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RESULTATET
AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG
CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

2015

I. Overenskomst-/aftaleperiode
Overenskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år fra 1. april 2015/overenskomsternes
eventuelle senere udløbstidspunkt.

II. Generelle lønforhøjelser
Med virkning fra 1. april 2015 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,27 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.
Med virkning fra 1. april 2016 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.
Med virkning fra 1. april 2017 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,00 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.
Med virkning fra 1. december 2017 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,50 pct. af den
samlede faste løn pr. 31. marts 2015.
Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen.
Såfremt den statslige lønudvikling har ligget under den private sektors lønudvikling, udmønter
reguleringsordningen 80 pct. af forskellen (positiv udmøntning).
Reguleringsordningen er suspenderet i 2015, hvilket indebærer, at der ikke er nogen udmøntning fra reguleringsordningen i 2016.
Reguleringsordningen udmøntes således pr. 1. april 2015 og 1. april 2017.
Såfremt den statslige lønudvikling har ligget over den private sektors lønudvikling, udmønter
privatlønsværnet 100 pct. af forskellen (negativ udmøntning).
Privatlønsværnet udmøntes pr. 1. april 2016, 1. april 2017 og 1. december 2017, jf. nedenfor.

III. Reguleringsordning
a) Reguleringsordningen videreføres i ændret form og suspenderes helt i 2015, jf. Bilag
A.
b) Den ændrede form indebærer, at der fremover kun sker udmøntning fra reguleringsordningen, når de statslige lønninger er steget mindre end lønningerne i den private
sektor. Der vil i stedet ske regulering i overensstemmelse med privatlønsværnet, hvis
de statslige lønninger stiger mere end lønningerne i den private sektor, jf nedenfor.
c) Parterne er enige om, at der fortsat er behov for, at Danmarks Statistik leverer særkørsler af indeks, der tager højde for, at Danmarks Statistiks sektorafgrænsning afviger fra statens forhandlingsområde. På baggrund af en omlægning af lønindeksene i
Danmarks Statistik er parterne blevet enige om en korrektion af lønindeksene, så beregningen af udmøntningerne fra reguleringsordningen baseres på særkørsler fra
Danmarks Statistik.
d) Parterne vil drøfte behovet for eventuelle korrektioner af det statslige lønindeks, hvis
Danmarks Statistik foretager omlægninger af lønindeksene, der kan have betydning
for den opgjorte lønudvikling.
e) Parterne er enige om at arbejde for, at opgørelsen af udviklingen i personalegoder i
den offentlige og private sektor prioriteres i Danmarks Statistiks kontaktudvalg for
løn- og fraværsstatistik, herunder arbejdet med e-indkomst.

IV. Privatlønsværn
Der indføres et privatlønsværn, som vil modvirke, at statens lønudvikling vil ligge højere
i aftaleperioden end lønudviklingen i den private sektor, jf. Bilag B.
Der sker udmøntning fra privatlønsværnet, når de statslige lønninger er steget mere end
lønningerne i den private sektor. Når statens lønninger stiger mindre end lønningerne i
den private sektor, udmønter privatlønsværnet 0 pct.
Beregningerne af udmøntningen fra privatlønsværnet baseres på samme datagrundlag
som beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen, dvs. særkørsler fra Danmarks Statistik.
Behov for eventuelle korrektioner af det statslige lønindeks i forbindelse med beregning
af udmøntning fra reguleringsordningen medfører som udgangspunkt et tilsvarende be-
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hov for korrektioner af lønindekset til brug for beregningen af udmøntninger fra privatlønsværnet.

V. Hensigtserklæring
Parterne er enige om, at det er en fælles målsætning at bringe den i 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem den private og statslige sektor til ophør i den næstkommende overenskomstperiode (fra 2018 og frem). Det er således den fælles målsætning, at det statslige og private lønindeks med basisår 2008 senest i den næstkommende overenskomstperiode er sammenfaldende.

VI. Andre formål
1. Centralt og lokalt samarbejde samt psykisk arbejdsmiljø
Centralt og lokalt samarbejde
Parterne er enige om at styrke det centrale og lokale samarbejde på de statslige arbejdspladser,
jf. Bilag C.
Psykisk arbejdsmiljø
Parterne er enige om en fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser, jf. Bilag D.
Udgift:

1. år: 4.760.000 kr.

Tilbageføres til rammen ved overenskomstperiodens udløb.

2. Kompetenceudvikling
Parterne er enige om at videreføre de ved OK13 aftalte rammer for parternes fælles arbejde
med kompetenceudvikling i staten, herunder det partsfælles Kompetencesekretariat, jf. Bilag E.
Det aftalte betyder, at Kompetencefonden og Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser
(FUSA) videreføres, samt at der fortsat skal afsættes betydelige ressourcer til kompetenceudvikling i staten.
Ovenstående indebærer, at:
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 aftalen om kompetenceudvikling videreføres uændret,
 aftalen om Kompetencefonden videreføres med de i bilag E anførte ændringer
 aftalen om FUSA videreføres med de i bilag E anførte ændringer, og at
 aftalen om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten
videreføres uændret.
Udgift: 1. år: 57.400.000 kr.
Tilbageføres til rammen ved overenskomstperiodens udløb.

3. Vilkår for ansættelse af chefer
CFU/Akademikerne og Finansministeriet har i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelsen drøftet perspektiver for et nyt grundlag for løn- og ansættelsesvilkår for chefer på det
statslige område. Parterne er enige om i perioden at afsøge mulighederne for at fastsætte nye
rammer for ansættelse af chefer, med henblik på at disse kan træde i kraft den 1. juli 2016. Afsøgningen søges afsluttet senest januar 2016. Der henvises til Bilag F.
Udgift:

0 kr.

4. Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse
Der er enighed om at ændre adgangen til at aftale fratrædelsesbeløb i forbindelse med udløb af
åremålsansættelse i tilfælde, hvor den ansatte fortsætter i et ansættelsesforhold inden for ansættelsesområdet. Åremålsaftalen ændres med virkning for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni 2015 eller senere, jf. Bilag G.
Mindreudgift:
1. år: (1. januar 2016) 4.000.000 kr.
2. år: (1. januar 2017) 4.000.000 kr.

5. Aflønning af dommere m.fl.
Med henblik på lønforbedringer til grupper, der er omfattet af Domstolsstyrelsens cheflønspulje, udmøntes 3,6 mio. kr. pr. 1. januar 2016 og yderligere 3,6 mio. kr. pr. 1. januar 2017.
Udgift:
1. år: (1. januar 2016) 3.600.000 kr.
2. år: (1. januar 2017) 3.600.000 kr.
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6. Generel ATP-forhøjelse
1. Generelle forhøjelser af ATP-satser finansieres af rammen ved overenskomstfornyelse
for den periode, i hvilken forhøjelsen gennemføres.
2. Da ATP-lønsummen ikke procentreguleres, reduceres finansieringen af generel regulering som nævnt i punkt 1 med et beløb, der svarer til stigningen i procentreguleringen
gennem den overenskomstperiode, der udløber med udgangen af marts måned i overenskomstfornyelsesåret, beregnet af den ATP-lønsum, der lå til grund for forhandlingerne i den foregående overenskomstfornyelse.
3. For OK15 beregnes rabatten ved ATP-forhøjelsen pr. 1. januar 2016 som procentreguleringen pr. 1. april 2013 og 1. april 2014 af ATP-lønsummen pr. 2. kvartal 2012 på forhandlingsfællesskaberne (OK13 lønsummen). Udgiften er beregnet til 20,0 mio. kr., og
rabatten er beregnet til 1,5 mio. kr. Den samlede udgift udgør således 18,5 mio. kr.
4. Da den generelle ATP-forhøjelse først træder i kraft 1. januar 2016, tilføres der i 1. år i
overenskomstperioden 1,1 mio. kr. fra ATP-rabatten til Kompetencefonden og FUSA.
Beløbet svarer til ATP-rabatten fra 1. april 2015 til 1. januar 2016.
5. Eventuelle overskydende beløb ved kommende overenskomstfornyelser i henhold til
punkterne 1 og 2 henstår for Akademikernes vedkommende til finansiering af oprykning
til eller imod sats A. For OAO-S’s, LC’s og CO10’s vedkommende tilføres rammen
overskydende beløb. Det samme gælder for Akademikerne, når sats A-projektet er gennemført.
Udgift:

1. år: 18.500.000 kr.

7. Forhøjelse af minipension
1. I OAO-S-fællesoverenskomsten forhøjes pensionsbidragsprocenten for minipensionen fra
10,65 til 11,19 med virkning fra 1. april 2015.
2. For følgende grupper forhøjes pensionsbidragsprocenten for minipensionen med virkning
fra 1. april 2015 som anført:
 I overenskomstaftale af 1. april 2013 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens
Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabel-
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elever samt korporaler af linjen og reserven forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 6,72
til 7,26.
 I organisationsaftale af 2. juli 2013 mellem Fødevarestyrelsen og Serviceforbundet om
tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 7,28 til 7,82.
 I organisationsaftale af 18. december 2013 mellem Finansministeriet og Lager, Post og
Servicearbejdernes Forbund for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 10,65 til 11,19.
 I fællesoverenskomst af 27. august 2013 mellem Den selvstændige offentlige virksomhed
DSB og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 10,65 til 11,19.
 I organisationsaftale af 10. september 2009 mellem Det Kongelige Teater og Lager, Post
og Servicearbejdernes Forbund for sceneteknikere/pedeller ved Det Kongelige Teater
forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 6,07 til 6,61.
 I overenskomst mellem Kystdirektoratet og Sømændenes Forbund i Danmark for skibsassistenter ansat ved Kystdirektoratet forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 10,5 til
11,04.
 I overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Sømændenes Forbund i Danmark (skibsassistenter på skoleskibet ”Danmark”) forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 9,0 til 9,54.
 For tjenestemandslignende kirkegårdsledere og -assistenter på OAO’s forhandlingsområde forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 10,65 til 11,19.
Udgift:

1. år: 12.057.000 kr.

8. Forældreorlov med løn – 1 uge ekstra til faderen
§ 6, stk. 1, i aftale af 10. november 2014 om barsel, adoption og omsorgsdage erstattes af følgende:
”Moderen har ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov efter barselslovens § 9. Faderen/medmoderen har ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov efter barselslovens § 9.
En mandlig adoptant har tilsvarende ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov.
Ændringen har virkning for fædre/medmødre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2015
eller senere.”
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Ændringen forudsætter, at beskæftigelsesministeren i henhold til ligebehandlingslovens § 13
imødekommer parternes fælles anmodning om fravigelse af princippet om ligebehandling.
Udgift:

1.år: 15.000.000 kr.

9. Opsparingsdage
I tjenestemændenes arbejdstidsaftale, i fællesoverenskomsterne samt i akademikeroverenskomsten ændres bestemmelserne om konverterede omsorgsdage i overensstemmelse med Bilag H
om opsparingsdage. Ændringen får dermed også virkning for personalegrupper, i hvis ansættelsesvilkår der henvises til den til enhver tid gældende arbejdstidsaftale for tjenestemænd.
Samme ændring gennemføres i tilsvarende bestemmelser i andre overenskomster, aftaler mv.
inden for CFU/Akademikernes forhandlingsområder.
Udgift:

0 kr.

10. Aftalen om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd
Aftale af 14. maj 1985 om lønfradrag/-beregning som ændret ved tillægsaftale af 20. januar
1987 opdateres redaktionelt.
Parterne er endvidere enige om at se på mulighederne for en forenkling/justering af de beregningsprincipper, der er fastsat i aftalen. Drøftelserne herom tilstræbes afsluttet inden udgangen
af 2015.
Udgift:

0 kr.

