Bilag 6 til cirkulære om overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening
for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven i hæren af 1. april 2013.
- Samtlige tillæg omfattet af nyt lønsystem.
HKKF
Navn
2/7 dage

Ammunitionsryddertillæg på
Amager Fælled

Dykkertillæg
Faglært tillæg til specifikke
håndværkergrupper ved
Konstruktionskompagniet /
IGR.

FN-tillæg

Beskrivelse
Forvaltes således fra 1/8 2008: For
hver enkelt lør-, søn- og helligdag,
hvor der forrettes tjeneste under
udsendelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende
operationer i udlandet, optjenes en
2/7-dag. Gælder for personel hvis
udsendelse er påbegyndt efter 1/8
2008.
Ydes til personel, der deltager i
ammunitionsrydning på Amager
Fælled / Aflandshage. Ydes også
til personel med fast tjeneste som
ammunitionsryddere på Amager
Fælled / Aflandshage, når disse
rydder ammunition andre steder i
Danmark. Tillægget ydes kun
under udførelse af nævnte
tjeneste, og således ikke under
fravær pga. sygdom, kurser, ferie,
afspadsering mv.
Ydes til personel, der er beordret til
at foretage dykkerarbejde.
Ved Konstruktionskompagniets to
konstruktionsdelinger ved IGR,
ydes der til håndværkere med
specifikke håndværksuddannelser,
som bestrider normstillinger med
henblik på udsendelse til etablering
af lejre m.v. i INTOPS, et faglært
tillæg/håndværkertillæg. Der kan
maksimalt udmøntes 34 tillæg.
Godtgørelse for merarbejde,

Reference
A-08-FP-056-0001 af
26. juni 2008

Sats (NIV MAR 12) / år
Kr. 1.303,32 / døgn

Pension
Nej

Aftale nr. L-06-AF-056- Kr. 104,85 / døgn
0012

15 %

FKOVEJL PS. 400-3
kapitel 12, afsnit 9.24
Aftale L-08-OK-0560010

Se FKOVEJL PS. 400-3 kapitel 12, afsnit 9.24

Nej

Kr. 45.900,-

15 %

FPTBST 566-3

72.400

Nej

1
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HKKF
Navn
Funktionstillæg til korporaler
Grønlandstillæg
Grønlandstillæg, Det særlige

Hundehold, genetillæg til

Hyppig udsendelse

Beskrivelse
ulemper mv.
Ydes til alle korporaler.
Ydes til personel, der forretter
tjeneste i Grønland.
Ydes til personel, der er
tjenestegørende i Grønland.
Tillægget ydes med virkning fra det
tidspunkt, hvor beskatning af
merudgifter indtræder. Tillægget
bortfalder uden yderligere varsel,
når betingelserne for at oppebære
det ikke længere er til stede.
Ydes til personel under
Forsvarskommandoens
myndighedsområde, der har
tjenestehund i hjemmet og som jf.
funktionsbeskrivelsen, besætter en
normstilling, der kræver, at
medarbejderen har tjenestehund i
hjemmet.
Ydes til personel (ansat på
tidsubestemt korttidskontrakt,
fastansat militært personel af
linjen, samt personel der ansættes
på tidsubestemt korttidskontrakt i
direkte forlængelse af en
udsendelse), der hyppigt udsendes
i internationale operationer.
Tillægget udmøntes i forhold til
antal udsendelsesdage (=dage
hvor der optjenes FN-tillæg) og
optjenes over en tre-årig periode.
1) Personel der er udsendt mindst

Reference

Sats (NIV MAR 12) / år

Pension

Aftale nr. L-08-AF-056- Kr. 7.600,0014
Kr. 11.900,-

15 %

L-08-OK-056-0013

Kr. 48.600,-

Nej

L-09-AF-056-0001

Kr. 15.700, 1 hund
Kr. 23.500, 2 hunde

Nej

Aftale ml. HKKF og
FPT af 30. marts 2007

1) Kr. 28.441,32
2) Kr. 56.620,51

15 %

2

Nej
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HKKF
Navn

Informatikteknikertillæg / ITtillæg

Kvalifikationstillæg til
motormekanikere,
forsyningsekspedienter,
elektronik- og
elektromekanikere samt
våbenmekanikere
Leaverejser

Midlertidigt
befalingsmandstillæg
Militærpolititillæg
Militærtillæg

Beskrivelse
215 dage i løbet af tre år. 2)
Personel der er udsendt i mindst
395 dage i løbet af tre år.
Ydes til informatikteknikere, der
har gennemført
informatikteknikeruddannelsen.
Der er ikke tilgang til gruppen.

