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§ 1 Dmkningsomrade 

Stk. 1. Denne overenskomst daekker alle medarbejdere ansat i IWGIA, dog undtaget timelonnede 

ligesom ledelsen il<ke er omfattet of overenskomsten. 

§ 2 Arbejdstid 

Stic. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer inklusiv frokost for fuldtidsbeskaefti- 

gede. 

Der er mulighed for flextid. De naermere regler fremgar of personalehandbogen. 

Stic. 2 Merarbejde forekommer ved ekstraordinaere opgaver og/eller akutte opgaver, der ikke kan 

loses inden for den aftalte arbejdstid jf. § 2 stl<. 1. 

Merarbejde er tjeneste, der ligger ud over medarbejderens ansaettelsesbrok. Merar-

bejde/flexsaldo afspadseres i forholdet 1:1 jfr. personalehandbogen. 

Stk. 3 Saldoen for den enkelte medarbejders merarbejde ma pr. 31. december i det gaeldende ar 

maksimalt svare til 37 timer. Timer ud over det fastsatte maksimum bortfalder, medmindre der 

forinden er indgaet anden aftale. Det pahviler arbejdsgiver og medarbejder i forening at sikre, at 

saldoen for den enkelte medarbejder sa vidt muligt il(ke er mere end 37 timer pr. 31. december. 

Stk. 4 Tjenesterejser 
Ved tjenesterejser pa mere end 24 timers varighed gaelder folgende: 

Under rejser I<an der registreres op til 8 arbejds- og rejsetimer om dagen inklusive Iordag, sondag 

og danske helligdage. Mandag til fredag reguleres timetallet via flekssaldoen, mens arbejds-/rejse-

timer Iordage, sondage og danske helligdage i stedet kommer til udbetaling med medarbejderens 

almindelige brutto timelonssats. I tillaeg hertil vil der pa alle rejser over 24 timer blive optjent en 

godtgprelse pa 375 kr. pr. pabegyndt dag 

For medarbejdere ansat pa deltid forventes det, at de pa tjenesterejser arbejder fuld tid under 

samme vill<ar som fuldtidsansatte for at nedbringe antallet of rejsedage. Merarbejde mandag til 

fredag - ud over den normale ansaettelsesbrol< - afspadseres, mens arbejde pa Iordage, sondage og 

danske helligdage udbetales pa samme made som fuldtidsansatte. 

Ved tjenesterejser pa under 24 timer, finder regler om merarbejde anvendelse. 

Reglerne for arbejdstid og tjenesterejser skal ske med respel<t for de ved lov fastsatte arbejdstids-

regler, herunder 11 timers reglen. 
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§ 3 Lon 
Stk. 1. Grundlon 
Grundlonnen folger den statslige overenskomst indgaet mellem Akademikerne og Finansministe-
riet samt organisationsaftalen for kontorfunktionaerer, laboranter og IT-medarbejdere mellem HK 
og Finansministeriet. For overenskomstperioden 2021-2024 betyder dette generelle lonforbedrin-
ger pA 5,05% fordelt over perioden svarende til aftalen om Ionudviklingen i CFU-forliget for Staten. 

Stk. 2 Tillaeg 
Ud over grundlonnen ydes AC - medarbejdere i IWGIA kvalifikationstillaeg som tildeles efter fol- 
gende Skala; 

Kvalifikationstillaeg 1 kr. 4.418,66 i 1.04.2019 niveau ydes for alle AC- ansatte i IWGIA med mindre 
end 2 Ars anciennitet i virksomheden. 

Kvalifikationstillaeg 2 kr. 7.890,47 i 1.04.2019 niveau ydes for alle AC- ansatte med over 2 ars anci-
ennitet i virksomheden. 

I<valifikationstillaeg 2 kan i saerlige tilfaelde opnas for nyansatte med tang erfaring inden for ved-
kommendes faglige omrade og efter individuel forhandling. Det er alene op til ledelsen i IWGIA at 
afgore, om en nyansat kan opnA kvalifilcationstillaeg 2. 

