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Cirkulære om aftale om særlige tillæg og rådig-
hedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland 
 
 
Generelle bemærkninger 
Finansministeriet og centralorganisationerne har den 7. august 2013 indgået 
vedlagte aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i 
Grønland. 
 
Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2012. 
 
Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 4. november 2010 om særli-
ge tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd i Grønland (Perst.nr. 
036-10). 
 
 
Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen  
 
Den 19. august 2013 
 
P.M.V. 
E.B. 
Eva Hoff Sonne
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Aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for 
statens tjenestemænd i Grønland 
 
 
Der er mellem Finansministeriet og CO10, Centralorganisationen af 2010, Of-
fentligt Ansattes Organisationer, Akademikerne og Lærernes Centralorganisa-
tion i henhold til § 41, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland indgå-
et følgende aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg for statens tjenestemænd 
i Grønland. 
 
 
§ 1. Ydelse af tillæg 
Særlige tillæg og rådighedstillæg ydes til tjenestemandsstillinger, når der er ind-
gået aftale om sådanne tillæg. 
 
Stk. 2. Endvidere ydes der tillæg, når dette er fastsat ved den pr. 31. marts 
1991 gældende lovgivning for statens tjenestemænd i Grønland, og der ikke 
senere er indgået aftale om tillæg. 
 
 
§ 2. Tillæg til visse tjenestemænd i lønramme 31/34 
Til tjenestemænd, der er placeret i lønramme 16/31, jf. lønnings- og klassifice-
ringslovens § 18, stk. 1, og som i 5 år har oppebåret slutløn i lønramme 31, 
ydes et særligt tillæg med et grundbeløb på 8.720 kr. årligt. 
 
Stk. 2. Til tjenestemænd, der efter bestemmelserne i § 18, stk. 3, i lønnings- og 
klassificeringsloven oprykkes til lønramme 34, ydes et særligt tillæg med et 
grundbeløb på 8.720 kr. årligt. Tillæg i henhold til dette stykke træder i stedet 
for tillæg i henhold til stk. 1. 
 
 
§ 3. Grundbeløb og grundbeløbstillæg 
Særlige tillæg og rådighedstillæg består af et grundbeløb pr. 1. april 1991 og et 
grundbeløbstillæg. Særlige tillæg og rådighedstillæg aftales i grundbeløb. 
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Stk. 2. Til særlige tillæg og rådighedstillæg som nævnt i stk. 1 ydes et grundbe-
løbstillæg. Grundbeløbstillægget udgør: 
 
Pr. 1. april 2012 ……………………. 38,5743 pct. 
Pr. 1. april 2013 ……………………. 39,9056 pct. 
Pr. 1. april 2014 ……………………. 41,2231 pct. 
 
 
§ 4. Ikrafttræden 
Denne aftale har virkning fra 1. april 2012. Samtidig ophæves aftale af 4. no-
vember 2010 mellem Offentligt Ansattes Organisationer - Det statslige områ-
de, CO10, Centralorganisationen af 2010, AC, Lærernes Centralorganisation 
og Finansministeriet om særlige tillæg og rådighedstillæg. 
 
Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst til 
1. april 2015. 
 
 
København, den 7. august 2013. 
 
 
CO10, Centralorganisationen af 2010   Finansministeriet 
Jesper K. Hansen      P.M.V. 
       E.B. 
Offentligt Ansattes Organisationer   Eva Hoff Sonne 
- Det Statslige Område 
Flemming Vinther  
 
Akademikerne 
Martin Teilmann 
 
Lærernes Centralorganisation 
Anders Bondo Christensen 
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