11. Lokallønspuljer
Lokallønspuljerne opskrives med 11,7 mio. kr. pr. 1. april 2016 og 11,7 mio. kr. pr. 1. april 2017
på følgende områder:








Folkekirken
Det Kgl. Teater
Trafikstyrelsen
Naviair
Forsvaret
Politiet
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 Produktionsskoler
Udgiften finansieres af LC’s og CO10’s restpuljer.

12. DOKS-organister
Der er enighed om at undtage grupper af tjenestemænd i folkekirken fra puljestyringen i aftale
om lokalløn og aftale om chefløn, jf. Bilag I og J.
Udgift:

0 kr.

13. Universiteter
Det er aftalt, at det pensionsgivende tillæg til tjenestemandsansatte lektorer/seniorforskere og
seniorrådgivere ved universiteterne forhøjes pr. 1. april 2015 fra 87.900 kr. til 89.100 kr.
(grundbeløb 31. marts 2012).
Udgift:

0 kr.

14. Samarbejdssekretariatet
Samarbejdssekretariatet videreføres uændret.
Udgift:

1. år: 2.057.573 kr.

Tilbageføres til rammen ved overenskomstperiodens udløb.

VII. Uden for aftaleområdet
1. Lønstatistik på forsvarets område
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de centrale parter samt Forsvarsministeriet og de respektive organisationer på området med henblik på at kortlægge følgende:
1. Hvilke tekniske muligheder/begrænsninger er der for at give adgang til lønstatistik på det
lokale niveau - niveau III eller dybere - til brug for de lokale lønforhandlinger.
2. Løndele/tillæg og tilhørende timer, der er aftalt ydet ved tilkøb af mere arbejdstid end dagsnormen. Det kortlægges, hvorledes disse indgår/registreres i forsvarets løndatabase og forhandlingsdatabasen.
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Mulighederne for eventuelt at implementere forslag til ændringer i såvel adgang som registrering drøftes.
Arbejdsgruppens kortlægning søges afsluttet inden 30. juni 2015.
Udgift:

0 kr.

2. Bodsfastsættelse
Ved indgåelse af forlig (bod) i sager om brud på ansættelsesmyndighedens pligt til at underrette
organisationerne om afskedigelser tages der i overensstemmelse med arbejdsretsloven hensyn til
sagens konkrete omstændigheder.

3. Finansministeriets rådgivningsvirksomhed
Finansministeriet har tilkendegivet, at man i sin rådgivningsvirksomhed i forhold til ministerier
og styrelser vil være opmærksom på cirkulærebemærkningen til fællesoverenskomsterne om, at
det henstilles, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, for eksempel på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at
opslå stillinger i organisationen.
Tilsvarende vil Finansministeriet i sin rådgivningsvirksomhed være opmærksom på institutionernes mulighed for at tilbagekalde en opsigelse i opsigelsesperioden.

VIII. Dækningsområde
Overenskomster/organisationsaftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse
fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller tilsluttede organisationer, herunder overenskomster, som indgås af Finansministeriet og de kommunale og/eller regionale arbejdsgiverorganisationer i fællesskab, eller som samforhandles i
kommunalt/regionalt regi.
Aftaler, der er indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på
den anden side af eller efter bemyndigelse fra de underskrivende centralorganisationer.

IX. Tvistigheder
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Sp0i"gsmal om overtttedelse og fortolkning af forhandliagsresultatet a£g0res efter de almindelige
regler pa det pagaddende omrade.

X. Forbehold for godkendelse
Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet.

Kobenhavn, den 6. febmar 2015

Finansministeriet

(Det Statslige Omrade)

Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfellesskab
(COlO — Centralorganisationen af 2010 og
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BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015

1
Bilag A

Noter til reguleringsordningen for 2015 og 2017
Statistikgrundlaget for reguleringsordningen

Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer. Lønudviklingen for
fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioden fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 og 3.
kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i
alt pr. time opgøres for perioden fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 og 3. kvartal 2015
til 3. kvartal 2016.
Fortjeneste i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle
pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg, men eksklusive feriepenge og andre
uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med
overenskomstfornyelse.
Korrektioner ved fejl i Danmarks Statistiks indeks

Eventuelle efterfølgende korrektioner af udmøntningen fra reguleringsordningen som
følge af rettelser i de anvendte indeks foretaget af Danmarks Statistik skal indarbejdes i
nærmest følgende regulering(er) efter følgende principper.
1. I den tidligere beregning, hvor statistikgrundlaget er korrigeret, foretages en ny
korrekt beregning af udmøntningen baseret på de reviderede tal fra Danmarks
Statistik. Det vil sige, at ”e” (jf. formlen for udmøntningens beregning nedenfor) genberegnes.
2. I den første efterfølgende periode indgår den korrekte udmøntning som modregning
for forbedringer i staten i perioden. Det vil sige, at det under pkt. 1 beregnede ”e”
anvendes i beregningen som ”c”.
3. Differencen mellem udmøntningen fra den korrekte beregning i pkt. 1 og den
faktiske udmøntning medtages i den første efterfølgende periode som korrektion for
tidligere perioder. Det vil sige, at ”e” korrigeres i den første efterfølgende periode
med differencen.
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2
Bilag A

4. I den anden efterfølgende periode indgår den beregnede udmøntning før
korrektionen som modregning for forbedringer i staten i perioden. Det vil sige, at ”e”
før korrektionen nævnt under pkt. 3 anvendes i beregningen som ”c”.
Modellen foretager alene en fremadrettet korrektion, og der er ingen korrektion af
lønnen med tilbagevirkende kraft.
Suspension af reguleringsordningen

Reguleringsordningen suspenderes i 2015 forstået på den måde, at der ikke sker nogen
udmøntning fra ordningen pr. 1. april 2016 uanset lønudviklingen i staten og den private
sektor i 2015. Der sker således udelukkende udmøntninger fra reguleringsordningen pr.
1. april 2015 og 1. april 2017 i overenskomstperioden.
Neutralisering af kompensation for 60-årsreglens bortfald

Virkningen på reguleringsordningen af kompensationen for 60-årsreglens bortfald (0,06
pct. pr. 1. april 2015) neutraliseres.

