RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM
FINANSMINISTERIET OG IDA OG DDL
Der er enighed om at forny gældende overenskomster og aftaler mellem parterne pr. 1.
april 2011 på følgende vilkår:

I. Generelt
Fornyelsen sker på de vilkår, der den 12. februar 2011 er aftalt mellem Finansministeriet
og Centralorganisationernes Fællesudvalg for så vidt angår punkt I, II, III, IV, V nr. 2,
3A, 3C, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 20 og 23.
Fornyelsen sker i øvrigt på de vilkår, der den 16. februar 2011 er aftalt mellem
Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for så vidt angår punkt II, nr.
2.1, 3, 4, 5, 6, 8.1, 8.2.2 og 8.2.5.

II. Overenskomst for akademikere under IDA og DdL’s
forhandlingsområde
1. Tiltrædelsesoverenskomst

Parterne indgår tiltrædelsesoverenskomst jf. bilag 1 således, at der sker tilslutning til
overenskomst for akademikere i staten indgået mellem AC og Finansministeriet pr. 1.
april 2011.
Der er med tiltrædelsesoverenskomsten ikke tiltænkt andre indholdsmæssige ændringer
for ansatte under IDA's og DdL's forhandlingsområde, end hvad der fremgår af
resultatpapiret.
Der tages forbehold for den endelige udformning af tiltrædelsesoverenskomsten, som
skal tilpasses udformning af den fornyede AC-overenskomst pr. 1. april 2011. Der tages
herunder forbehold for stillingtagen til ikke afklarede spørgsmål mellem
Finansministeriet og AC.
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2. Aftalte forbedringer/ændringer

2.1. Rådighedsvagt ved forsvarets Materieltjenestes laboratorium
Forsvarsministeriet
D5. Rådighedsvagttillæg efter punkt D5 gøres pensionsgivende med virkning fra 1. april
2011. Samtidig udvides punktet til også at dække ingeniører ved Forsvarets
Materieltjenestes laboratorium.
Midlerne tages fra provenuet for ophør af aftale om ydelse af lektor MSK-tillæg.
2.2. Rådighedsvagt vedr. Barsebäck-beredskab.
Forsvarsministeriet
D6. Tillæg for rådighedsvagt gøres pensionsgivende med virkning fra 1. april 2011.
Midlerne tages fra provenuet for ophør af aftale om ydelse af lektor MSK-tillæg.
2.3. Rådighedsvagt Energistyrelsen (olie- og gasområdet).
Klima- og Energiministeriet.
1. Rådighedsvagttillæg gøres pensionsgivende med virkning fra 1. april 2011.
Midlerne tages fra provenuet for ophør af aftale om ydelse af lektor MSK-tillæg.
2.4. Professorer
På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) omklassificeres 4 professorer fra lønramme
37 til lønramme 38.
Midlerne tages fra provenuet for ophør af aftale om ydelse af lektor MSK-tillæg.
2.5. Stillingsoprettelse
Klassificering af nyoprettede stillinger i lønramme 35 og 36 efter bilag 3 samt
indplacering af nyoprettede stillinger som specialkonsulent eller chefkonsulent efter bilag
4, kan ske uden forudgående aftale.
Vedkommende tillidsrepræsentant orienteres ved stillingsoprettelser og kan kræve
forhandling af indplaceringen.

III. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
Parterne indgår tiltrædelsesaftale til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
jf. bilag 2.
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IV. Kompetenceudvikling og SU
1. Kompetenceudvikling

Parterne er enige om, at IDA tilsluttes aftalerne om Kompetencefonden og Fonden til
udvikling af statens arbejdspladser, som videreført ved CFU-forliget.
Kompetencefonden yder støtte til længerevarende individuelle
kompetenceudviklingsforløb. Fondens midler fordeles til ministerområderne
forholdsmæssigt efter ministeriernes lønsum.
Fonden til udvikling af statens arbejdspladser yder støtte til udvikling og omstilling på
statens arbejdspladser. Ligeledes kan fonden yde støtte til udviklingen af statens
forskellige personalegrupper og fremme kompetenceudviklingsindsatser på tværs af
arbejdspladser.
Der afsættes i perioden 4,9 mio. kr. til kompetenceudvikling. Af disse midler afsættes 3,2
mio. kr. til Kompetencefonden og 1,7 mio. kr. til Fonden til udvikling af statens
arbejdspladser.
Der kan i perioden anvendes midler fra fonden til finansiering af partsprojekter aftalt
mellem Personalestyrelsen og IDA i et omfang, der står i et passende forhold til IDA’s
medfinansiering, bl.a. i lyset af, at ansatte omfattet af IDA’s forhandlingskompetence
tillige vil være omfattet af en række af SCK’s øvrige initiativer.
Merudgiften tilbageføres til rammen ved overenskomstens udløb.
2. Samarbejdsaftalen

