
FOLKETINGET

Protokollat om

resultat af forhandlingerne mellem Folketingets
Administration og AC-organisationerne om fornyelse af AC
overenskomsten for perioden 2021-24

1. Overenskomst- og aftaleperiode

Overenskomster og aftaler gælder for en periode på 3 år fra den 1. april 2021.

Resultatet at forhandlingerne mellem Skatteministeren og Akademikernes
Centralorganisation 2021 overføres til Folketingets Administration med de til
pasninger, der er nødvendige, som følge af at Folketingets Administration og
ikke staten er ansættelsesmyndighed og med de undtagelser og tilføjelser,
der følger nedenfor,

Videre overføres punkt IV., 26 i resultatet mellem Skatteministeren og CFU
vedr, bibliotekarer til Folketingets Administration.

Indgås der inden for statens område nye aftaler der afløser eller supplerer en
aftale i overenskomstresultatet for 2021-24, gælder den nye aftale i Folketin
gets Administration, såfremt der efter drøftelse mellem parterne i nærværende
protokollat opnås enighed herom.

Følgende punkter i det statslige AC-aftaleresultat for 2021-24 er ikke gæl
dende i Folketingets Administration

• Kampetencefonden
• Opskrivning af cheflønspuljemidler til dommere mfl.
• Medinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser
• Fortsættelse at lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
• Medarbejderinddragelse i forbindelse med udbud! genudbud og udlici

tering
• Et styrket lokalt samarbejde (Samarbejdssekretariatet)
• Tjenesterejser
• Boligopvarmning
• Overenskomstdækning af undervisningsassistenter
• Omklassificering (Kriminalforsorgen)
• Forbedring af barselsvilkårerne på en række stillingsstrukturområder
• Tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram
• Pension til stats- og vicestatsobducenter
• Undervisningsarbejdstid
• Forskerstuderende på professionshøjskoler m.v.
• Protokollat for organister og kantorer
• Forhøjelse af tillæg til medhjælpere i overenskomstens bilag 6
• Alle aftalepunkter under andre overenskomster
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2. Øvrige ændringer m.v.

2.1. Drøftelse af arbejdstidsregler
Parterne er enige om at optage drøftelser i overenskomstperioden om ar
bejdstidsregler for AC-ansatte i Folketingets Administration. Et evt.resultat for
ventes at kunne indgå i de kommende overenskomstforhandlinger i 2024.

2.2. Bygningskonstruktører
I forbindelse med implementering af pkt. V.2. vedr, optagelse at nye organisa
tioner fra statens AC-overenskomstresultat overgår 2 bygningskonstruktører i
Folketingets Administration til ansættelse efter AC-overenskomsten med fast
sættelse at en samlet fast løn, der mindst svarer til lønnen forud for overgan
gen.

3. Dækningsområde

Forhandlingsresultatet omfatter aftaler og overenskomster indgået mellem
Folketingets Administration og AC-organisationerne (Overenskomstområdet).
Samtidig er parterne enige om, at løn- og ansættelsesforhold for tjeneste
mandsansatte bibliotekarer så vidt muligt følger de ændringer, der hermed er
aftalt for de overenskomstansatte.

4. Tvistigheder

Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af forhandlingsresultatet afgøres
efter bestemmelserne i hovedaftalen indgået mellem Folketingets direktør og
AC-organisationerne.

5. Forbehold for godkendelse

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet.

København, den

Folketingets

København, den 7.4.22
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