
Resultatpapir OK13 
 

Fornyelse af aftaler/overenskomsten pr. 1. april 2013 for Centralorgani-
sationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel 

 
 
Mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralorganisationen af 2010 og Centralforenin-
gen for Stampersonel er opnået enighed om fornyelse af aftaler og overenskomst 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 for overenskomstansatte. 
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.: 
• Forhold for tidsbegrænsede og varige ansættelser. 
• Forhold for ansættelse af militære lærlinge. 

  
Omkostning: Udgiftsneutralt. 
 
 
2. Redaktionelle ændringer af organisationsaftalen.  
Det er mellem parterne aftalt, at der i organisationsaftalen foretages ændringer som følge 
af overenskomstfornyelsen samt forenklinger / redaktionelle ændringer i det omfang der 
opnås enighed mellem parterne.  
 
Omkostning: Udgiftsneutralt. 
 
 
3. Vedrørende hensættelse af tidligere aftalt provenu til forbedring af pensionsfor-
hold jf. resultatpapir for OK11 af 17. marts 2011 (punkt 2). 
Det er mellem parterne aftalt, at den i OK11 aftalte ændring af hidtidig ansættelse på bo-
nusvilkår til fremtidig ansættelse på arbejdsmarkedspensionsvilkår (og dermed bortfald af 
særlig 54 måneders bonus og arbejdsmarkedspensionstillæg) på sigt genererer et prove-
nu, som anvendes til forbedring af pensionsforhold for personel, som oppebærer 10 % 
arbejdsmarkedspension. 
Parterne er enige om, at provenuet videreføres i overenskomstperioden, hvorefter parter-
ne gør status.     
 
Omkostning: Udgiftsneutralt. 
 
 
4. Samlet omkostning 
Den samlede omkostning ved resultatet er kr. 0.-. 
 
 
 



5. Ikrafttræden og underskrift 
Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for Finansministeriets endeli-
ge godkendelse af forhandlingsresultatet.  
Organisationen tager forbehold for godkendelse af den kompetente forsamling. 
 
Aftalen træder i kraft d. 1. april 2013. 
 
 
 
Ballerup, den 28/2 2013. 
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