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Lokalaftale om tilrettelæggelse og honorering af tjeneste af 24 timers varighed

I forbindelse med honoreringen af tillæggene, som er aftalt for tjeneste af 24 timers varighed, er der 
opdaget en fejl i beregningen af timelønnen.

I den fælles forståelse mellem Centralforeningen for Stampersonel, Hovedorganisationen af Officerer i 
Danmark og Forsvarsministeriet aftaltes det, at den timeløn, der ligger til grund for beregning af LKO 4125 
(erstatningsfridag 24 timers tjeneste) og LKO 4126 (vederlagsdag 24 timers tjeneste) skulle ’indeholde den 
faste løn, varige og midlertidige tillæg samt evt. pensionsbidrag af disse løndele’.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har siden aftalens ikrafttrædelse udbetalt lønkoderne på baggrund 
af den beregnede timeløn, man anvender ved normal honorering af merarbejde - hvilket betyder, at 
militærtillægget/beredskabstillægget samt disses pensionsbidrag har været udeladt i beregningen.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er nu i gang med at genberegne alle tillæg, som er udbetalt til de 
ansatte som har arbejdet jf. aftalen siden den blev indgået.

Honorering for merarbejde i OP INTERFLEX

Den 4. november opsagde Centralforeningen for Stampersonel (CS) som bekendt den aftale, der var indgået 
med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) om tildeling af et fast tillæg til de medlemmer, der var 
udsendt som del af MTT til OP INTERFLEX.

Aftalen blev oprindeligt forhandlet ud fra en arbejdsbyrde på ca. tre timers merarbejde dagligt, men det 
viste sig dog hurtigt, at arbejdsbyrden var markant højere end aftalt.

Tidligt i forløbet blev der derfor fra CS’ side stillet krav om, at der skulle indgås forhandlinger om en ekstra 
honorering til de medlemmer, hvor merarbejdet lå ud over det, der var forudsat i den oprindelige aftale.

CS har kort inden jul afsluttet forhandlingerne med FPS om en yderligere økonomisk kompensation til de 
medlemmer, der har været udsendt på hold 1 og hold 2, og som har haft væsentligt merarbejde ud over 
det, som var indeholdt i aftalen. 
Disse forhandlinger har afstedkommet, at samtlige medlemmer, der har været udsendt i henhold til aftalen, 
vil modtage et ekstra beløb pr. dag som et tillæg udover den honorering, de allerede har modtaget.
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