Stk. 3 Medarbejdere med akademisk uddannelse, der udfgrer akademisk arbejde, indplaceres i 
henhold til den Ionskala, som folger of overenskomsten mellem finansministeriet og akademi-
kerne, jf. bilag A til den statslige overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. 

Indplacering pa skalaen fplger de i overenskomsten mellem Finansministeriet og akademikerne 
fastsatte regler for indplacering og anciennitet. 

Stk. 4 Administrative medarbejderes Ionninger fremgar of organisationsaftalen jf. stk. 1. 

Der kan i saerlige tilfaelde individuelt efter dialog fastsaettes funktions- og Icvalifilcationstillaeg. Til-
laeg kan gives for f.eks. kompleksitet i opgaven eller medarbejdernes kompetencer og tidligere er-
faring. 

Stk. 5 Der er ikke tilsigtet nogen aendringer of medarbejdernes nuva-rende Ionniveau, og der mA 
ikke ske forringelser of den enkelte medarbejdere samlede lonniveau, ved indgaelse of denne over-
enskomst bortset fra rejsegodtgorelse. 
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§ 4 Lonregulering 

I forbindelse med forhandlingerne om indgaelse of overenskomsten har parterne drrpftet CFU forli-

gets resultat (2021). Parterne er enige om, at den del of rammen som omhandler "puljer og andre 

formal" (0,20% i 2021 niveau) er implementeret i overenskomstresultatet for denne overens-

komstperiode, jfr. bilag 1. 

§ 5 Pension 

Stk. 1. 

Pensionsmidlerne anvises of IWIGIA til en of medarbejderen selvvalgte pensionskasse/pensions- 

konto under forudsaetning af, at bidraget er fradragsberettiget. 

Aftalen vedrorende pensionsmidler er indgaet under forbehold of den of IWGIA indgaede kollek-

tive aftale med PFA. 

Stk. 2 Pensionsbidraget fastsaettes i overenskomstperioden til 17,1 % of lonnen. 

Stk. 3 For de naermere regler vedrorende tilbagekob of pensionsordningen m.v. henvises der til 

den statslige aftale vedrorende generelle krav til indhold i bidragsfinansierede pensionsordninger i 

staten m.v. (ydelsessammensaetning, tilbagel(ob), for tiden Finansministeriets cirkulaere of 5. au-

gust 2009 (Perst. Nr. 053-09). 

§ 6 Sygdom 

Stic. 1. Medarbejderen skal anmelde sin sygdom efter de retningslinjer, som er nedskrevet i IWGIA 

personal epolitik og godkendt of samarbejdsudvalget. 

Stk. 2. En medarbejder som med korte tidsintervaller gentagne gange er sygemeldt eller som er 

langvarigt sygemeldt har pligt til at deltage i en samtale med henblik pA at sikre de bedste mulig-

heder for tilbagevenden til arbejdspladsen. 

Stic.3 Safremt en medarbejder er anledning til, at IWGIA mister retten til dagpengerefusion under 

sygdom, I<an IWGIA modregnet tabet i medarbejderens Ion. 

Stk. 4. Under fravaer pA grund of sygdom har medarbejderen ud over sin faste Ibnkrav pA at fA ud-

betalt alle Iondele. 
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§ 7 Fravaer under barsel/adoption 

Stk. 1 

Medarbejdere, der har vaeret ansat i IWGIA i mere end 18 maneder ved den forventede termins-

dato, har ret til fuld Ion under gravid itetsorl ov, barselsorlov, orlov for far/medmor og en del of for-

aeldreorloven. 

Graviditetsorlov er her forstaet som moderens ret til orlov 4 uger for terminsdato. 

Barselsorlov er her forstget som moderens ret til orlov de forst 14 uger efter fodsel. 

Orlov for far/medmor er 14 dage enten i forlaengelse of fodslen eller inden for de forste 14 uger 

efter fodslen. 

Foraeldreorloven er defineret.i barselsloven §§ 9 og 10. Retten til Ion under en del of foraeldreorlo-

ven omfatter 6 uger for moderen og 7 uger for far/medmor. Hertil kommer en ret til Ion under 

yderligere 6 uger, dog saledes.at  hvis begge foraeldre er ansat i IWGIA har kun en of forwldrene ret 

til Ion under yderligere 6 uger. . 