Bemærkninger

Hvis procenten til anvendelse (e) er negativ, nedsættes de generelle lønstigninger
tilsvarende.
Ved en eventuel forhøjelse af ATP-bidraget foretages et fradrag i nærmest følgende
udmøntning fra reguleringsordningen (e). Fradraget er lig med den procentvise andel,
som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af
reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages det resterende i nærmeste aftalte
generelle lønforbedringer.
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Bilag A

Reguleringsordning pr. 1. april 2015

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen pr. 1. april 2014:1

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2015
med deflatering under hensyn til lønforbedringer for statsansatte
fra august 2013 til og med 1. april 2015:
[d * 100/(100 + (129/127,9 - 1) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8 + 0,06

e pct.

hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2015.
Udmøntningen er tillagt 0,06 som en korrektion for virkningen på reguleringsordningen
af kompensationen for 60-årsreglens bortfald.

Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

1

Lig med ”e” (-0,39) året før.
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4
Bilag A

Reguleringsordning pr. 1. april 2017

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen og lavtlønsprojektet pr. 1. april 2016:2

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2017
med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte
fra august 2015 til og med 1. april 2017:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.163/DS-indeks 3.15 - 1) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8

e pct.

hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2017.
Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med ”e” året før.
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
2
3
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Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017
Statistikgrundlaget for privatlønsværnet

Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer. Lønudviklingen for
fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioden fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 og 3.
kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i
alt pr. time opgøres for perioden fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 og 3. kvartal 2015
til 3. kvartal 2016.
Fortjeneste i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle
pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg, men eksklusive feriepenge og andre
uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med
overenskomstfornyelse.
Korrektioner ved fejl i Danmarks Statistiks indeks

Eventuelle efterfølgende korrektioner af udmøntningen fra privatlønsværnet som følge
af rettelser i de anvendte indeks foretaget af Danmarks Statistik skal indarbejdes i
nærmest følgende regulering(er) efter følgende principper.
1. I den tidligere beregning, hvor statistikgrundlaget er korrigeret, foretages en ny
korrekt beregning af udmøntningen baseret på de reviderede tal fra Danmarks
Statistik. Det vil sige, at ”e” (jf. formlen for udmøntningens beregning nedenfor) genberegnes.
2. I den første efterfølgende periode indgår den korrekte udmøntning som modregning
for forbedringer i staten i perioden. Det vil sige, at det under pkt. 1 beregnede ”e”
anvendes i beregningen som ”c”.
3. Differencen mellem udmøntningen fra den korrekte beregning i pkt. 1 og den
faktiske udmøntning medtages i den første efterfølgende periode som korrektion for
tidligere perioder. Det vil sige, at ”e” korrigeres i den første efterfølgende periode
med differencen.
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4. I den anden efterfølgende periode indgår den beregnede udmøntning før
korrektionen som modregning for forbedringer i staten i perioden. Det vil sige, at ”e”
før korrektionen nævnt under pkt. 3 anvendes i beregningen som ”c”.
Modellen foretager alene en fremadrettet korrektion, og der er ingen korrektion af
lønnen med tilbagevirkende kraft.
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Privatlønsværn pr. 1. april 2016

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen pr. 1. april 2015:1

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generel lønmodregning pr. 1. april 2016
med deflatering under hensyn til lønforbedringer for statsansatte
fra august 2014 til og med 1. april 2016:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.152/DS-indeks 3.14 - 1) * 100 * 1,5 + s)]

e pct.

hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2016.
Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med ”e” (-0,39) året før.
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
1
2
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Privatlønsværn pr. 1. april 2017

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen samt privatlønsværn pr. 1. april 2016:3

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generel lønmodregning pr. 1. april 2017
med deflatering under hensyn til lønforbedringer for statsansatte
fra august 2015 til og med 1. april 2017:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.164/DS-indeks 3.15 - 1) * 100 * 1,5 + s)]

e pct.

hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. april 2017.
Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med ”e” året før.
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
3
4
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Privatlønsværn pr. 1. december 2017

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen samt privatlønsværn pr. 1. april 2017:5

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generel lønmodregning pr. 1. december 2017
med deflatering under hensyn til lønforbedringer for statsansatte
fra august 2014 til og med 1. april 2016:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.176/DS-indeks 3.16 - 1) * 100 * 1,5 + s)]

e pct.

hvor s er de aftalte forbedringer pr. 1. december 2016.
Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].
Modregningen i generelle lønstigninger pr. 1. december 2017 forudsætter, at det
nødvendige datagrundlag foreligger. Såfremt dette ikke er tilfældet, foretages den
eventuelle nedjustering i januar eller snarest muligt derefter.
ø

