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20. april 

Industriens overenskomster er sejlet sikkert i havn, og det glæder forbundsformand i Dansk Metal 

Claus Jensen, der også er formand i CO-industri, som forhandler overenskomsten med DI på vegne 

af 230.000 ansatte i industrien. ”Det glæder mig meget, at medlemmerne, der arbejder i industrien, 

har stemt overenskomsten hjem. I Dansk Metal har vi hele tiden anbefalet et ja, fordi der i 

overenskomsten er markante forbedringer for arbejdstagerne”, siger forbundsformanden og 

hentyder blandt andet til overenskomsternes mulighed for at bruge Fritvalgs Lønkontoen på 

forskellige tidspunkter i livet. Det skriver Dansk Metal i en pressemeddelelse mandag. 

Dansk Byggeri skriver mandag, at man glæder sig over det markante ja til de nye overenskomster 

på det private arbejdsmarked. Resultatet skaber ro, og det er der brug for. 

Der er noget, der slet ikke fungerer i FH-systemet, mener malersvend og tillidsmand Tommy 

Lauritsen oven på et skuffende OK20-resultat. ”Vi var mange, der stemte, og vi stemte klart nej. 

Vores forhandlere stod fast på medlemmernes krav, og de kæmpede vores kamp. Alligevel ender vi 

igen med et dårligt resultat. Der er altså noget, der ikke fungerer”, siger Tommy Lauritsen dagen 

efter det endelige resultat af OK20, der blev offentliggjort torsdag. Det 

skriver Malerforbundet mandag.  

Hos Dansk Byggeri er der tilfredshed med, at årets overenskomstforhandlinger endte med et ja. 

Administrerende direktør Lars Storr-Hansen frygter dog, at en langvarig coronakrise kan koste 

lønstigninger i byggeriet. Det skriver A4 Arbejdsliv mandag. 

17. april 

Lizette Risgaard var ikke og er ikke i tvivl om, at beslutningen om at fortsætte OK20 på trods af 

coronakrisen, var den rigtige. Også selvom det reelt fratog fagforbund muligheden for konflikt. Det 

skriver A4 Arbejdsliv fredag. 

Det skaber glæder hos Dansk Byggeri, at det blev et ja til de nye overenskomster på det private 

arbejdsmarked. Dette skriver Dagens Byggeri torsdag. 

Tæt på 95 % har stemt ja til HK Privats nye overenskomster. Stemmeprocenten har heller aldrig 

været højere. 64,8% af de 51.962 stemmeberettigede deltog i urafstemningen. Det skriver HK 

Privat torsdag. 

RetailNews skriver torsdag, at stemmedeltagelsen ved OK20 er historisk høj i HK Handel, og at 

næsten 95 procent af stemmedeltagerne har stemt ja til nye overenskomster. 

Dansk Metals medlemmer har med et massivt flertal stemt ”ja” til de nye overenskomster på det 

private område. Hele 91,6 pct. af de afgivne stemmer var et ”ja”. Hos forbundsformand i Dansk 

Metal Claus Jensen, der også er formand for CO-industri, som forhandler overenskomsten med DI 
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på vegne af 230.000 ansatte i industrien, er der stor tilfredshed med resultatet. Det skriver Dansk 

Metal i en pressemeddelelse torsdag. 

Samlet set er tilslutningen stor til den nye overenskomst, men der er store forskelle på de enkelte 

områder, og ét sted er modstanden enorm. Det gælder blandt andet på "Byggeri" under 3F. Her har 

et relativt beskedent flertal på 54 procent stemt ja, mens 46 procent har stemt nej. Kigger man på 

alle 3F-områder - Industri, Transport, PSHR og Grøn Gruppe - er der 68 procent til ja mod 32 

procent nej'ere. Det skriver Dagens Byggeri torsdag. 

Selvom det blev et overvældende ja til nye overenskomster på det private arbejdsmarked, går et lille 

mindretal ikke tilfredse fra bordet. Processen efter coronakrisen har været ufin, lyder det fra 3F 

Hovedstaden. Det skriver 4A Arbejdsliv torsdag. 

Trods et klokkeklart nej til overenskomsten fra Dansk Jernbaneforbundet og Malerforbundets 

medlemmer, kommer de to forbund ikke ud i en konflikt med arbejdsgiverne. Det skyldes de 

såkaldte sammenkædningsregler, som betyder at det er det samlede resultat blandt alle forbundenes 

medlemmer, der er afgørende for resultatet. Det skriver Netavisen Pio torsdag. 

Det er meget positivt, at der ikke kommer en storkonflikt på det private arbejdsmarked, siger 

beskæftigelsesministeren om overenskomstresultatet. Den danske model har vist sit værd og det 

danske samfund bliver heldigvis ikke kastet ud i en ny storkonflikt, lyder det fra ministeren, 

skriver Netavisen Pio torsdag. 

