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Cirkulære om decentrale puljer til polititjeneste-

mænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet 

og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens  

institutioner i Grønland  
 

 

Generelle bemærkninger 

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og CO 10, Centralor-

ganisationen af 2010 har den 27. oktober 2017 indgået vedlagte aftale om de-

centrale puljer til polititjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet 

og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland. 

 

Aftalen indebærer, at der pr. 1. april 2015 afsættes yderligere 76.830 kr. 

(grundbeløb niveau 1. april 1991) til lokallønspuljen for anstaltspersonale ved 

Kriminalforsorgens institutioner, jf. aftale af 30. maj 2005 om decentrale puljer 

til statens tjenestemænd i Grønland.  

 

Sammenlagt med de puljer, der er afsat ved tidligere aftaleforhandlinger, jf. 

aftale af 30. maj 2005 om decentrale puljer til statens tjenestemænd i Grønland, 

aftale af 8. november 2007 om decentrale puljer til polititjenestemænd i Grøn-

land samt aftaler af 9. november 2010 og 7. august 2013 om decentrale puljer 

til polititjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet, kontoransatte 

tjenestemænd ved retterne og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens insti-

tutioner i Grønland, udgør lokallønspuljerne herefter i alt følgende beløb (an-

givet i grundbeløb niveau 1. april 1991).     

 

CO10 

Direktoratet for Kriminalforsorgen                    134.840 kr. 

 

Politiet                            225.730 kr.  

 

Heraf kan 163.950 kr. anvendes til såvel polititjenestemænd som kontoransatte 

tjenestemænd, mens det resterende beløb på 61.780 kr. kun kan anvendes til 

polititjenestemænd. 

 

OAO 

Direktoratet for Kriminalforsorgen                 367.310 kr.  
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Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2015. 

 

 

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen  

 

Den 8. november 2017 

 

Eva Hoff Sonne 
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Aftale om decentrale puljer til polititjeneste-

mænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet 

og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens  

institutioner i Grønland  
 

 

I henhold til § 41, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland er der mel-

lem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og CO10, Cen-

tralorganisationen af 2010, indgået følgende aftale om decentrale puljer til poli-

titjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved politiet og anstaltspersonale 

ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland.  

 

 

§ 1. Pr. 1. april 2015 forhøjes lokallønspuljen til anstaltspersonale ved Krimi-

nalforsorgens institutioner, jf. aftale af 30. maj 2005 om decentrale puljer til 

statens tjenestemænd i Grønland, § 1, stk. 2, nr. 1, aftale af 9. november 2010 

om decentrale puljer til polititjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved 

politiet, kontoransatte tjenestemænd ved retterne og anstaltspersonale ved 

Kriminalforsorgens institutioner i Grønland, § 3, samt aftale af 7. august 2013 

om decentrale puljer til polititjenestemænd, kontoransatte tjenestemænd ved 

politiet og anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland, § 

2, med 108.500 kr. (niveau 31. marts 2015).  

 

 

§ 2. Aftalen har virkning fra 1. april 2015 og kan opsiges skriftligt med 3 må-

neders varsel til en 1. april, dog tidligst til den 1. april 2020. 

 

 

København, den 27. oktober 2017 

 

 

Offentligt Ansattes Organisationer   Finansministeriet 

 - Det Statslige Område    Eva Hoff Sonne 

Flemming Vinther 

 

CO10 - Centralorganisationen af 2010 

Jesper K. Hansen 
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