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OK21- Børne- og Undervisningsministeriets krav

Frederiksholms Kanal 25
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E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i medfør af aftale mellem Finansministeriet og Akademikerne om plan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomst, protokollater og aftaler pr. 1. april 2021, bemyndiget Børne- og Undervisningsministeriet til at fremsætte krav og optage
forhandlinger med Akademikerne om aftale om fagkonsulenter beskikket
af Undervisningsministeriet af 25. juni 2019 samt tilhørende procedurenotat om beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet.
Under henvisning til køreplansaftalen fremsætter Børne- og Undervisningsministeriet hermed krav vedrørende aftale om fagkonsulenter beskikket af Undervisningsministeriet samt tilhørende procedurenotat om
beskikkelse af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet:
1. Administrativ omlægning af honorering af fagkonsulenter
således, at den primære arbejdsgiver udbetaler den fulde løn til den
ansatte, og Børne- og Undervisningsministeriet refunderer den forholdsmæssige del af lønnen til den primære arbejdsgiver. Formålet
er at sikre korrekt aflønning af fagkonsulenter.
Der tages forbehold for fremsættelse af modkrav til eventuelle krav fra
Akademikerne.
Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at få oplyst en kontaktperson med henblik på nærmere aftale om forløbet. Oplysningerne
om kontaktpersonen bedes sendt til okahro@hro.dk
Bekræftelse på modtagelsen af dette kravbrev bedes ligeledes sendt til
okahro@hro.dk
Med venlig hilsen
Karina Burcharth
Specialkonsulent
Direkte tlf. +45 23 65 85 74
Karina.Burcharth@uvm.dk

15. december 2020
Sags nr.:20/19653

Til:
Akademikerne
ac@ac.dk
Alene sendt per e-mail

Emne: OK21 – fremsendelse af krav

Til Akademikerne
Hermed fremsendes Uddannelses- og Forskningsministeriets krav til overenskomstforhandlinger 2021 vedr. Aftale af 29. november 2012 om kliniske lektorer
ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).
Aftalen er indgået mellem den daværende Styrelse for Universiteter og Internationalisering, nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger.
Krav
Uddannelses-og Forskningsministeriet ønsker at stille krav om etablering af honorarlønnede ansættelsesvilkår for kliniske adjunkter ved universiteterne. Uddannelses- og Forskningsministeriet foreslår, at dette fastsættes som et tillæg til aftale af
29. november 2012 om kliniske lektorer ved Universiteterne.

15. december 2020
Styrelsen for Forskning og
Uddannelse
Center for Jura og
Institutionspersonale
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 3544 6200
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440
Sagsbehandler
Heidi Ibsen Zuschlag
Tel. 72 31 83 36
hiz@ufm.dk
Ref.-nr.
20/52990-5

Med venlig hilsen

Heidi Ibsen Zuschlag
Fuldmægtig
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Akademikernes Centralorganisation
c.c. Hovedorganisationen for Officerer i Danmark

Overenskomstfornyelsen 2021 for Hovedorganisationen for Officerer i
Danmark, overenskomstansatte officerer
Jf. Aftale mellem Skatteministeriet og Akademikerne om køreplan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomster, protokollater og aftaler pr. 1. april
2021 for ansatte omfattet af parternes forhandlingskompetence.

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ved brev af 3.
december 2020 bemyndiget Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) til at
fremsætte krav og optage forhandlinger om fornyelse af aftaler, organisationsaftaler og overenskomster på en række overenskomstområder, herunder
Hovedorganisationen af Officerer i Danmarks/ Akademikernes Centralorganisations aftaleområde.
FPS skal fremsætte krav om:


Forenkling af ydelser for deltagelse i den internationale militære og beredskabsfaglige opgaveløsning på Forsvarsministeriets område



Udvidelse af anvendelsesområdet for aftale om særligt beredskab



Mulighed for deltidsansættelse under 15 timer ugentligt



Varighed af løjtnantsuddannelsen i Hæren



Ophør af time- og dagpenge under officersuddannelse



Harmonisering af beredskabsofficersuddannelsen med øvrige officers uddannelser



Redaktionelle ændringer

Dato: 15. december 2020
Sagsnr.: 2020/004618
Dok.nr.: 439023
Sagsbeh.: Vivi Nedergaard
Lambert
Bilag: Ingen
Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf.: 3266 5000
Fax: 3266 5599
E-mail: fps@mil.dk
www.forpers.dk
EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