Medarbejdere, der har vaeret ansat i IWGIA i mindre end 18 maneder pa tidspunktet for den for-

ventede termin, modtager delvis Ion under graviditetsorlov, orlov for far/medmor og en del of for-

aeIdreorloven baseret pa den timelon, der sikrer den hojeste refusion fra barselsfonden, i den peri-

ode IWGIA kan modtage refusion fra barselsfonden. 

Parterne vil aftale aendringer i reglerne vedr. Ion under barsel, nar der indfores oremaerl<et barsel 

til faderen. 

I forhold til ovrige regler herunder vedr. varsling og planlaegning of graviditets, barsel, faedre/med-

moderorlov og foraeldreorlov finder barselslovens og funktionaerlovens bestemmelser anvendelse. 

Betingelse for lonretten 

Det er en betingelse for lonretten efter ovenstaende, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpenge-

refusion 

Stk. 2. 1 forbindelse med adoption gaelder de samme forhold bortset fra 4 ugers perioden forud for 

forventet fodsel. Perioden regnes fra modtagelsen of barnet. Nar en adoptant henter barnet i ud-

landet, kan modtagelsen regnes fra det tidspunkt, hvor barnet er sammen med adoptanten. 

§ 8 Frihed og orlov ved barns- og familiemaessig sygdom 
Stk. 1 Medarbejdere med hjemmeboende born under 15 ar har ret til frihed uden lonreduktion pa 

barnets 1. og 2. sygedag. 

Stk. 2 En medarbejder har ret til fravaer fra arbejdet med saedvanlig Ion i 2 dage pr. I<alenderar pr. 

barn til og med det kalenderar, hvor barnet fylder 7 ar med henblik pa omsorg for barnet. 
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Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling of en omsorgsdag, hvor det ikke 
skyldes barnets sygdom, tages hensyn til forholdene pa arbejdspladsen. Omsorgsdagene kan afta-
les afviklet som halve dage. 

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske foraeldre, adoptivforaeldre eller bonusforaeldre, hvis 
barnet har ophold hos den pagaeldende, dvs. barnet skal have adresse eller regelmaessigt sam-
kvem med denne. 

Omsorgsdage folger I<alenderaret og I<an ikke overfores til efterfolgende ar. 

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderarets udlob og udbetales derfor ikke ved an-
s@ettelsesforholdets ophor. 

Stk. 3 Ulykke og akut sygdom (Foraeldreorlovsdirektivet): 
Ansatte har ret til tjenestefrihed, uden Ion, of kortere varighed, nar tvingende arsager som sygdom 
eller ulyl<ke i familien gor det patraengende nodvendigt, at den ansatte er til stede ojeblikkeligt. 

Stk. 4 Ret til frihed med Ion ved barns hospitalsindlaeggelse: 
Ansatte, der er foraeldre til born under 15 ar, har ret til tjenestefrihed med Ion i op til 5 arbejds-
dage pr. barn indenfor 12 pa hinanden folgende maneder ved barnets hospitalsindlaeggelse, her-
under hvis barnet under indlaeggelsen opholder sig i hjemmet. 

Tjenestefriheden er i ovrigt betinget of folgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestem-
melse kan for begge foraeldre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 pa hinanden 
folgende maneder. 

Stk. 5 Pasning of alvorligt syge born under 18 ar 
Ansatte, som er foraeldre til alvorligt syge born under 18 Sr, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed 

med saedvanlig Ion, nar betingelserne for at fa dagpenge er opfyldt. Retten til tjenestefrihed med 

Ion er begraenset til 1 maned pr. ar pr. barn 

§ 9 Fridage 
Grundlovsdag, 1. maj, juleaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfart og nytarsaftensdag. Helligdage 
er fridage med fuld Ion. 
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§ 10 Ferie, saerligt ferietillaeg og feriefridage 

Stk. 1. Afholdelse og optjening of ferie ydes i overensstemmelse med ferieloven. 

Stk. 2. Ferietillaeg 

Medarbejdere har ret til et saerligt ferietillaeg pA 1,65 %. 

