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Cirkulære om aftale om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland
Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 7. august 2013 indgået
vedlagte aftale om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland.
Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2012.
Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 16. november 2010 om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland (Perst.nr. 037-10).
Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen
Den 19. august 2013
P.M.V.
E.B.
Eva Hoff Sonne
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Aftale om særlige ydelser for statens tjenestemænd i Grønland
Der er mellem Finansministeriet og CO10, Centralorganisationen af 2010, Offentligt Ansattes Organisationer, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation i henhold til § 41, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland indgået følgende aftale om natpenge, godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn- og
helligdage, godtgørelse for delt tjeneste samt sejltillæg og kosttilskud for statens tjenestemænd i Grønland.

§ 1. Natpenge

Tjenestemænd, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling udfører tjeneste i tiden kl. 17.00 – 06.00, får natpenge med følgende beløb:
Grundbeløb pr. time
pr. 1. april 1991
For tjeneste i tiden kl. 17.00 – 22.00...................................... 9,16 kr.
For tjeneste i tiden kl. 22.00 – 06.00.....................................18,31 kr.
Stk. 2. Tjenestemænd, der har kostforplejning, oppebærer natpenge med følgende beløb:
Grundbeløb pr. time
pr. 1. april 1991
For tjeneste i tiden kl. 17.00 – 22.00 ................................4,21 kr.
For tjeneste i tiden kl. 22.00 – 06.00 ................................8,35 kr.
Stk. 3. Natpenge ydes kun for den tid, hvori der udføres effektiv tjeneste. Natpenge beregnes pr. påbegyndt halve time.

§ 2. Godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn- og helligdage

Tjenestemænd, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling udfører tjeneste på:
a) lørdage efter kl. 14.00
b) søn- og helligdage kl. 00.00 – 24.00
c) mandage kl. 00.00 – 04.00
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d) juleaftensdag og nytårsdag kl. 00.00 – 24.00
e) helligtrekongersdag og 1. maj efter kl. 12.00
f) Grønlands nationaldag kl. 00.00 – 24.00
får en godtgørelse med et grundbeløb pr. 1. april 1991 på 22,36 kr. pr. time.
Stk. 2. Såfremt tjenestemanden udfører tjeneste på mandage inden kl. 06.00
som led i en forud tilrettelagt tjeneste, der påbegyndes søndag kl. 24.00 eller
tidligere, ydes godtgørelsen i henhold til stk. 1 for hele den del af tjenesten, der
ligger inden kl. 06.00.
Stk. 3. For rådighedstjeneste i hjemmet ydes ingen godtgørelse i henhold til
stk. 1 og 2.

§ 3. Godtgørelse for delt tjeneste

Tjenestemænd, hvis tjeneste er opdelt i 3 dele, får en godtgørelse med et
grundbeløb pr. 1. april 1991 på 11,80 kr. pr. time.
Stk. 2. Tjenestemænd, hvis tjeneste er delt, således at den strækker sig ud over
12 timer, regnet fra første tjenesteafsnits begyndelse til sidste tjenesteafsnits
afslutning, får en godtgørelse med et grundbeløb pr. 1. april 1991 på 5,60 kr.
pr. time.

§ 4. Sejltillæg og kosttilskud

Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, får ikke ydelser i henhold til §§ 13. Til sådanne tjenestemænd ydes i stedet sejltillæg og kosttillæg efter reglerne i
stk. 2-4.
Stk. 2. Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, får for natsejlads mellem kl.
18.00 og kl. 08.00 en godtgørelse med et grundbeløb pr. 1. april 1991 på 80,26
kr. for hver påbegyndte 7 timer.
Stk. 3. Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, får for sejlads i perioden
oktober - marts en godtgørelse med et grundbeløb pr. 1. april 1991 på 29,51
kr. pr. dag.
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Stk. 4. Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, og som ikke modtager fuld
kost om bord eller i land, får kosttilskud, der ydes med et grundbeløb pr. 1.
april 1991 på 20,03 kr. pr. 1/4 døgn.

§ 5. Generel regulering

Alle i denne aftale nævnte særlige ydelser består af et grundbeløb niveau 1.
april 1991 og et grundbeløbstillæg.
Stk. 2. Grundbeløbet reguleres med følgende grundbeløbstillæg:
Pr. 1. april 2012
Pr. 1. april 2013
Pr. 1. april 2014

.............................
.............................
.............................

38,5743 pct.
39,9056 pct.
41,2231 pct.

§ 6. Ikrafttræden

Denne aftale har virkning fra 1. april 2012. Samtidig ophæves aftale af 4. november 2010 mellem Offentligt Ansattes Organisationer, CO10, Centralorganisationen af 2010, AC, Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet om
særlige ydelser.
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
Jesper K. Hansen
Offentligt Ansattes Organisationer
Det Statslige Område
Flemming Vinther

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Eva Hoff Sonne

Akademikerne
Martin Teilmann
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
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