Til:
Hærens Konstabel- og Korporalforening

Emne:
Overenskomstfornyelsen 2018
Ref:
Aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg
om køreplan for forhandlingerne 2017/2018 om fornyelse af aftaler og
overenskomster for ansatte omfattet af parternes forhandlingskompetence
Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen har ved brev af 7. december
2017 bemyndiget Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) til at fremsætte krav og optage forhandlinger om fornyelse af aftaler, organisationsaftaler og overenskomster på en række overenskomstområder, herunder
på Hærens Konstabel- og Korporalforenings (HKKF) aftaleområde.
FPS skal fremsætte krav om:
 Enkle og fleksible arbejdstidsregler


Decentralisering af løndannelsen, herunder
- forenkling af tillægsstruktur.
- tvungen overgang til Ny løn.



Forenkling af lønstruktur.



Bedre rammer for nye lønsystemer.



Forenkling af ansættelsesformer, herunder:
- tidsbegrænset ansættelse uden forudgående forhandling og optjening af CU.
- langtidsansættelse uden pligtig afgangsalder.
- deltidsansættelse på under 15 timer ugentligt.



Lærlingeløn svarende til civilt niveau.
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Harmonisering af regler for ansættelse, opsigelsesvarsler, tjenestefrihed uden løn mv. med OAO-fællesoverenskomsten.
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Forenkling af pensionsordning.



Justering af specialoperationsstyrketillæg (SOF-tillæg).



Redaktionelle krav.

Overenskomstaftale for konstabelgruppen af linien og reserven,
konstabelelever samt korporaler af linien og reserven i hæren af 1. april
2013 og tilhørende aftaler samt kutymer betragtes på baggrund af ovenstående herved som opsagt.
Vedrørende gennemførelse af forhandlinger og procedurer i øvrigt henvises til ref.
Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på
det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen i forhandlingsperioden.
Der tages forbehold for Finansministeriets krav om:
 Decentralisering af løndannelsen.
 Bedre rammer for nye lønsystemer.
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 Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen forinden videre
implementering i nye aftaler og overenskomster mv.
HKKF vil snarest blive kontaktet direkte af FPS forhandlingsleder eller FPS
sagsbehandlere med henblik på at aftale tidspunkt for det første forhandlingsmøde.
I øvrigt henvises til FPS’ sagsbehandlere, specialkonsulent Marianne Larsen, tlf. 32 66 51 69, e-mail: fps-ok-mil02@mil.dk og fuldmægtig Jacob
Fredensborg Sørensen, tlf. 32 66 57 28, e-mail: fps-ok-mil04@mil.dk.
.
E.b.

Jan Villumsen
Kontorchef
Overenskomstafdelingen
Forretningsdivisionen
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