De økonomiske fremtidsudsigter er i april det stik modsatte af, hvad de var under 

overenskomstforhandlingerne i februar. Det vil ramme virksomhederne, men både erhvervsliv og 

fagforeninger håber på hurtig bedring. Det skriver Finans torsdag, 

16. april 

Et stort flertal af lønmodtagerne har stemt ja ved urafstemningen om overenskomsterne for de 

kommende tre år. 79,8 pct. stemte ja, 20,2 pct. stemte nej og stemmeprocenten blev 57,6. ”Jeg er 

meget tilfreds med, at lønmodtagerne har stemt ja til de klare forbedringer, der er opnået i OK20”, 

siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard. Det 

skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation torsdag. Afstemningsresultatet kan læses her. 

I dag har fagbevægelsens medlemmer stemt ja til de nye overenskomster. I alt har 57,6 procent af 

de stemmeberettigede i Fagbevægelsens Hovedorganisation afgivet deres stemme, og af dem 

har 79,8 procent stemt ja. Hos arbejdsgiverne har 100 procent stemt ja. Det skriver Dansk 

Arbejdsgiverforening i en pressemeddelelse torsdag. 

De nye overenskomster for privatansatte er vedtaget. Samlet har hele 80 procent stemt ja. I 3F har et 

stort flertal af medlemmerne også godkendt aftalerne: 68 procent vender tommelen opad. Det 

skriver 3F torsdag. 

Det bliver et stort ja fra FOA til overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked. 92 procent 

af medlemmerne stemte ja mod 8 procent nej-stemmer. ”Jeg er meget glad for det overbevisende ja, 

som vidner om stor tilfredshed blandt medlemmerne med de resultater, vi har nået i 

forhandlingerne,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen. Dette skriver FOA torsdag. 
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Fire ud af fem af Blik og Rørs medlemmer har stemt ja til de nye overenskomster. Det er resultatet 

af afstemningen om OK2020 med en rekordhøj stemmedeltagelse på 60 procent. Det 

skriver Blik&Rør torsdag.  

Stemmerekord da 95% af TL’s medlemmer stemte ja til de nye private overenskomster. TL har godt 

7.000 stemmeberettigede medlemmer, der arbejder med teknik, design og byggeri. 55% af dem 

stemte. Ved OK14 var det 35%, og ved OK17 var det 45%. Det skriver Teknisk Landsforbund i 

en pressemeddelelse torsdag. 

Selvom 81 procent af Malerforbundets medlemmer stemte nej til OK20, blev det et samlet ja til 

OK20. Det skriver Malerforbundet torsdag.  

Ligesom et flertal af fagbevægelsens medlemmer stemte elektrikerne i Dansk El-Forbund ja til de 

nye overenskomster. Elektrikernes stemmeprocent blev på 64, mens den samlede stemmeprocent i 

FH-familien blev på 58. Det skriver Dansk el-forbund torsdag. 

Med en samlet stemmeprocent på lidt over 70 % og et flot JA til samtlige seks nye overenskomster, 

er chefforhandler Jim Jensen meget tilfreds med OK20. Det skriver NNF torsdag. 

Journalisten skriver torsdag, at et stort flertal har stemt ja til de nye overenskomster, som gælder 

for 2.000 DJ-medlemmer. Aftalen dækker en stribe dagblade i hele landet og bl.a. Watch Medier, 

Politiken Nicher og Ritzaus Bureau. 92 procent har stemt for, imens fem procent har stemt imod. 

Tre procent har stemt blankt. Stemmeprocenten er på 49,6, oplyser Dansk Journalistforbund.  

15. april 

70 procent af Malerforbundets medlemmer har afgivet deres stemme til OK20. Det viser fornyet 

engagement og styrke, siger forbundsformand. Dette skriver Malerforbundet onsdag. 

3. april 

Med OK20-forligene får børnefamilier og seniorer mulighed for mere frihed. Desuden får alle flere 

penge på fritvalgskontoen. ”Øremærket forældreorlov til barnets anden forælder stiger fra fem til 

otte uger. Det er et stort skridt på vej mod ligestilling. Mange kvinder går glip af forfremmelser og 

karriere i forhold til mænd, fordi de tager 90 procent af orloven. De nye overenskomster er med til 

at bekæmpe det problem,” siger TL’s formand, Lone Engberg Thomsen. Det skriver Teknisk 

Landsforbund torsdag. 

"Jeg anbefaler et ja til den nye overenskomst. For det er et rigtig stærkt forlig med markante 

forbedringer, og der er noget for alle. Både for lærlinge og elever, der ofte er nye på 

arbejdsmarkedet, for dem, der er midt i deres arbejdsliv, og for dem, der snart skal på pension." Det 

skriver Svend Skov Jensen, afdelingsformand for Metal Bjerringbro Silkeborg i Midtjyllands 

Avis torsdag. 

1. april 

Finansforbundets medlemmer har stemt JA til overenskomsten mellem Finanssektorens 

Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, skriver Finanssektorens 

Arbejdsgiverforening tirsdag i en pressemeddelelse. 
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Jernbanearbejdernes Landsklub anbefaler et nej til OK20, skriver Arbejderen tirsdag. 

 

https://arbejderen.dk/idekamp/jernbanearbejdernes-landsklub-anbefaler-et-nej-til-ok20