Lig med ”e” året før.
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
5
6
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PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE
SAMARBEJDE
Et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i
udviklingen af statslige arbejdspladser præget af effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen
samt motivation og trivsel.
De centrale parter vil fremadrettet understøtte udviklingen af arbejdspladserne endnu
bedre gennem en øget forståelse af værdien af et godt samarbejde med fælles ansvar,
tillid og åbenhed samt kendskab til og respekt for parternes legitime roller og opgaver.
Parterne er enige om, at en fokuseret og helhedsorienteret ledelsesindsats, en
velfungerende tillidsrepræsentantfunktion og et velfungerende samarbejdsudvalg samt et
bredt funderet samarbejde præget af løbende dialog og gensidig respekt er væsentlige
forudsætninger for en sådan udvikling. Derfor er det væsentligt med klarhed over og
forståelse af legitimiteten af de forskellige aspekter af rollerne som henholdsvis
tillidsrepræsentant og leder samt gode rammer for og kompetencer til at udfylde disse
roller godt.
Parterne vil i fællesskab understøtte det fælles lokale ansvar for udviklingen af effektive
statslige arbejdspladser ved aktivt at bidrage til, at samarbejdet mellem
tillidsrepræsentanter, medarbejdere og ledelse fungerer lokalt på de statslige
arbejdspladser. Det skabes ved en lokal gensidig respekt for henholdsvis
tillidsrepræsentantens og ledelsens legitime rolle - og gennem en forståelse og
anerkendelse af, at parterne kan tage flere forskellige midler i anvendelse i udvikling af
arbejdspladsen, herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler med henblik på
at sikre fælles ejerskab.
Det er et lokalt ansvar på alle arbejdspladser at fremme det gode samarbejde, og de
centrale parter tager et fælles ansvar for at styrke samarbejdet centralt og lokalt.
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Lokal indsats
Parterne vil derfor i overenskomstperioden iværksætte fælles indsatser lokalt på de
statslige arbejdspladser for at understøtte de lokale parter og derigennem bidrage til at
øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Initiativerne iværksættes primo 2016 i
forlængelse af den fælles afklaring parterne imellem.
Som et element vil parterne etablere partsfælles rådgivning, hvor parterne vil være til
stede på statslige arbejdspladser, når det ønskes af begge lokale parter. Formålet er at
understøtte de lokale parter i at håndtere udfordringer med samarbejdet. Den partsfælles
rådgivning vil være et supplement til Samarbejdssekretariatets rådgivning og er afgrænset
i forhold til det fagretlige system.
Det er parternes opfattelse, at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den
enkelte arbejdsplads kan være en effektiv understøttelse af det lokale samarbejde og
samtidig kan give de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til gavn.
Parterne vil derfor også tage initiativ til at bringe statslige arbejdspladser sammen på
tværs af erfaringsgrundlag med henblik på gensidigt at kvalificere det lokale samarbejde.
Ligeledes kan parterne, hvis der lokalt opstår ønske om det, understøtte udviklingsforsøg
på enkelte statslige arbejdspladser med henblik på at videreudvikle det lokale samarbejde
på den pågældende arbejdsplads og samtidig opnå erfaringer og inspiration, der kan
udbredes til andre arbejdspladser.
Parterne vil herudover i fællesskab udbrede kendskabet til værdien af et velfungerende
lokalt samarbejde, herunder betydningen af kendskab til og respekt for de forskellige
legitime roller og opgaver på arbejdspladsen. I tilknytning hertil vil parterne stille
relevant fælles uddannelse til rådighed for ledere og tillidsrepræsentanter.
Budskaberne i den fælles uddannelse kan efterfølgende tjene som inspiration i parternes
egen uddannelse og rådgivning af henholdsvis tillidsrepræsentanter og ledere.
Parterne vil løbende have fokus på at formidle erfaringer og viden, der indsamles
undervejs i perioden, herunder om effekter af det gode lokale samarbejde på
opgaveløsningen.
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Fælles afklaring
Som grundlag for indsatserne vil parterne gennemføre en fælles afklaringsfase, der
tilstræbes afsluttet senest ultimo 2015. I fasen vil parterne drøfte og identificere
forudsætninger for det gode lokale samarbejde, herunder hvilke forskellige legitime
opgaver og hensyn tillidsrepræsentanten og ledelsen varetager inden for det lokale
partssystem, og hvilken betydning gode rammer og kompetencer har i den forbindelse.
Parterne vil desuden etablere en fælles viden om, hvilke erfaringer med det lokale
samarbejde der allerede foreligger på det statslige område. I den forbindelse vil blandt
andet erfaringer fra parternes fælles projekt om tillid og samarbejde indgå.
Der vil i afklaringsfasen blandt andet indgå dialog med og besøg på udvalgte statslige
arbejdspladser, herunder eventuelt i form af workshops med inddragelse af lokale parter.
I den forbindelse kan lokale parters erfaringer med at håndtere udfordringer med fx en
ny organisationsstruktur eller geografisk adskilte lokationer indgå.
Dialogen kan ligeledes give inspiration til, hvorledes de centrale parter kan understøtte
de lokale parter i arbejdet med at fremme et godt lokalt samarbejde. En god fælles
forståelse blandt de centrale parter er væsentlig for en effektiv fælles understøttelse af de
lokale parters samarbejde.

Organisering
Indsatsen i perioden organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og
Moderniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for indsatsen.
Da parterne løbende indsamler konkrete erfaringer med effekten af den partsfælles
indsats på arbejdspladserne, vil styregruppen i fornødent omfang kunne foretage
tilpasninger af indsatsen.
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PARTSFÆLLES INDSATS FOR ET GODT PSYKISK
ARBEJDSMILJØ
Et godt psykisk arbejdsmiljø og et tillidsfuldt samarbejde er afgørende for medarbejderes
og lederes trivsel og dermed for produktiviteten og for kvaliteten i opgaveløsningen.
CFU og Moderniseringsstyrelsen vil i fællesskab sætte fokus på og understøtte de
statslige arbejdspladser i deres arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø.
Arbejdspladserne repræsenterer en mangfoldighed af opgavetyper, medarbejdere og
organisatoriske forskelle mv. En lige så stor mangfoldighed kan der derfor være i de
faktorer, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser.
Konkrete tiltag, der sigter mod at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, skal derfor
variere og målrettes afhængig af lokale vilkår og behov.
Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er
kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem
et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere,
herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at
der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller,
rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse.
Arbejdet med at skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at alle på
arbejdspladsen tager ansvar. Ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget,
tillidsrepræsentanten og øvrige medarbejdere må tage et fælles ansvar – både for, at det
går godt, og når eventuelle problemer opstår og skal løses.
Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan føre til øget sygefravær, mistrivsel og høj
personaleomsætning og til, at arbejdet ikke udføres så godt og effektivt som muligt. Det
er derfor væsentligt løbende at være opmærksom på arbejdsmiljøet og at adressere de
konkrete udfordringer, hvis der er tegn på dårligt arbejdsmiljø. I den forbindelse kan det
eksempelvis være væsentligt at have en målrettet dialog om forventninger til
arbejdsopgaverne og arbejdsopgavernes udførelse, opmærksomhed på håndtering af
forandringer samt dialog om og opmærksomhed på sygefravær, herunder
forventningsafstemning i forbindelse med tilbagevenden fra sygdom. At kunne arbejde
målrettet og effektivt med det psykiske arbejdsmiljø kræver, at man har kendskab til alle
de faktorer, som konkret kan have en positiv eller negativ betydning for det psykiske
arbejdsmiljø.
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Parterne er enige om at understøtte det fælles lokale arbejde for det gode arbejdsmiljø.
Det sker med udgangspunkt i en fælles forståelse af, at løsninger med reel lokal effekt
skabes med udgangspunkt i de konkrete vilkår på arbejdspladserne, og at der er forskel
på arbejdspladser, arbejdsopgaver og medarbejdere.