Tjenestemandsretten skal den 16. december 2020 tage stilling til, hvorvidt
Grønlandsaftalen fra 2001 også er gældende for udstationerede ved Arktisk
Kommando (AKO). Såfremt Tjenestemandsretten måtte finde, at Grønlandsaf-
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talen ikke gælder for medarbejdere ved AKO, stilles der krav om udvidelse af
Grønlandsaftalens dækningsområde.
Protokollat til Akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af
officerer med flere under Forsvarsministeriet af 23. maj 2019 og tilhørende
aftaler samt kutymer betragtes på baggrund af ovenstående herved som opsagt.
Vedrørende gennemførelse af forhandlinger og procedurer i øvrigt henvises til
køreplansaftalen.
Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det
øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen i forhandlingsperioden.
Endvidere tages der forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor
modparten fremsætter krav.
FPS skal i øvrigt oplyse, at de opnåede forhandlingsresultater skal godkendes
ved Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forinden videre
implementering i nye aftaler og overenskomster mv.
Første (sætte)møde er aftalt mellem HOD og FPS til torsdag den 17. december 2020, kl.13.00. I øvrigt henvises til FPS sagsbehandler Specialkonsulent,
Vivi Nedergaard Lambert, direkte 32 66 58 90, fps-ok-mil09@mil.dk.
E.b.

Nicolai Christoffersen
Kontorchef
Overenskomstafdelingen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Dok.nr.: 439023
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Til:
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K
Sendt pr. e-mail: ac@ac.dk

Emne:
Overenskomstfornyelsen 2021 for tandlæger ved forsvarets reaktionsstyrker
Ref:
Aftale mellem Skatteministeriet og Akademikerne om køreplan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomster, protokollater og aftaler pr. 1.
april 2021 for ansatte omfattet af parternes forhandlingskompetence.
Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ved brev af
3. december 2020 bemyndiget Forsvarsministeriets Personalestyrelse
(FPS) til at fremsætte krav og optage forhandlinger om fornyelse af aftaler,
organisationsaftaler og overenskomster på en række overenskomstområder, herunder aftale om løn- og ansættelsesvilkår m.v. for tandlæger med
henblik på tjeneste ved forsvarets reaktionsstyrker.

Dato: 15. december 2020
Sagsnr.: 2020/046830
Dok.nr.:
Sagsbeh.: fps-ok-civ08
Bilag:
Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf.: 32665000
Fax: 32665599
E-mail: fps@mil.dk
www.forpers.dk
EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

FPS skal fremsætte krav om:


Decentralisering af løndannelsen, herunder indførelse af et lønsystem, der
tager afsæt i Akademikeroverenskomstens bilag 4.
 Forenkling og tilpasning af aftalegrundlaget, så det passer til de ændrede
udsendelsesmønstre i forsvaret.
 Pensionssatsen skal følge Akademikeroverenskomstens pensionssats.
 Bedre rammer for nye lønsystemer.
 Redaktionel gennemskrivning.
 Forenkling af ydelser for deltagelse i den internationale militære og beredskabsfaglige opgaveløsning på Forsvarsministeriets område
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Aftale mellem Forsvarsministeriet og Dansk Tandlægeforening om løn- og
ansættelsesvilkår m.v. for tandlæger med henblik på tjeneste ved forsvarets reaktionsstyrker af 4. april 2003 og tilhørende aftaler samt kutymer betragtes på baggrund af ovenstående herved som opsagt.
Vedrørende gennemførelse af forhandlinger og procedurer i øvrigt henvises til køreplansaftalen.
Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på
det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen i forhandlingsperioden.
Endvidere tages der forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor
modparten fremsætter krav.
FPS skal i øvrigt oplyse, at de opnåede forhandlingsresultater skal godkendes Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forinden
videre implementering i nye aftaler og overenskomster mv.
Akademikerne vil snarest blive kontaktet direkte af FPS forhandlingsleder
eller FPS sagsbehandler med henblik på at aftale tidspunkt for det første
forhandlingsmøde. I øvrigt henvises til FPS sagsbehandler fuldmægtig
Julie Korshøj Andersen, 72819677, e-mail: fps-ok-civ08@mil.dk.
Endelig anmodes Akademikerne om dags dato at fremsende en bekræftelse på modtagelsen af nærværende skrivelse pr. e-mail. Denne bekræftelse bedes sendt til fuldmægtig Julie Korshøj Andersen, e-mail: fps-okciv08@mil.dk.
E.b.

Nicolai Christoffersen
Kontorchef
Overenskomstafdelingen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

:
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Til:
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K
Sendt pr. e-mail: ac@ac.dk

Emne:
Overenskomstfornyelsen 2021 for læger ved forsvarets reaktionsstyrker
Ref:
Aftale mellem Skatteministeriet og Akademikerne om køreplan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomster, protokollater og aftaler pr. 1.
april 2021 for ansatte omfattet af parternes forhandlingskompetence.
Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ved brev af
3. december 2020 bemyndiget Forsvarsministeriets Personalestyrelse
(FPS) til at fremsætte krav og optage forhandlinger om fornyelse af aftaler,
organisationsaftaler og overenskomster på en række overenskomstområder, herunder aftale om løn- og ansættelsesvilkår m.v. for læger med henblik på tjeneste ved forsvarets reaktionsstyrker.