Ferietillaeg udbetales hvert Ar med Ionnen i maj/august, jfr. ferielovens bestemmelser. 

Stk. 3. Feriefridage 

Ansatte omfattet of denne overenskomst oppeba-rer 5 feriefridage pr. I<alenderar. Feriefridagene 

optjenes — og kan afvikles — Irpbende. 

Ved fratraeden udbetaler IWGIA feriefridage, som ikke er afviklet. 

Der ydes saedvanlig Ion for feriefridage, inklusive feriegodtgorelse og pensionsbidrag. 

§ 11 Medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceudvikling 

Stk. 1. Medarbejderen har I<rav pA en Arlig medarbejderudvil<lingssamtale (MUS). Denne samtale 

skal vaE!re en dialog og indeholde bl.a. en vurdering of arbejdet i det forlobne Ar, medarbejderens 

aktuelle arbejdssituation, forventningerne til det kommende Ar, samarbejdsforhold og medarbej-

derens behov. 

Stk. 2. Medarbejdere, der deltager i laengerevarende uddannelsesforlgb, herunder kurser, der 

straekker sig over 3 maneder, og som indebaerer en eksamensdag eller projektaflevering, har ret til 

fri pA el<samensdagen eller I<an aftale den nodvendige frihed med IWGIA i forbindelse med projek-

tet uden Ion. 

Stk. 3. Alle medarbejdere i IWGIA omfattet of AC-Hl( overenskomsten, har mulighed for at deltage 

fagligt relevant kursus eller anden kompetenceudvikling, godkendt at ledelsen i IWGIA. 

Tillids rep raesentanten og ledelsen drofter de naermere kriterier for ansogninger samt fordelingen 

of kompetenceudvildingsmidlerne ud fra hensynet til at gore processen transparent for de ovrige 

medarbejdere. 

IWGIA forpligter sig til, hvert Ar at meddele medarbejderne, hvor stor kompetenceudvildingspuljen 

er i det pagaeldende Ar. I<ompetenceudvil<lingspuljen bliver desuden en del of Arsbudgettet 
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§12 Sorgorlov 

IWGIA fplger reglerne efter statens sorgorlovsaftale. 

§ 13 Seniorordning 

Medarbejdere kan fra det fyldte 60. ar efter forhandling indga aftale om nedsat arbejdstid til 30 

timer/uge med forholdsmaessig Ionnedgang. Safremt der aftales nedsat arbejdstid under 30 timer 

pr. uge skal den pagaeldende medarbejder opfordres til at kontakte a-kassen med henblik pa afkla-

ring of den pagaeldendes status i forhold arbejdsrelaterede forhold som eksempelvis arbejdslos-

hedsforsil<ring, efterlon m.v. 

§ 14 Tillidsrepraesentanter 

Stk. 1 Valg of tillidsrepraesentant 

Som medarbejderrepraesentant kan medarbejderne vaelge en tillidsrepraesentant blandt de med- 

arbejdere, der har vaeret ansat i mindst 1 ar. 

Der kan vaelges en tillidsrepraesentant, hvor der er mindst 5 medarbejdere omfattet of denne 

overenskomst: Hvis der er under 5 medarbejdere, kan den lokale Hub aftale med ledelsen, at der 

udpeges en tillidsrepraesentant. 

Stk. 2 Stedfortraeder 

Der kan vaelges en stedfortraeder for den valgte tillidsrepraesentant. Stedfortraederen fungerer pa 

de tidspunkter (eksempelvis under kurser, ferie og laengerevarende sygdom), hvor tillidsrepraesen-

tanten ikke ertil stede i IWGIA. 

Den stedfortraedende tillidsrepraesentant er i sadanne funktionsperioder omfattet of de samme 

rettigheder og pligter, som tillidsrepraesentanten. 

Stk. 3 Gyldighed 

Valget er gyldigt efter denne overenskomst, nar det er godkendt of den faglige organisation, som 

tillidsrepraesentanten er medlem of (herefter betegnet "medlemsorganisationen") og of IWGIA. 

Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 1 maned efter valget. 

Beskyttelse of tillidsrepraesentanten indtraeder, nar tillidsrepraesentanten de facto begynder i 

funktionen efter valget. 

Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det/de foretagne valg skal vaere medlemsorgani-

sationen i haende senest 14 dage efter modtagelsen of meddelelse om valget. 
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Stk. 4. Opgaver og rettigheder 

1) Det er tillidsrepraesentantens pligt savel over for de overenskomstbaerende organisationer, som 

over for IWGIA, at gore sit bedste for at jaevne ethvert opstaet stridssporgsmAl og vedligeholde og 

fremme et godt samarbejde p3 arbejdsstedet 

2) Tillidsrepraesentanten mA anvende den fornodne arbejdstid for at varetage sit tillidshverv. 

3) Der ydes arbejdsfrihed uden Ipntab til tillidsrepraesentanten, nar denne under udovelsen of sit 

hvery som tillidsrepraesentant ma forlade sit arbejde, deltager i faglige orienteringsmoder arrange-

ret of medlemsorganisationen, deltager i andre faglige kurser eller afholder korte orienterende 

medlemsmoder for de ansatte i IWGIA of maksimalt 1 times varighed. 

4) SAfremt det il(ke er muligt at vaelge en tillidsreprmsentant, kan der aftales tilsvarende rettighe-

der for en kontaktperson. Dog skal kontaktpersoner som minimum deltage i relevante oriente-

ringsmDder indkaldt of akademikerorganisationen. Valget of en kontaltperson skal skriftligt med-

deles IWGIA inden for 14 dage. 

5) Efter aftale med ledelsen gives der tillidsrepraesentanten frihed til i passende omfang of deltage 

i relevante faglige kurser my for tillidsrepraesentanterne. 

6) Tillidsrepraesentanten kan medvirke ved ansaettelser og afskedigelser, hvis de(n) pagaeldende 

medarbejder(e) onsker det. Tillidsrepraesentanten orienteres mundtligt of IWGIA vedrorende af-

skedigelse of ansatte og har pataleret, hvis der forekommer urimelige ansaettelser eller afskedigel-

ser. 

7) Tillidsrepraesentanten skal tillige.underrettes og inddrages ved forhandling, i forbindelse med 

vaesentlige aendringer pA arbejdspladsen f.eks. omstrukturering, fusionsplaner, planer om perso-

nalereduktion, indforelse of ny teknologi, outsourcing, fusioner m.v. 

8) Faglige klubber under akademikerorganisationerne kan anvende IWGIA lokaler efter gaeldende 

regler og far stillet kaffe/te til radighed. 

9) Medarbejderne i IWGIA har ret til at slutte sig sammen i en faglig klub, hvor tillidsrepraesentan-

ten er formand. Hvordan klubben i ovrigt organiserer sig og fungerer i forhold til den pagaeldende 

arbejdsplads, aftales lokalt. 

Stk. S. Afskedigelse/forflyttelse of tillidsrepraesentant 

1) Tillidsrepraesentant og arbejdsmiljoreproesentant afskedigelse/forflyttelse skal begrundes i tvin-

gende Arsager. Den omstaendighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepraesentant, mA al-

drig give anledning til, at den pagaeldende afskediges, eller at den pagaeldendes stilling eller Ionni-

veau i forhold til kolleger uden tillidshvery forringes. 

2) Hvis IWGIA finder, at der foreligger tvingende Arsager til at opsige/flytte en tillidsrepraesentant, 

der er valgt efter § 17 skal IWGIA skriftligt underrette akademikerorganisationen herom og par-

terne skal inden 1 uge afholde lol<alt maeglingsmrdde. 
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3) Tillidsrepraesentantens ansaettelsesforhold kan ikke opsiges og der kan ikke ske forflyttelse, 

uden det har vaeret gjort til genstand for faglig behandling, medmindre der lokalt er enighed 

herom. 

4) Det bor tilstraebes, at sagens fagretslige behandling fremmes mest muligt, saledes at afgorelsen 

foreligger inden opsigelsesperiodens udlob eller forflyttelsen har fundet sted. Dette gaelder dog 

ikke de tilfaelde, hvor IWGIA foretager en berettiget bortvisning. 