Indsatser
CFU og Moderniseringsstyrelsen vil derfor i overenskomstperioden iværksætte fælles
indsatser lokalt på de statslige arbejdspladser for at understøtte et godt psykisk
arbejdsmiljø og derigennem bidrage til at øge effektiviteten og kvaliteten i
opgaveløsningen. Det er parternes opfattelse, at den lokale drøftelse er meget væsentlig,
hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Dette skal ses i sammenhæng
med strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Rejsehold
Som et helt centralt element vil parterne i fællesskab etablere et rejsehold, der efter
nærmere aftale med de lokale parter kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere
konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er parternes opfattelse,
at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den enkelte arbejdsplads om
udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø samt inspiration til at håndtere disse
kan være en effektiv støtte til det lokale arbejde for at bedre det psykiske arbejdsmiljø.
Samtidig kan det give de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til
gavn.
De lokale parter og rejseholdet afklarer tilrettelæggelsen af indsatsen, herunder hvem på
arbejdspladsen der medvirker.

Formidling
Parterne vil i fællesskab viderebringe erfaringer med værdien af et godt psykisk
arbejdsmiljø. Dette vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter,
arbejdsmiljørepræsentanter mv. til informationsmøder forskellige steder i landet.
Parterne vil løbende have fokus på at formidle erfaringer og viden, der findes på
området og indsamles undervejs i projektet, herunder om effekter af et godt psykisk
arbejdsmiljø på opgaveløsningen. Desuden vil parterne løbende indsamle konkrete
erfaringer med effekten af den partsfælles indsats på arbejdspladserne og i fornødent
omfang foretage en tilpasning af indsatsen.

Fælles afklaring
Som grundlag for indsatserne vil parterne gennemføre en fælles afklaringsfase, der
tilstræbes afsluttet senest ultimo 2015.
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Der vil i afklaringsfasen blandt andet indgå dialog med udvalgte statslige arbejdspladser
og andre aktører på arbejdsmiljøområdet med henblik på at opnå viden om erfaringer
med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Dialogen skal give inspiration til, hvorledes de
centrale parter kan understøtte de lokale parter i arbejdet med at fremme et godt
arbejdsmiljø.

Organisering
Indsatsen i perioden organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og
Moderniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for
partsprojektet.
Styregruppen vil løbende drøfte resultaterne af indsatserne med henblik på at kunne
foretage tilpasninger i fornødent omfang.
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PARTERNES FÆLLES ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I STATEN
Kompetenceudvikling er vigtig for at kunne understøtte fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen på de statslige arbejdspladser. Kompetenceudvikling er tillige et
væsentligt element i sikringen af den enkelte medarbejders employability.
I forlængelse heraf satte parterne ved OK13 i fællesskab et styrket fokus på kompetenceudvikling i staten. Den partsfælles indsats i perioden, etablering af en årlig dialog med
repræsentanter fra arbejdspladser og organisationer samt Kompetencesekretariatets målrettede rådgivningsarbejde er nogle af de tiltag, parterne vurderer, har båret frugt i perioden og derfor skal fortsætte.
Parterne ønsker endvidere at videreføre de ved OK13 aftalte rammer for parternes fælles
arbejde med kompetenceudvikling i staten, herunder det partsfælles Kompetencesekretariat.
Parterne er enige om, at der fortsat skal afsættes betydelige ressourcer til kompetenceudvikling i staten. Den partsfælles indsats skal fortsat have fokus på den lokale effekt af
kompetenceudvikling.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA)
Fonden videreføres, og der afsættes i alt 24,6 mio. kr. årligt i perioden. I 1. år tilføres der
yderligere 0,5 mio. kr. De ekstra midler fordeles forholdsmæssigt mellem de tværgående
og de særlige gruppevise fokus- og indsatsområder.
Parterne lægger vægt på, at der fortsat er stærkt fokus på lokal forankring for at skærpe
effekten af den kompetenceudvikling, der gennemføres lokalt, samt videreformidlingen
heraf.
Tværgående fokus- og indsatsområder:

I alt afsættes 14,8 mio. kr. årligt. Parterne er enige om følgende fokus- og indsatsområder:
Omstilling, herunder
- Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser
- I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere
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Organisatorisk udvikling
- Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og
udvikling
Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til
parternes aftale af 27. juni 2005.
Herudover særlige indsatser besluttet af parterne.
Parterne kan i perioden foretage en yderligere konkretisering af de tværgående fokus- og
indsatsområder.
Særlige gruppevise fokus- og indsatsområder:

Af fondens midler afsættes i alt 9,8 mio. kr. årligt til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder:
 På Akademikernes område i alt 4,6 mio. kr.,
 På LC/CO10’s område i alt 2,9 mio. kr.,
 På OAO’s område i alt 2,3 mio. kr.
Parterne beslutter og konkretiserer i perioden de gruppevise fokus- og indsatsområder,
eksempelvis vedrørende ledelsesudvikling for specifikke grupper.