Reference

Protokollat nr. 4 til
aftale af 25. juni 1999
ml. FMN og HKKF /

Sats (NIV MAR 12) / år

Kr. 39.300,5 år fra uddannelsens start: Kr. 65.500,- 6 år fra
uddannelsens start: Kr. 78.600,-

Pension

15 %

Ydes til personel der er uddannet Aftale nr. L-08-AF-056- Kr. 45.900,med svendebrev og som bestrider 0001
en stilling, hvor uddannelsen er
påkrævet.

15 %

Ydes som engangsvederlag til
LA-08-AF-088-0001
personel, der er udsendt på
INTOPS. Vederlaget ydes som
kompensation for ikke-gennemført
2. leave.
Ydes til personel af
konstabelgruppen, der midlertidigt
anvendes i befalingsmandsstilling.
Ydes til militærpolitipersonel.
Protokollat nr. 4 af 9/5
2000 ml. FMN og HKKF
Ydes til militært personel som
Protokollat Nr. 8. Aftale
vederlag for over-/merarbejde,
nr. L-06-PR-056-0023
mistede fridage, delt tjeneste,
rådighedstjeneste samt som
godtgørelse under tjenesterejser,
der ikke medfører overnatning mv.

10.761,53 (engangsvederlag)

Nej

Kr. 11.900,-

Nej

Kr. 15.700,-

Ja

Alle satser: Kr. 19.800,1) sats 3, PKAT166 (tidsubestemt korttids- og
langtidsansatte), 171 og 216. 2) sats 18, PKAT
166 (tidsbestemt korttidskontrakt) og 250.

1) 18 %
2) Nej

3
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HKKF
Navn
Rekrutteringshjælpere ved
Forsvarets Dag,
Funktionstillæg til

Beskrivelse
Reference
Sats (NIV MAR 12) / år
Ydes til personel der forretter
Aftale nr. L-05-AF-056- Kr. 19.700,tjeneste som rekrutteringshjælpere 0008
ved Forsvarets Dag. Tillægget kan
oppebæres sammen med et evt.
personligt kvalifikationstillæg men
ikke sammen med andre
funktionstillæg.

Pension
15 %

Siriustillæg

Ydes til personel ved
Siriuspatruljen
Ydes til personel med
specialoperationsstyrkeuddannelse
der bestrider stilling hvor denne
uddannelse er påkrævet. 1)
personel på korttidskontrakt samt
personel der fravælger et tilbud om
langtidskontrakt. 2) Til personel på
langtidskontrakt samt
korttidsansatte der opfylder
betingelserne for
langtidsansættelse, men som ikke
kan tilbydes en langtidskontrakt.

Kr. 255.700

Nej

1) Kr. 23.600,2) Kr. 85.200,-

Nej

Specialoperationstillæg

Særlig beredskabstjeneste,
Indgåelse af aftale om

Særlig ydelse til personel i

Aftale nr. L-11-AF-056
af 24. januar 2011
Aftale ml. FKO og
HKKF af 27. januar
2003

Ydes til personel der deltager i
Protokollat nr. 5. Aftale Kr. 1.834,92 / døgn
særlig beredskabstjeneste af
nr. LA-06-PR-056-0020
mindst 24 timers varighed (fx støtte
til politiet, statsbesøg,
begivenheder i kongehuset,
terrorberedskab mm.). Kan kun
iværksættes efter særskilt
bemyndigelse fra FPT.
Ydes til personel, der udsendes til L-08-AF-056-0018
Afghanistan pr. år: Kr. 32.400,-

4

Nej

Nej
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HKKF
Navn
INTOPS

Særligt faglært personel
udsendt til international
tjeneste

Særligt færøtillæg

Søøvelsesdage

Beskrivelse
Reference
tjeneste ved konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende
operationer i udlandet. Evt. på FNEU- eller på NATO-mandat.
Tillægget tildeles i den periode,
hvor personellet er udsendt i
international tjeneste, og hvor
personalet samtidig oppebærer
FN-tillæg.
Ydes til faglært personel der
Aftale nr. L-06-AF-056udsendes til tjeneste ved
0013
konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende
operationer i udlandet. Evt. på FNEU- eller på NATO-mandat.
Tillægget ydes til faglært personel,
der under udsendelsen bestrider
en stilling, hvor svendebrev er
påkrævet, som den pågældende
ikke bestrider under
hjemmetjenesten.
Ydes til personel, der forretter
tjeneste på Færøerne.

