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Resultatpapir OK13 
 

Fornyelse af aftaler pr. 1. april 2013 for Hovedorganisationen af 
Officerer i Danmark 

 
Mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark er 
opnået enighed om fornyelse af aftaler pr. 1. april 2013 med nedenstående ændringer. 
Med mindre andet er anført ved det enkelte punkt, træder ændringerne i kraft med virkning 
fra den 1. april 2013.  
Parterne er herefter enige om, at samtlige fremsatte krav er afhandlet. 
 
1. Ændring af aftale af 17. marts 2005 ”Aftale mellem Forsvarskommandoen 
(Forsvarets Personeltjeneste) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om 
løn- og ansættelsesvilkår for grundlæggende uddannelse af kontraktansatte 
officerer og sprogofficerer”. 
Basislønnen for sprogofficerer harmoniseres med lønnen for reserveofficerselever (R-
OFF) således, at den fastsættes til kr. 249.025 årligt (niveau marts 2012) eller kr. 190.000 
årligt (niveau oktober 1997).  
Ændringen vil træde i kraft for det hold, der begynder i sommeren 2013. 
 
Omkostning: jf. underbilag 1. kr. -497.403 årligt (niveau april 2012). 
 
2. Harmonisering af sats for tilkaldevagttillæg for officerer under 
Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste med satsen for 
officerer under Forsvarskommandoen. 
Satsen for tilkaldevagt til officerer i Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets 
Efterretningstjeneste harmoniseres med den for officerer under Forsvarskommandoen. 
Det betyder, at satsen for officerer under Hjemmeværnskommandoen sættes op fra kr. 
353,71 pr. døgn til kr. 388,37 pr. døgn (niveau april 2012). 
 
Omkostning: jf. underbilag 2. kr. 244.596 årligt (niveau april 2012). 
 
3. Officerer med specialoperationsstyrketillæg omfattes af ”aftale af 19. september 
2007 om tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau”. 
På baggrund af et ønske om forenkling af aftalekomplekset (og derved minimering af 
fejlkilder) samt prioriteringen af specialoperationsstyrkeområdet i forsvarsforliget 2013-
2017, omfattes officerer, der modtager specialoperationsstyrketillæg, fremadrettet af 
tillægsaftalen for den militære ledergruppe.    
 
Omkostning: jf. underbilag 3. kr. 549.000 årligt (niveau april 2012). 
 
4. Bortfald af bestemmelserne i ”protokollat 1 af 3. oktober 2011 til aftale af 23. 
september 2011 om nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau, 
kontraktansatte officerer samt kadetter” og ”aftale af 19. september 2007 om 
tillægsdannelse for officerer på det militære lederniveau” om funktion i højere 
stilling. 
Bortfald af §§ 8 og 9 i protokollat 1 af 3. oktober 2011 til aftale af 23. september 2011 om 
nyt lønsystem for officerer på det militære lederniveau, kontraktansatte officerer samt 
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kadetter. Herudover §§ 7 og 8 i aftale af 19. september 2007 om tillægsdannelse for 
officerer på det militære lederniveau om funktion i højere stilling. Fremover følges statens 
funktionsaftale. 
Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. maj 2013 og omfatter alene beordringer i 
funktion i højere stilling givet den 1. maj 2013 og derefter. 
 
Omkostning: skønnet kr. -300.000 årligt (niveau april 2012). 
 
5. Redaktionelle ændringer 
I forbindelse med redaktion af overenskomsten kan der foretages forenklinger og 
redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed mellem parterne. 
 
6. Samlet omkostning 
Det samlede resultat er udgiftsneutralt. 
 
7. Ikrafttræden og underskrift 
Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resultatet af 
forhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg samt 
forbehold for Finansministeriets endelige godkendelse af forhandlingsresultatet. 
Organisationen tager forbehold for godkendelse af den kompetente forsamling. 
 
 
Aftalen træder i kraft den 1. april 2013. 
 
 
 
Ballerup, den    marts 2013. 

   
For  

Hovedorganisationen af 
Officerer i Danmark 

 
 
 
 
 
 

Bent Fabricius 
Formand 

 
For  

Forsvarets Personeltjeneste  
E.B. 

 
 
 
 
 
 

Trine Kristiansen 
Kontorchef 
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