Parterne er enige om, at bidrage til finansieringen af Samarbejdssekretariatet, som
videreført ved CFU-forliget.
Merudgiften tilbageføres til rammen ved overenskomstperiodens udløb
3. Generelle aftaler

Parterne er enige om, at aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren
om vilkårene for ansættelsesforholdet finder anvendelse for ansatte under IDA og DdL’s
forhandlingskompetence.
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4. TR

Parterne er enige om at arbejde for, at ansatte indenfor IDA og DdL’s
forhandlingsområde, som hidtil, kan indgå som en del af en medarbejdergruppe på det
samlede AC-overenskomstområde jf. cirkulærebemærkninger til § 2 b i cirkulære om
Tillidsrepræsentanter i staten mv.

V. ATP
Fra 1. januar 2012 oprykkes ansatte inden for IDA og DdL’s forhandlingsområder fra
sats E til sats F.
ATP-satsen for Ph.D-stipendiater under IDA’s og DdL’s forhandlingsområde forhøjes
dog til sats A pr. 1. januar 2012.
Midlerne tages fra provenuet for ophør af aftale om ydelse af lektor MSK-tillæg.

VI. Økonomi
Fornyelsen er sket inden for en økonomisk ramme, der svarer til de generelle forlig
mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne.
Der er enighed om økonomi, jf. bilag 3.

VII. Øvrige forhold
Finansministeriet har tilkendegivet at ville henlede personalechefnetværkets
opmærksomhed på AC-overenskomstens bilag 7 om kompetenceudvikling, herunder om
udarbejdelse af udviklingsplaner.

VIII. Tvistigheder.
Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af forhandlingsresultatet afgøres efter de
almindelige regler på det pågældende område.
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IX. Forbehold for godkendelse
Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet.
København, den 28. februar 2011.
IDA/DdL
Ellen Fænøe

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mogens Esmarch
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Bilag 1

TILTRÆDELSESOVERENSKOMST FOR AKADEMIKERE UNDER
IDA OG DDL’S FORHANDLINGSOMRÅDE
IDA og DdL tiltræder overenskomst for Akademikere i staten (AC-overenskomsten)
med tilhørende bilag 1-8 og bilag A-C, således som den er fornyet pr. 1. april 2011.
Herudover gælder følgende:
AC-overenskomstens bilag C suppleres med vedlagte bilag C.
§ 1. Dækningsområde

I stedet for det i AC-overenskomstens § 1 nævnte bilag A, afsnit I finder bilag A til
nærværende tiltrædelsesoverenskomst anvendelse.
§ 2. Indplacering i basisløn

AC-overenskomsten § 4 finder anvendelse med følgende undtagelse til stk. 2:
• Levnedsmiddelingeniører indplaceres i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, 6, hvor løntrin 4 er
2-årigt.
§ 3. Indbetaling af pensionsbidrag

Pensionsbidrag jf. AC-overenskomstens § 10, stk. 5. indbetales til de pensionskasser, der
er nævnt i tiltrædelsesoverenskomstens bilag A.
§ 4. Protokollat om gammelt lønsystem

AC-overenskomstens protokollat 4 om gammelt lønsystem finder tilsvarende anvendelse
med følgende undtagelser til § 1, stk. 2:
1. Levnedsmiddelingeniører indplaceres i løntrinsforløbet 1-7. Der kan ske personlig
oprykning til trin 8.
2. Civilingeniører og landinspektører indplaceres i løntrinsforløbet 4-17.
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§ 5. Protokollat om ansatte i stillinger klassificeret i lønramme 35 -42 samt
Protokollat om special- og chefkonsulenter.

Klassificering af nyoprettede stillinger i lønramme 35 og 36 efter bilag 3 i ACoverenskomsten samt indplacering af nyoprettede stillinger som specialkonsulent eller
chefkonsulent efter bilag 4 i AC-overenskomsten, kan efter nærværende overenskomst
ske uden forudgående aftale.
Vedkommende tillidsrepræsentant orienteres ved stillingsoprettelser, og kan kræve
forhandling af indplaceringen.
§ 6. Til bilag 6, Oversigt over tillæg og særbestemmelser
(Nyt og gammelt lønsystem)

Tillæg og særbestemmelser som nævnt i bilag 6 til AC-overenskomsten finder tilsvarende
anvendelse for ansatte efter nærværende overenskomst med følgende tilføjelser:
Ad Generelt

Pkt. 10, Rådighedstillæg til fuldmægtige m.fl., finder tilsvarende anvendelse for
landinspektører.
Ad Forsvarsministeriet

Punkt D5. Tillægget gøres pensionsgivende med virkning fra 1. april 2011. Tillægget
udvides til også at dække ingeniører ved Forsvarets Materieltjenestes laboratorium.
Punkt D6. Rådighedsvagttillæg gøres pensionsgivende med virkning fra 1. april 2011.
Ad Klima- og Energiministeriet

