
 
 

Resultatpapir OK13  
 

Fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2013 for Hærens Konstabel- og 
Korporalforening 

 
 

Mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening er opnået 
enighed om fornyelse af aftaler og overenskomstaftale pr. 1. april 2013 med nedenstående 
ændringer. Med mindre andet er anført ved det enkelte punkt, træder ændringerne i kraft 
med virkning fra d. 1. april 2013.  
Parterne er herefter enige om, at samtlige fremsatte krav er afhandlet. 
 
1. Ansættelsesforhold 
Det er mellem parterne aftalt, at der som følge af aftale på forsvarsområdet 2013 - 2017 
ses på ændrede ansættelsesforhold. 
Arbejdet pågår i overenskomstperioden, dog således at der arbejdes på en nærmere 
afklaring ved udgangen af 2013. 
I arbejdet indgår bl.a.: 
• Vilkår for tidsbegrænsede og varige ansættelser, herunder aflønning m.v. 
• Vilkår for militære lærlinge, herunder aflønning m.v. 
 
Omkostning: Udgiftsneutral i forhold til OK 13. 
 
2. Udmøntning af restpulje 
Det er mellem parterne aftalt, at restpuljen fra OK 08 på kr. 637.879 (niveau april 2012) 
udmøntes i overenskomstperioden. Udmøntning vil ske til faglært aflønning i stillinger, hvor 
en given uddannelsen anvendes og er påkrævet, jf. pkt. 3. 
 
3. Faglært aflønning 
I overenskomstperioden drøfter parterne løbende forsvarets behov for medarbejdere med 
faglært uddannelse og aflønning i stillinger under HKKF overenskomstområde i det 
omfang, hvor parterne kan afsætte midler hertil. 
 
I overvejelserne indgår bl.a. lager- og logistikuddannede under Hærens Operative 
Kommandos område. 
 
Finansiering sker ved anvendelse af restpulje fra OK 08. 
 
Omkostning: Udgiftsneutral i forhold til OK13 (i henhold til pkt. 2). 
 
4. Civiluddannelsesaftalen 
Parterne er enige om at gennemføre en servicegennemgang af den eksisterende 
civiluddannelsesaftale (CU), herunder afdækning af uddannelser, hvortil CU kan 
anvendes, samt inddragelse af uddannelsesrådgivning. Arbejdet pågår i 
overenskomstperioden, dog således at der arbejdes på en nærmere afklaring senest 
medio 2014. 
 
 
 



5. Redaktionelle ændringer 
I forbindelse med redaktion af overenskomstaftalen kan der foretages forenklinger og 
redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed mellem parterne. 
 
6. Samlet omkostning 
Den samlede omkostning ved resultatet udgør kr. 637.879 (niveau april 2012), idet 
udgiften finansieres af restpulje fra 0K 08, jf. pkt. 2. Restpuljen er herefter kr. 0. 
I forhold til OK 13 er resultatet udgiftsneuralt. 
 
7. Ikrafttræden og underskrift 
Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for Finansministeriets 
endelige godkendelse af forhandlingsresultatet. 
Organisationen tager forbehold for godkendelse af resultatet ved urafstemning blandt 
HKKF medlemmer. 
 
Aftalen træder i kraft d. 1. april 2013. 
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