5) Fastholder IWGIA sin afskedigelse of tillidsrepraesentanten, efter at afskedigelsen er kendt ube-

rettiget ved den fagretslige behandling, er IWGIA ud over Ionnen i opsigelsesperioden pligtig til at 

betale en godtgorelse, hvis storrelse skal vaere afhaengig of sagens omstaendigheder. 

6) Afsked/forflyttelse of en tillidsrepraesentant kan ske med den pagaeldendes opsigelsesvarsel, 

dog mindst 5 maneder. Hvis den pagaeldende pa tidspunktet for afskedigelsen/forflyttelsen har 

fungeret som tillidsrepraesentant i en sammenhaengende periode pa mindst 5 ar, skal der dog gi-

ves et varsel pa mindst 6 maneder. 

7) Sporgsmalet om berettigelsen of en tillidsrepraesentants afskedigelse/ forflyttelse og storrelsen 

of godtgorelse, samt genansaettelse, behandles efter reglerne i § 19. 

§ 15 Tryghed i ansaettelsen. 

Tryghed i ansaettelsen er et vigtigt udgangspunkt for trivsel i IWGIA bade under ansaettelsen og un-

der evt. fratr2edelse of ansaettelsen HWGIA. 

Ved afskedigelser som skyldes virksomhedens forhold, skal der vaere stor abenhed og sa tidlig in-

formation til medarbejderne som muligt. 

Det er aftalt at afskedigelse efter 9 maneders ansaettelse, skal vaere sagligt begrundet i henhold til 

funktiona-riovens § 2 b. 

§ 16 Retsforhold. 

Stk. 1 Parterne i overenskomsten er enige om at fremme godt samarbejde samt virke for rolige og 

stabile arbejdsforhold hos IWGIA. IWGIAs ledelse vil hverken direkte eller indirekte laegge hindrin- 

ger i vejen for, at medarbejderne organiserer sig i de overenskomstbaerende organisationer. 

Stk. 2. IWGIAs ledelse udover ledelsesretten i overensstemmelse med bestemmelserne i den kol-

lektive overenskomst og i samarbejde med medarbejderne og tillidsrepraesentanten. 

Stk. 3 1 overenskomstperioden ma inden of parter ivaerksaette kollektive kampskridt i form of 

strejke og boykot hhv. lockout.og blokade (fredspligten). 
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Stk. 4 Overenskomst kan opsiges jf. § 16. 

En lovligt ivaerksat konflil<t kan varsles i henhold til reglerne i hovedaftale mellem Finansministeriet 

og Akademikerorganisationerne (For tiden § 5 i Hovedaftalen of 28. maj 1991.) 

Naervaerende overenskomst er tiltradt med det formal at opretholde og viderefore overenskom-

sten i sin helhed ogsa i kommende overenskomstperioder, indtil andet matte were aftalt. 

stk. 5 Enhver uenighed of faglig karakter bor soges bilagt ved maegling, eventuelt ved Faglig Vold-

gift, efter nedenstaende regler: 

En uenighed of faglig karakter omfatter en uenighed, hvor en of parterne fremsaetter krav vedro-

rende arbejds- og ansaettelsesforhold, herunder uenighed om fortolkningen of denne overens-

komst, eller en sag om pastaet brud pa overenskomsten. 

Tillidsrepraesentant hhv. ledelsen for IWGIA kan anmode om en forhandling om en uenighed of 

faglig karakter. Der afholdes herefter lokal forhandling mellem ledelse og tillidsrepraesentant. Hvis 

parterne ikke nar til enighed, skriver parterne et uenighedsreferat for modet. 

Hver of parterne kan herefter begaere.afholdt et maeglingsmode med deltagelse of tillidsrepraesen-

tant, fagforbund, IWGIAs ledelsen og evt. bisidder til ledelsen. Maeglingsmodebegaering skal vaere 

modparten i haende senest 5 arbejdsdage efter afslutning of den lokale forhandling, og maeglings-

mode skal berammes senest 10 arbejdsdage efter anmodningen er modtaget of modparten. 

Hvis der ikke opnas enighed pa maeglingsmodet, skrives et uenighedsreferat. 