Dato: 15. december 2020
Sagsnr.: 2020/046832
Dok.nr.:
Sagsbeh.: fps-ok-civ08
Bilag:
Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf.: 32665000
Fax: 32665599
E-mail: fps@mil.dk
www.forpers.dk
EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

FPS skal fremsætte krav om:


Decentralisering af løndannelsen, herunder indførelse af et lønsystem, der
tager afsæt i Akademikeroverenskomstens bilag 4.
 Forenkling og tilpasning af aftalegrundlaget, så det passer til de ændrede
udsendelsesmønstre i forsvaret.
 Pensionssatsen skal følge Akademikeroverenskomstens pensionssats.
 Bedre rammer for nye lønsystemer.
 Redaktionel gennemskrivning.
 Forenkling af ydelser for deltagelse i den internationale militære og beredskabsfaglige opgaveløsning på Forsvarsministeriets område
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Aftale mellem Forsvarsministeriet og Foreningen af Speciallæger samt
Foreningen af Yngre Læger om løn- og ansættelsesvilkår m.v. for læger
med henblik på tjeneste ved forsvarets reaktionsstyrker af 5. februar 2003
og tilhørende aftaler samt kutymer betragtes på baggrund af ovenstående
herved som opsagt.
Vedrørende gennemførelse af forhandlinger og procedurer i øvrigt henvises til køreplansaftalen.
Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på
det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen i forhandlingsperioden.
Endvidere tages der forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor
modparten fremsætter krav.
FPS skal i øvrigt oplyse, at de opnåede forhandlingsresultater skal godkendes Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forinden
videre implementering i nye aftaler og overenskomster mv.
Akademikerne vil snarest blive kontaktet direkte af FPS forhandlingsleder
eller FPS sagsbehandler med henblik på at aftale tidspunkt for det første
forhandlingsmøde. I øvrigt henvises til FPS sagsbehandler fuldmægtig
Julie Korshøj Andersen, 72819677, e-mail: fps-ok-civ08@mil.dk.
Endelig anmodes Akademikerne om dags dato at fremsende en bekræftelse på modtagelsen af nærværende skrivelse pr. e-mail. Denne bekræftelse bedes sendt til fuldmægtig Julie Korshøj Andersen, e-mail: fps-okciv08@mil.dk.
E.b.

Nicolai Christoffersen
kontorchef
Overenskomstafdelingen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

:
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Til:
Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K
Sendt pr. e-mail: ac@ac.dk

Overenskomstfornyelsen 2021 for AC-organisationer på Forsvarsministeriets område
Jf. Aftale mellem Skatteministeriet og Akademikerne om køreplan for
forhandlingerne om fornyelse af overenskomster, protokollater og aftaler pr. 1. april 2021 for ansatte omfattet af parternes forhandlingskompetence.
Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har bemyndiget Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) til at fremsætte krav
og optage forhandlinger om fornyelse af aftaler, organisationsaftaler og
overenskomster vedr. aflønning, tillæg, arbejdstid og ydelser for deltagelse i internationale operationer og øvelser på Forsvarsministeriets
område.

Dato:

15. december 2020

Enhed:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag:

Overenskomstafdelingen
FPS-OK-CIV08
2020/056878
439076
Ingen

Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 9677
E-mail: fps-ok-civ08@mil.dk

FPS skal fremsætte krav om:
Forenkling af ydelser for deltagelse i den internationale militære og
beredskabsfaglige opgaveløsning på Forsvarsministeriets område.
Aftaler vedr. aflønning, tillæg, arbejdstid og ydelser for deltagelse i
internationale operationer og øvelser på Forsvarsministeriets område,
herunder eventuelle aftaler om kompetencetillæg, vilkår ved øvelser,
2/7-dage, timetillæg, særlig ydelse, hyppig udsendelse, ulempetillæg i
tilknytning til INTOPS og lignende, betragtes hermed som opsagt.
Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer
på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen i forhandlingsperioden.
Endvidere tages der forbehold for fremsættelse af krav på områder,
hvor modparten fremsætter krav.
FPS skal i øvrigt oplyse, at de opnåede forhandlingsresultater skal godkendes Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forinden videre implementering i nye aftaler og overenskomster mv.
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Kravet er rettet specifikt mod følgende AC-organisationer:









AC (Forsvarsgruppen)
Dansk Jurist og Økonomforbund
Dansk Journalistforbund
Dansk Magisterforening
Den danske Dyrlægeforening
Forbundet Kommunikation og sprog
Den Danske Præsteforening
PharmaDanmark

Kravet er i øvrigt rejst over for følgende AC-organisationer i særskilte
kravsbreve:
 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
 Foreningen af Yngre Læger
 Foreningen af Speciallæger
 Tandlægeforeningen
Akademikerne vil blive kontaktet af FPS sagsbehandler med henblik på
at aftale den videre proces. I øvrigt henvises til FPS sagsbehandler
fuldmægtig Julie Korshøj Andersen, 72819677, e-mail: fps-okciv08@mil.dk.
Endelig anmodes Akademikerne om dags dato at fremsende en bekræftelse på modtagelsen af nærværende skrivelse pr. e-mail. Denne bekræftelse bedes sendt til fuldmægtig Julie Korshøj Andersen, e-mail:
fps-ok-civ08@mil.dk.