Energistyrelsen
Punkt 1. Rådighedsvagttillægget gøres pensionsgivende med virkning fra 1. april 2011.
Ad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Dyrlæger og mejeriingeniører i Fødevarestyrelsen
Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for levnedsmiddelingeniører og -kandidater.
Der er ikke med den ændrede formulering tilsigtet nogen ændring i det hidtidige
anvendelsesområde.
Ad Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Til ingeniører ved DTU Veterinærinstitut, Afdeling for Virologi, Lindholm ydes et tillæg
(Lindholmtillæg) på 24.500 kr.* årligt, jf. aftale af 14. februar 1997 mellem Statens
Veterinære Institut for Virusforskning og Ingeniørforbundet.
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Ad Undervisningsministeriet

Diplom- og eksportingeniøruddannelsen
Ingeniørdocenter og gæsteingeniørdocenter aflønnes svarende til lønnen til en
statstjenestemand i lønramme 37.
For teknikumingeniører og akademiingeniører, der underviser ved ingeniørhøjskolerne,
sker beregningen af løn og anciennitet efter de for civilingeniører gældende regler.
Teknikumingeniører og akademiingeniører, der underviser ved ingeniørhøjskolerne,
indplaceres således i løntrinsforløbet 4-17. Denne bestemmelse gælder alene for ansatte
på gammelt lønsystem.
Ad Økonomi og Erhvervsministeriet

Søfartsstyrelsen
I henhold til aftale af 15. december 2003 mellem Finansministeriet og
Ingeniørforeningen i Danmark ydes et tillæg på 3.100 kr. * jf. aftale af 18. august 2003
mellem Søfartsstyrelsen og Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen om
rejsetid for overenskomstansatte skibsinspektører i Søfartsstyrelsen.
§ 7. Hovedaftale

For overenskomsten gælder hovedaftale af 28. maj 1991 mellem Finansministeriet og
AC-organisationerne.
§ 8. Ikrafttrædelses og opsigelsesbestemmelser

Overenskomsten har virkning fra 1. april 2011 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3
måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2013. Samtidig ophæves
Overenskomst for akademikere i staten (Perst. nr. 061-08) for så vidt angår de af
nærværende overenskomst omfattede grupper.
København, den
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BILAG A. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OG
PENSIONSORDNINGER
I. Forhandlingsberettiget Uddannelse
organisation
Den Danske
Cand.geom. (Landinspektør)
Landinspektørforening, DdL
Ingeniørforeningen, IDA

Cand.polyt. (Civilingeniør)
Akademiingeniør
Cand.scient. i datateknik
Cand.scient. i human ernæring
Cand.techn.al.
(Levnedsmiddelkandidat) fra
levnedsmiddel-, kødindustri- og
mejerilinjen
Cand.scient.med.
Cand.brom. (Bromatolog)
Teknikumingeniør
Diplomingeniør
Eksportingeniør
Levnedsmiddelingeniør

Pensionsordning
Den af den Danske
Landinspektørforening
etablerede pensionsordning
Ingeniørforeningens
Pensionskasse:
Ingeniørpension (s):
Danske Civil- og
akademiingeniørers
Pensionskasse (DIP)

Ingeniørforeningens
Pensionskasse:
Ingeniørpension (s):
Pensionskassen for
teknikum- og
diplomingeniører (ISP)

s) De pr. 1. april 1983 ansatte docenter kan opretholde deres hidtidige pensionsordning
uændret. Levnedsmiddelingeniører- og kandidater m.fl., der er ansat 30. september 2007
eller tidligere og som har deres pensionsordning i Pensionskassen for
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), opretholder denne i PJD som en personlig
ordning.
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C. LØNFORLØB I NYT OG GAMMELT LØNSYSTEM PÅ DE
FÆLLESAKADEMISKE SKALAER
Basislønforløbet nyt lønsystem (jf. AC-overenskomstens § 4)
Løn-anc.

Lønforløb generelt

Bachelor

Levneds-middelinge-niør

0
1
2
3
4
5
6
7
8

4
4
5
6
8

1
2
4
4
5

1
2
4
4
5
6
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Lønforløb på den fælles lønskala - gammelt lønsystem
Løn- Gene- Civil-ing. Bachelor
anc. relt
Land- Levnedsm
iddelinsp.
ingeniør*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7

* I lønforløb for bachelor og levnedsmiddelingeniør kan der ske personlig oprykning til
trin 8.
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Bilag 2

TILTRÆDELSESOVERENSKOMST FOR AKADEMIKERE UNDER
IDA OG DDL’S FORHANDLINGSOMRÅDE TIL RAMMEAFTALE
OM KONTRAKTANSÆTTELSE AF CHEFER I STATEN.
IDA og DdL tiltræder Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, således
som den er fornyet pr. 1. april 2011.
København, den

