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SÅDAN FORHANDLER
VI DIN LØN OG TILLÆG
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LØNFORHANDLING

Som tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen
er man omfattet af et lønsystem, som er
aftalt mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

SÅDAN ER DE OVERORDNEDE REGLER
Vores lønsystem består af basisløn, som gælder alle,
og individuelle tillæg, som omfatter funktionstillæg,
kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.
Lønsystemet består af syv løngrupper. Løngruppe 1
er for elever. Løngruppe 2 er for fængselsbetjente og
ufaglærte værkmestre, løngruppe 3 er for værkmestre
og specialister, mens løngruppe 5 til 7 er for ledere og
chefer.
I løngruppe 1 til 5 er der to satser for henholdsvis
medarbejdere i hovedstaden og provinsen.
Fængselsforbundet er omfattet af en fællesoverenskomst på statens område, der forhandles ved overenskomstforhandlinger mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.
Ved overenskomstforhandlingerne forhandles lønnen
for alle statens ansatte for en aftalt periode. En del af
den økonomiske ramme aftales som generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Herudover afsættes
der midler til individuelle tillæg.

DET SKAL DU VÆRE SÆRLIG
OPMÆRKSOM PÅ
Fængselsforbundet forhandler din løn, men alle kan
indstille sig selv eller sine kollegaer til et tillæg.

LÆS MERE
Du kan læse mere om løn og overenskomster på
Fængselsforbundets og Offentligt Ansattes Organisationernes hjemmesider.
Ring til din tillidsrepræsentant eller til forbundskontoret på telefon 72 55 99 76, hvis du er i tvivl
om noget vedrørende din løn.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Fastsætter politikerne lønnen i Kriminalforsorgen?
Nej, lønnen fastsættes ikke ved politiske forhandlinger.
Det er et anliggende mellem arbejdstager og arbejdsgiver
ved overenskomstforhandlingerne.
Hvornår foregår overenskomstforhandlingerne?
I slutningen af overenskomstperioden. Typisk hvert
andet eller tredje år.
Hvordan foregår overenskomstforhandlingerne?
Ved forhandlinger mellem centralorganisationerne
og Finansministeriet. Parterne starter med at udveksle
krav, hvorefter forhandlingerne går i gang. Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg forhandler på
vegne af alle statens ansatte.
Hvem forhandler mine tillæg?
Fængselsforbundets tillidsrepræsentanter.
Hvornår forhandles mine tillæg
Når man efter opslag tiltræder en stilling samt ved de
årlige lokale lønforhandlinger i fjerde kvartal.
Hvem kan indstille til et tillæg?
Alle.
Hvad kan forhandles?
Der kan forhandles henholdsvis kvalifikationstillæg
(hvis man har særlige kvalifikationer eller kompetencer),
funktionstillæg (hvis man fx varetager en særlig opgave), rekrutterings- og fastholdelsestillæg, engangsvederlag, oprykning fra løngruppe 2 til 3.
Hvordan kan jeg få mere i løn?
Det kan du for eksempel opnå, hvis du har faglige eller
personlige kvalifikationer, der ligger ud over, hvad der
kan forventes i den pågældende situation, eller hvis du
beklæder særlige funktioner.
Hvor kan jeg se, hvad jeg skal have i løn?
På Fængselsforbundets hjemmeside kan du se løntrin,
aftaler, vejledninger og overenskomster. Ellers spørg din
tillidsrepræsentant.