Hver of parterne kan herefter anmode om at sagen behandles of en faglig voldgift, jf. kapitel 2 i 

Lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Begaering om faglig voldgift skal vaere modparten i 

hzende senest 10 uger efter maeglingsmode med fremsendelse of klageskrift. Herefter er fristen 

for svarskrift 10 uger. 

§ 17 Varighed 

Overenskomsten traeder i kraft 1. november 2021 og er gaeldende til 31. oktober 2024. Overens- 

komsten kan of parterne skriftligt opsiges med 3 maneders varsel dog tidligst den 31. juh 2024. 

1 tilfaelde of opsigelse bevarer overenskomsten sin gyldighed, indtil ny aftale er indgaet, eller ar- 

bejdsstandsning er ivaerksat. 
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Bilag 1: Protokollat vedr. timelonnede studerendes Ion- og ansaettelsesvilkar 

§ 1. Gyldighedsomrade 

Reglerne i dette protokollat finder anvendelse for studerende over 18 Ar, under forudsaetning af, 

at den pagaeldende er studerende ved en lang videregaende uddannelsesinstitution, hvor den stu-

derende kan opnA en al<ademisk bachelor- og/eller kandidatgrad 

§ 2 Arbejdstid 

Stk. 1. Arbejdstiden aftales lokal. 

Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid tilrettelaegges efter forhandling fortrinsvis pA ugens 5 hverdage og 

kan variere fra uge til uge. 

Stk. 3. Under forudsaetning af, at den daglige beskaeftigelse er over 4 timer i sammenhaeng pr. dag, 

opnas ret til % times spisepause. 

Stk. 4. Juleaftensdag, nytarsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfart og grundlovsdag er 

fridage. Der udbetales Ionkompensation i henhold til § 5 safremt en eller flere of de frprnaevnte 

dage er arbejdsdag(e). 

§ 3 Grundlon 

Stk 1. Grundlonnen for studerende folger Moderniseringsstyrelsens lonsl<alaer 

Stk. 2. Studerende som har erhvervet en bachelorgrad og som udforer akademisk arbejde folger 

den statslige AC-skala, jf. overenskomsten § 3. 

Stk 3 Ovrige studerende folger den statslige HK-sats. 

Stk. 4Udover grundlon I<an der til studenter ydes kvalifikationstillaeg. I<valifikationstillaeg kan ydes 

efter aftale mellem studenten og ledelsen. 

§ 4 Helligdage 

Stk. 1 Studerende modtager Ion p5 helligdage, hvis det til enhver tid gaeldende vagtskema tilsiger, 

at en student skulle have haft vagt p5 den pagaeldende helligdag. 

§ 5 Ferie 

Stk. 1. Studerende er omfattet of den til enhver tid gaeldende ferielov. 

Stk. 2. Studerende optjener desuden forholdsmaessigt 5 feriefridage Arligt jf. overenskomstens § 

11. 

Stk. 3. Ferietillaegget udgor 1,65 % of den optjente ferie og udbetales efter 1. september 2020 med 

Ionnen i august/maj maned det pagaeldende feriear. 

14 



Stl<. 4. Studerende er berettiget til 12,5 % i feriegodtgorelse of den udbetalte Ion ved fratraedelse. 

§ 6 Fun ktionaerloven 

Funktionaerloven er gaeldende 

§ 7 Ovrige bestemmelser 

Med undtagelse of Ion og arbejdstid er bestemmelserne i overenskomsten gaeldende. 
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Bilag 2: 

Protokollat 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 

oktober 2021 

Om CFU-forlig pa statens omrade 

I forbindelse med forhandlingerne om indgaelse of overensl<omsten har partnerne droftet CFU for-

ligets resultat (2018). Parterne er enige om, at rammen'puljer og andre formal' (0,20 % i 2021 ni-

veau) er implementeret i overenskomstresultatet for denne overenskomstperiode. 

Parterne har aftalt, at parterne ved fremtidige fornyelser of overenskomsten vil drofte CFU-forliget 

pa statens omrade. Parterne er dog ikke forpligtet of CFU-forliget ud over lonregulering jf. over-

enskomstens §3 stk. 1 og §4. 
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