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Lønstigning pr. 1. april 2017
Lønudviklingen på henholdsvis det private og det statslige arbejdsmarked er nu opgjort, og den generelle
lønstigning pr. 1. april 2017 er herefter beregnet til 1,23 pct. Stigningen vil være at se på lønsedlen for april
måned
Stigningen består af dels en aftalt generel stigning på 1,00 pct. og dels udmøntningen af reguleringsordningen
med 0,23 pct. Udmøntningen af reguleringsordningen var i forbindelse med aftale- og
overenskomstforhandlingerne i 2015 skønnet til at skulle udgøre 0,70 pct. i år, men det faktiske resultat blev
desværre mindre end dette.
De nuværende generelle lønstigninger blev aftalt ved OK15, hvor parterne blev enige om en aftale, der sikrer
statens ansatte – og dermed også CS medlemmer – en generel lønstigning på i alt 4,45 pct. i årene frem til og
med 2017. Tjenestemandspensionerne vil ligeledes blive reguleret med ovenstående procentsats.
Næste generelle lønstigning vil ske 1. december 2017, hvor lønne forventes at blive hævet 1,5 pct. yderligere.
De generelle lønstigninger for både det statslige og det private arbejdsmarked aftales altid ved hver ny
overenskomst.
Ved spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent i CS Rune K. Larsen på 3690 8925 eller rkl@cs.dk.

Skærpede straffe for chikane af offentligt ansatte
Der bliver nu slået hårdere ned på mennesker, der udøver vold og trusler mod ansatte i det offentlige, hvis det
begås i de offentligt ansattes fritid.
Folketinget har vedtaget en ny lov, der skærper straffen for vold og chikane mod offentligt ansatte og deres
familie.
Målet med lovforslaget, der blev vedtaget den 19. december 2016, er at skabe øget respekt for det offentlige
rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.
Med den nye lov bliver det eksempelvis strafbart efter straffeloven at chikanere personer i offentligt tjeneste.
Det er f.eks., når navngivne betjentes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på
en hjemmeside. Her bliver strafferammen to år.
Blandt de i alt 18 skærpende initiativer findes også skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig
tjeneste.
For yderligere information kontakt CS medlemskonsulent Magnus Pedersen, 3690 8936, mp@cs.dk
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