Kompetencefonden
Kompetencefonden videreføres, og der afsættes i alt 32,8 mio. kr. årligt i perioden. I 1.
år tilføres der yderligere 0,6 mio. kr.
Parterne er enige om, at den ved OK13 igangsatte udvikling af et nyt administrations- og
evalueringssystem af Kompetencefonden gennemføres.
I forbindelse med fordelingen af midler fra Kompetencefonden til ministerier og styrelser skal der arbejdes for lokal opmærksomhed på, at midlerne kommer fra partssystemet,
er et supplement og udmøntes i overensstemmelse med parternes aftale om Kompetencefonden.

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling
Den nuværende organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling, herunder Kompetencesekretariatet, videreføres.
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Kompetencesekretariatet fortsætter det opsøgende arbejde. Den igangværende indsats
for medarbejderudviklingssamtaler med effekt fortsættes, hvor der i perioden også vil
være fokus på medarbejdernes livssituation, eksempelvis seniorers fortsatte tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Kompetencesekretariatet vil fortsat i deres rådgivning understøtte arbejdspladsernes
gennemførelse af kompetenceudvikling med effekt.
Tilknytningsordningen videreføres i perioden. Parterne fastsætter hver især i samarbejde
med Kompetencesekretariatet de nærmere retningslinjer for administrationen af ordningen.
Ovenstående indebærer, at
 aftalen om kompetenceudvikling videreføres uændret,
 aftalen om Kompetencefonden videreføres med de ovenfor anførte ændringer,
 aftalen om FUSA videreføres med de ovenfor anførte ændringer, og at
 aftalen om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten
videreføres uændret.
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VILKÅR FOR ANSÆTTELSE AF CHEFER
CFU/Akademikerne og Finansministeriet har i forbindelse med aftale- og
overenskomstfornyelsen drøftet perspektiver for et nyt grundlag for løn- og
ansættelsesvilkår for chefer på det statslige område. Parterne er enige om i perioden at
afsøge mulighederne for at fastsætte nye rammer for ansættelse af chefer med henblik
på, at disse kan træde i kraft den 1. juli 2016. Afsøgningen søges afsluttet senest januar
2016.
Drøftelserne har taget udgangspunkt i en erkendelse af, at chefområdet på baggrund af
den historiske udvikling er præget af forskelligartede ansættelsesgrundlag og til dels
ugennemsigtige lønstrukturer med elementer, der ikke i alle tilfælde virker efter
hensigten. Det er således parternes ambition, at der kan etableres et nyt fælles grundlag
for ansættelse af chefer med en gennemsigtig og enkel lønstruktur. Det er ikke
intentionen, at et nyt ansættelsesgrundlag skal give chefer en anden lønudvikling end
lønudviklingen for øvrige ansatte i staten.
Afsøgningen føres med følgende udgangspunkt:
Fleksibilitet og fornyelse
 En ny aftale skal på den ene side kunne tilbyde løn- og ansættelsesvilkår, der giver
gode muligheder for at rekruttere og fastholde højt kvalificerede chefer i staten og på
den anden side give fleksible rammer for løbende fornyelse, udvikling og tilpasning af
ledelsesstruktur og sammensætning af cheflaget, således at de statslige institutioner til
enhver tid kan leve op til ændringer i krav og behov.
 Ansættelsesgrundlaget skal basere sig på almindelige ansættelsesretlige regler.
 En ny chefaftale skal indeholde aftalte rammer for forsvarlige aftaler om fratrædelse
eller overgang til anden stilling/funktion, der understøtter behovet for fleksibilitet og
mobilitet.
 Parterne er enige om, at det er et anliggende mellem den enkelte chef og
ansættelsesmyndigheden at aftale konkrete vilkår inden for aftalens rammer, herunder
om ansættelsens varighed.
 Ansættelse af chefer skal endvidere basere sig på de generelle aftaler og de fælles
regelsæt, der er aftalt mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, jf.
Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, bilag 2.
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Dækningsområde
 Dækningsområdet for en ny aftale er chefer i de statslige institutioner ekskl. det
selvejende område, uddannelsesinstitutioner og DSB. Parterne er i den forbindelse
enige om også at drøfte perspektiver i forhold til det øvrige forhandlingsområde.
 Aftalen skal omfatte egentlige chefstillinger i staten, der ikke besættes på
tjenestemandsvilkår. Dette omfatter alle stillinger, der hidtil har været klassificeret i lr.
37 og derover - herunder stillinger, der har været omfattet af rammeaftalen om
kontraktansættelse af chefer. Herudover er det intentionen, at også andre
chefstillinger skal kunne omfattes. Parterne drøfter de nærmere forhold i den
forbindelse, herunder afgrænsningen af sådanne stillinger.
Løn
 Der aftales en enkel lønmodel, hvor den enkelte chef aftaler de konkrete lønvilkår
individuelt
med
ansættelsesmyndigheden.
Hidtidige
regler
om
klassificering/indplacering af stillinger ved aftale mellem overenskomstparterne
finder ikke anvendelse.
 Håndteringen af de overordnede rammer for indplacering af stillinger i
stillingsniveauer skal afklares.
 Det er væsentligt for parterne, at der bliver transparens omkring løndannelsen for
chefer, og organisationerne forudsætter, at der fortsat vil være adgang til relevant
lønstatistik for chefer.
Etablering af et nyt ansættelsesgrundlag for chefer indgår i bevillingsmyndighedernes
løbende overvejelser vedrørende stillingskontrollen.
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FRATRÆDELSESBELØB VED
ÅREMÅLSANSÆTTELSER
Aftale om ændring af aftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under
åremålsansættelse i staten

§ 1. §§ 2 og 3 i aftale af 31. oktober 2001 om løn- og andre ansættelsesvilkår under
åremålsansættelse i staten affattes således:
” § 2. Det kan aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et
fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse efter
åremålets udløb (tilbagegangsstilling).
Stk. 2. Fratrædelsesbeløbet udgør et beløb svarende til 1 måneds løn i
åremålsstillingen for hvert fulde års åremålsansættelse.
Stk. 3. Hvis en åremålsansættelse forlænges, betragtes hele perioden under
ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratræden i forbindelse med
udløbet af det forlængede åremål.
Stk. 4. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvor den ansatte
direkte efter udløb af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen,
ansættes i en chefstilling eller ansættes i anden tilsvarende eller højere stilling
inden for ansættelsesområdet.1
§ 3. Ved ansøgt afsked før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb,
medmindre dette er eller bliver aftalt.
Stk. 2. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 bortfalder i alle tilfælde, hvor den
ansatte direkte efter udløb af åremålsperioden er i et ansættelsesforhold
inden for det hidtidige ansættelsesområde eller inden for ansættelsesområdet
for en eventuel tilbagegangsstilling.”
§ 2. Aftalen har virkning for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni
2015 eller senere.

