Forsvarets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

København den 15. december 2017

OVERENSKOMSTFORNYELSE
I henhold til Køreplansaftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg
for forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster pr. 1. april 2018 for ansatte
omfattet af parternes forhandlingskompetence, fremsender Hærens Konstabel- og
Korporalforening hermed konkrete krav om følgende:
Arbejdstid:
Kompensation for kort varsling hhv. afvarsling i forbindelse med aktiviteter
Ændre egen bestemmelsen om, hvilke typer frihed der kan indgå i opsparringsdage
Løn & pension:
Højere pensionsskyggeforløb til korporaler
Genforhandling af aftalen af 2003 om tillæg for SOF, med henblik på, at støttepersonel bliver
omfattet af aftalen
Forhøjelse af tillæg til faglært personel
Tillæg for hyppig udsendelse omlægges til et større tillæg for at være i INTOPS
Der etableres et lønforløb med anciennitetsløntrin *
Udmøntning af udeståender fra tidligere OK forhandlinger *
Der skal ydes tillæg for deltagelse i beredskab
I forbindelse med organisationsændringer, skal medarbejdere der selv søger sig på plads
være lønmæssigt ligestillet med medarbejdere der beordres på plads
Den enkelte skal kunne se en lønudvikling med 2-3 års mellemrum (Ny Løn)
Faglært aflønning til kontorhjælpere, stabshjælpere, forsyningshjælpere og logistikassistenter

Overenskomstforhold:
Mulighed for fritvalgskonto
Regelforenkling – få sammenskrevet overenskomst og aftaler i så få dokumenter som muligt
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Side 2

Seniorforhold:
Det skal også betragtes som alderspensionering, hvis de sidste år på arbejdsmarkedet
præsteres udenfor forsvaret, i forhold til at få tillagt op til 10 års tjenestemandspension
Opspare frihed fra det 50. år, for at få mulighed for gradvis tilbagetrækning fra 55. år og frem
til pensionering
Uddannelse:
Flere muligheder for kompetenceudvikling/efteruddannelse efter eget valg
Variable ydelser:
Generel forhøjelse af natpenge
”55 kr. tillægget” skal også anvendes ved nedsat fast godtgørelse, og det skal forhøjes
Erstatningsfri for døgntjeneste, sø-øvelsesdage og 2/7-dage skal øges i værdi, når de
udbetales
Helligdagssats for særlige ydelser den 5. juni, når der planlægges med arbejde/øvelse
Timetillæg på udlandssatser, når der forrettes tjeneste i Grønland, Færøerne og Island
Tillæg for tilkaldevagt forhøjes, så det svarer til værdien af et halvt døgntillæg i nutidskroner
Erhvervsuddannelse:
Der aftales det fornødne grundlag i relation til at etablere en erhvervsuddannelse *
Forbundet tager forbehold for fremsættelse af krav om løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse
med forhandlingerne om en erhvervsuddannelse. *
Punkter med * markering, forhandles ikke i forbindelse med OK18, men udskydes til forhandling i
foråret 2019, hvor resultatet af arbejdet med en afdækning af mulighederne for etablering af en
erhvervsuddannelse for konstabelgruppen i hæren foreligger. Forhandlingerne skal være
afsluttet senest 1. april 2019, og forhandlingerne gennemføres uanset udfaldet af om arbejdet
med etablering af en erhvervsuddannelse.
Udover de fremsatte krav, har forbundet et ønske om, at der i forhandlingerne kan indgå
drøftelser om følgende emner:
Normperioder skal overholdes
HKKF inddrages ved tekstændringer i ”egen bestemmelser”
Honorering af de medarbejdere, der yder hjælp til politiet
Hjemmeværnets hjælp til Hæren
Ændringer i jobbeskrivelser/funktionsbeskrivelse
Intentionerne i Ny Løn

Side 3

Forbundet forbeholder sig ret til under forhandlingerne med FPS at fremsætte supplerende krav,
til nærmere vurdering og overvejelse på områder, hvor FPS fremsætter krav.
Forbundet tager forbehold for at fremsætte krav, der følger ændringer på det øvrige
arbejdsmarked, i lovgivningen eller ved forsvarsforlig i forhandlingsperioden, samt krav til andre
aftaler, som ikke er indarbejdet i udtagelsen af kravene.
Det forudsættes, at redaktionelle ændringer i overenskomstaftalen med tilhørende aftaler
mellem FPS og HKKF af 1. april 2013, kan forhandles uden at der specifikt er rejst krav om det.
Forhandlingerne og procedurer gennemføres som beskrevet i Køreplansaftale mellem
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg for forhandlingerne om fornyelse af
aftaler og overenskomster pr. 1. april 2018 for ansatte omfattet af parternes
forhandlingskompetence.
Forbundet ser frem til en mail til hkkf@hkkf.dk med cc til mj@hkkf.dk, hvor FPS bekræfter
modtagelsen af krav til overenskomstfornyelsen 2018.

Venlig hilsen

Flemming Vinther
Forbundsformand og forhandlingsleder