E.b.

Nicolai Christoffersen
Kontorchef
Overenskomstafdelingen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Sagsnr.: 2020/056878
Dok.nr.: [Dokumentnr.]
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Akademikerne
ac@ac.dk
CO10
skaf@skaf-net.dk

Udveksling af krav til ændringer af overenskomst for organister.

Frederiksholms
Kanal
2121
Frederiksholms
Kanal
1220
København
Postboks
2123 K

Som tidligere oplyst har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bemyndiget
Kirkeministeriet til at fremsætte krav og optage forhandlinger med AC og CO10
om fornyelse af overenskomsten for organister. I bemyndigelsen tager Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forbehold for den endelige godkendelse af forhandlingsresultatet.

www.km.dk
1015 København K

Kirkeministeriet har endvidere modtaget delegation og mandat for så vidt angår de tilsvarende tjenestemandsgrupper.
I overensstemmelse med aftalen mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg om køreplan for forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster pr. 1. april 2021 og aftale mellem Skatteministeriet og
Akademikerne om plan for forhandlingerne om fornyelse af overenskomster,
protokollater og aftaler pr. 1. april 2021 skal krav udveksles senest den 15. december 2020.
Med henvisning hertil fremsender Kirkeministeriet hermed krav til ændringer
af overenskomsten for organister.
Kirkeministeriet forbeholder sig ret til at fremsætte modkrav samt ret til at
fremsætte krav som konsekvens af aftalerne mellem Skatteministeriet og
CFU/AC.
Kirkeministeriet stiller følgende krav:
Bilag 1- Overenskomstens fælles del
1. Der indføres et differentieret rådighedstillæg med faste
trin – ændres i såvel fælles del som enkelte protokollater.
2. Der indføres faglig fleksibilitet for organister.
3. Overgangsbestemmelserne i § 1, stk. 6 og 7 bortfalder
4. Ændring af visse bestemmelser om arbejdstid.
a. Ændring af reglerne om hvileperioder. Overenskomstens § 11, stk. 6, sidste led bortfalder.
b. Forkortelse af varsel for arbejdstidsplanlægning i
overenskomstens § 12, stk. 3, 4, 5, 6 og 9.
c. Ændring af reglen om medregning af rådighedsperioden i 30-timersperioden. Overenskomstens
§ 12, stk. 6, sidste pkt. bortfalder.
d. Forkortelse af varslet ved gennemførsel af ikkeplanlagte kirkelige aktiviteter i overenskomstens
§ 12, stk. 10.

www.km.dk
Telefon 3392 3390
Telefax 3392 3913
e-post

km@km.dk

Akt nr.: 139902
Dette akt nr. bedes oplyst ved
henvendelse til Kirkeministeriet

Dato: 15. december 2020

e. Ændring af reglen om medregning af perioder
med mindre end 4 timer som arbejdstid. Overenskomstens § 12, stk. 7, sidste pkt. bortfalder.
f. Ændring af reglen om opgørelse af arbejdstid i
overenskomstens § 13, stk. 2 og 3. Der indføres en
årsnorm.
5. Sproglige tilpasninger
a. Henvisning til den ny ferielov/-aftale.
b. Tilpasning af formulering af rammetid.
c. Tilpasning af formulering i § 11, stk. 1, 1. pkt vedr.
den løse fridag (og anvendelsen af disse til friweekends).
Bilag 2 - Lønforhandlingsprotokollat
6. Lønforhandlingsprotokollatet gøres permanent.
7. Tilføjelse af mulighed for arbejdsgiveren til at videreføre
forhandlinger til næste niveau i lønforhandlingsprotokollatets pkt. 2.
Som nævnt ovenfor tages der forbehold for Skatteministeriets endelige godkendelse af et kommende forhandlingsresultat.
Kirkeministeriet skal anmode om en kvittering for modtagelse af denne henvendelse, herunder for rettidig fremsendelse af ministeriets krav, på
km@km.dk, evt. med kopi til chhk@km.dk
Med venlig hilsen
Christa Hector Knudsen
chefkonsulent

Kopi til:
Dansk Organist og Kantor Samfund

Akt nr.: 139902
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