1 Ansættelsesområdet skal her forstås bredt (og ikke nødvendigvis kun det, der gælder for åremålsansættelsen). Præciseres
nærmere.
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OPSPARINGSDAGE
1. Den ansatte kan vælge at få tilgodehavende afspadsering for over-/merarbejde, der
ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb, konverteret til opsparingstimer/dage.
2. Tilsvarende gælder for eventuel afspadsering optjent for arbejde på ubekvemme
tidspunkter, som ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb.
3. Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et maksimum, dels for hvor mange timer, der
årligt kan konverteres, dels for den til enhver tid værende opsparing. Maksimum kan
ikke fastsættes til mindre end 74 timer – for ansatte på deltid og plustid en
forholdsmæssig del heraf.
4. Afspadsering, der efter pkt. 1 og 2 er konverteret til opsparingstimer/dage, kan ikke
senere tilbageføres og godtgøres kontant, jf. dog pkt. 7.
5. Tidspunktet for afvikling af opsparingstimerne fastlægges efter aftale mellem
ansættelsesmyndigheden og den ansatte. Afvikling kan ske såvel i timer som i hele dage.
6. Ved afvikling af opsparingstimerne har den ansatte ret til sædvanlig løn, inkl.
eventuelle fast påregnelige tillæg.
7. Ved ansættelsesforholdets ophør afregnes eventuelle uafviklede opsparingstimer
kontant med den aktuelle timeløn.
8. Hvis opsparingen af timer ved den ansattes eller ansættelsesmyndighedens opsigelse af
ansættelsesforholdet overstiger det i pkt. 3 angivne timetal, kan ansættelsesmyndigheden
kræve, at de overskydende timer afvikles i opsigelsesperioden.
9. Ved nyordningens ikrafttræden ændres eksisterende konverterede omsorgsdage til
opsparingsdage og omfattes af de herom fastsatte regler.
10. Ændringerne berører ikke omsorgsdage, der i henhold til barselsaftalen ydes til
forældre med mindre børn.
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AFTALE OM AT UNDTAGE GRUPPER I FOLKEKIRKEN UNDER
AKADEMIKERNES FORHANDLINGSOMRÅDE FRA
PULJESTYRINGEN UNDER LOKALLØNSORDNINGEN
§ 1. Denne aftale omfatter tjenestemænd omfattet af aftale om lokalløn, som er ansat
som
organist,
kirkemusikskolelærer
eller
kantor under Akademikernes
forhandlingsområde i folkekirken.
§ 2. Med virkning fra 1. april 2015 og indtil videre undtages de i § 1 nævnte
medarbejdergrupper fra puljestyringen i aftale om lokalløn. Lønforbedringer kan derfor
aftales uden for pulje efter bestemmelserne i aftalen om lokalløn, så længe nærværende
aftale er gældende.
Stk. 2. Undtagelsen fra puljestyringen sker på vilkår, der fremgår af §§ 3-5.
Stk. 3. Herudover er aftale om lokalløn gældende i sin helhed.
§ 3. Så længe denne aftale gælder, kan der af de parter, der er bemyndiget til at anvende
aftale om lokalløn, aftales lønforbedringer, jf. § 3 i aftale om lokalløn.
Stk. 2. Der kan dog ikke aftales gruppevise og individuelle omklassificeringer efter denne
aftale.
§ 4. En forholdsmæssig del (efter lønsum) af en eventuel restpulje i folkekirken
fastfryses og kan frigives med virkning fra det tidspunkt, hvor nærværende aftale måtte
bortfalde.
§ 5. Aftaler om lønforbedringer uden for pulje, der er indgået i henhold til denne aftale,
kan opsiges efter bestemmelser svarende til bestemmelserne i § 14 i rammeaftale om nye
lønsystemer om opsigelse af lokale aftaler.
§ 6. Denne aftale har virkning fra 1. april 2015 og kan opsiges til bortfald med 3
måneders varsel. Aftalen bortfalder automatisk, såfremt der sker ændringer i
lokallønsaftalen. Det kan aftales at videreføre aftalen.
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AFTALE OM AT UNDTAGE STILLINGER I FOLKEKIRKEN
UNDER AKADEMIKERNES FORHANDLINGSOMRÅDE FRA
PULJESTYRINGEN I AFTALE OM CHEFLØN
§ 1. Denne aftale omfatter tjenestemandsansatte organister i lønramme 35 og 36 under
Akademikernes forhandlingsområde i folkekirken.
§ 2. Med virkning fra 1. april 2015 afholdes merudgifter til lønforbedringer til ansatte i
stillinger som organist ikke af cheflønspuljen.
§ 3. De ansatte er fortsat omfattet af cheflønsaftalens § 2 (frivillighed), § 3
(cheflønsordningens anvendelse), § 5 (engangsvederlag), § 6 (forhandlinger og aftaler om
varige og midlertidige tillæg) og § 7 (pensionsbidrag).
Stk. 2. Der kan dog ikke aftales personlige og stillingsmæssige omklassificeringer af
enkelte stillinger fra lønramme 35 til lønramme 36.
§ 4. Denne aftale har virkning fra 1. april 2015 og kan opsiges med 3 måneders varsel
dog tidligst til 31. marts 2018.

