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CIRKULÆRE OM
LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
FOR VIDENSKABELIGE STILLINGER
VED JOHN F. KENNEDY INSTITUTTET

Cirkulæret indeholder regler om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i videnska-
belige stillinger ved John F. Kennedy Instituttet, som ikke hidtil har været omfat-
tet af stillingsstrukturen ved sektorforskningsinstitutioner. Pr. 1. juli 1998 bliver
disse stillinger omfattet af Forskningsministeriets notat af 14. januar 1997 om
stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektor-
forskningsinstitutioner.

Med virkning fra 1. juli 1998 sker ansættelse i videnskabelige stillinger ved John
F. Kennedy Instituttet i henhold til cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur
ved sektorforskningsinstitutioner.

Ansatte i videnskabelige stillinger, som er ansat før 1. juli 1998 er ikke omfattet
af stillingsstrukturen og bevarer således hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. De kan
dog anmode om ansættelse i en stilling under stillingsstrukturen, jf. § 3 i proto-
kollatet.

Finansministeriet

Den 30. juni 1998

P.M.V
E.B.

Marianne Hansen
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Protokollat til overenskomst for akademikere i staten 1997

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
FOR VIDENSKABELIGE STILLINGER
VED JOHN F. KENNEDY INSTITUTTET

§ 1. Ved John F. Kennedy Instituttet sker ansættelse i nye videnskabelige stillin-
ger pr. 1. juli 1998 i henhold til cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur
ved sektorforskningsinstitutioner.

§ 2. For ansatte i videnskabelige stillinger, der pr. 1. juli 1998 var ansat ved John
F. Kennedy Instituttet, gælder hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

§ 3. Senest 2 år efter cirkulærets ikrafttræden kan ansatte, der var ansat før 1. juli
1998 anmode om at overgå til en stilling under stillingsstrukturen, idet pågældende
indstiller sig til en fagkyndig bedømmelse af sine forskningsmæssige kvalifikatio-
ner. Reglerne for fagkyndig bedømmelse er beskrevet i Forskningsministeriets
ansættelsesbekendtgørelse.

Stk. 2. Er bedømmelsen positiv, overgår den pågældende, med virkning fra det
tidspunkt bedømmelsen er afgivet, til ansættelse i den relevante stilling i henhold
til cirkulære af 5. marts 1997 om stillingsstruktur ved sektorforskningsinstitutio-
ner.

Stk. 3. Er bedømmelsen negativ, fratræder pågældende sin stilling med overens-
komstmæssigt varsel.

§ 4. For ansatte, der overgår til ansættelse i en stilling under stillingsstrukturen,
bortfalder hidtidige tillæg.

§ 5. Protokollatet træder i kraft 1. juli 1998.

Stk. 2. Protokollatet kan af de underskrivende parter opsiges samtidig med
overenskomsten efter reglerne i samme.
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København, den 30. juni 1998

Akademikernes Centralorganisation Finansministeriet

Svend M. Christensen P.M.V.
E.B.

Marianne Hansen



Cirkulære af 30. juni 1998

Fmst. nr. 081-98

Henvendelse om dette cirkulære rettes til
Finansministeriet, 11. kontor

Adresse:

Christiansborg Slotsplads 1
DK-1218  København K
Telefon 33 92 33 33
Telefax 33 32 80 30

J.nr. 1997-3211/002-113 PKAT

Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes
ved henvendelse til Schultz Information,

tlf. 43 63 23 00. Pris:       kr. 
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