Sats (NIV MAR 12) / år
Øvrige missioner: Kr. 18.700,-

Pension

Kr. 15.700,-

Nej

Skt. 1-20: Kr. 20.600 Skt. 21-24: Kr. 21.600. Skt.
25-30: Kr. 24.200.

Ydes til personel der er
Prot. Nr. 6. Aftale nr. L- Ved udbetaling af sø-øvelsesdage: Kr. 766,72 /
tilkommanderet et af søværnets
06-PR-056-0021
døgn
skibe. For hvert sejldøgn optjenes
en erstatningsfrihed for
døgntjeneste. For sejldøgn på lørsøn- og helligdage ydes yderligere
en fridag. Optjening, afvikling og
udbetaling mv. sker efter reglerne

5

Nej
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HKKF
Navn

Tambourkorps, Tillæg til
personel ved Den Kongelige
Livgardes

Tilkaldevagt

Tilkaldevagt på fridage

Tillæg til personel ved
Forsvarets TV/Mediecenter
Timetillæg til faglært og

Beskrivelse
Reference
for døgntjeneste på land, idet dog
eventuel udbetaling af tillæg jf.
nærværende aftale, foretages
månedsvis bagud ved
lønrapportering under hensyntagen
til senere tjenstlige behov for
planlagt afvikling af optjent frihed.
Ydes til personel, der er
L-06-AF-056-0014
tjenstgørende ved Den Kongelige
Livgardes Tambourkorps til
kompensation for ulemper ved
tjenesten bl.a. pligten til at møde til
arrangementer uden for almindelig
arbejdstid og pligten til at træde til
gevær.

Ydes til personel, der i stedet for at
være på vagt på tjenestestedet,
beordres til at forrette
tilkaldevagttjeneste. Der ydes en
godtgørelses for hvert døgn, en
sådan tjeneste varer (inkl. eventuel
daglig arbejdstid).
Ydes for en tilkaldevagt, der
beordres på en for personellet
normal arbejdsfri dag (lør-, sønhellig- og erstatningsfridage), jf.
beskrivelsen, der er angivet under
”tilkaldevagt”.
Ydes til personel, der er
tjenstgørende ved Forsvarets
TV/Mediecenter.
Ydes til personel der indgår på
Faglært: LA-08-AF-056-

6

Sats (NIV MAR 12) / år

Pension

Kr. 15.700,-

15 %

Kr. 349,16 / døgn.

Nej

2 x tilkaldevagt tillæg

Nej

Kr. 23.600,-

15 %

Kr. 68,88 / time

Nej
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HKKF
Navn
Beskrivelse
ufaglært personel, der forretter udrykkerhold på INTOPS
tjeneste i udlandet
Udspringstillæg til personel
Ydes til personel ved Jæger- og
ved Jægerkorpset.
Frømandskorpset, der efter ordre
deltager i flyvning med henblik på
at foretage udspring med
faldskærm. Kan ikke oppebæres
samtidig med flyvetillæg.
Vagthavende
Ydes til personel som pålægges at
ammunitionsrydningskøretøjer, indgå i
Tillæg til
ammunitionsrydningstjenesten
(vagthavende
ammunitionsrydningskørere).
Vagt- og øvelsestillæg
I anledning af beordret vagt- eller
beredskabstjeneste af 24 timers
varighed på tjenestestedet (inkl.
daglig tjeneste), ydes 1
erstatningsfridag. I anledning af
beordret deltagelse i øvelser af
mindst 24 timers varighed ydes 1
erstatningsfrihed pr. påbegyndt
kalenderdøgn. Erstatningsfrihed
anses for afviklet, når der gives
personellet en sammenhængende
frihed i 24 timer.
Ødetillæg
Opmærksomheden henledes på,
at retten til ødetillæg er bortfaldet,
såfremt lønmodtageren ikke
oppebar tillægget før marts måned
1983. For personel, der oppebar
tillægget før marts måned 1983,
ydes tillægget fortsat efter de hidtil
gældende regler. Tillægget
bortfalder, hvis den ansatte ændrer

Reference
0001 og ufaglært: L-08OK056-0011

Sats (NIV MAR 12) / år

Kr. 297,55 / døgn

KFF B. 5-28 og Aftale Kr. 23.900,nr. L-08-OK-056-0006
ml. FPT og HKKF af 17.
juni 2008

7

Pension

Nej

15 %

Kr. 1.303,32 / døgn

Nej

Individuel

Nej
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HKKF
Navn

Beskrivelse
fast tjenestested. Ingen tilgang.

Reference

8

Sats (NIV MAR 12) / år

Pension

