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Akt nr. 152974

Ved forhandlingerne, senest den 8. marts 2021, mellem 3F og Kirkeministeriet om fornyelse af overenskomsten for gravermedhjælpere pa landsbykirkegarde er parterne
blevet enige om at forny overenskomsten for den kommende overenskomstperiode på
følgende vilkår:

1.

Parterne er enige om et periodeprojekt, hvor parterne, som forberedelse til
DK24, afdækker muligheden for en gennemgående forenkling afoverenskom
stens regler. Parternes krav i forbindelse med DK21 medinddrages i periodeprojektet.

2.

Parterne har på delegation fra OAO og Medst indgået aftale om pr. 1. april
2022 at indføre en seniorbonus for timelønnede gravermedhjælpere, jf. bilag 1
til resultatpapiret. Ordningen er finansieret af centrale puljemidler. Punktet
forudsætter derfor enighed om udgiftsberegningen mellem OAO og Medarbej
der- og Kompetencestyrelsen/Skatteministeriet.

3.

Parterne er enige om, at afsnittet om MUS i vejledningen til overenskomsten
redigeres.

4.

Parterne er enige om, at relevante aftaler fra CFU-forliget implementeres ved
fornyelsen.

5.

Der henstår ikke yderligere krav.

6.

Kirkeministeriet tager forbehold for Skatteministeriets endelige godkendelse
af forhandlingsresultatet.

7.

3F tager forbehold for endelig godkendelse afforhandlingsresultatet.

København den 8. marts 2021
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Christa Hector Knudsen
Kirkeministeriet

Sagsbehandler
Christa Hector Knudsen
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Akt nr. 152916

Bilag i til resultatpapir fornyelse af gravermedhjælperoverenskomsten ved 01<21

Seniorbonus.
§01. Gravermedhjælpere, der har ret til løn under sygdom, har fra og med det kalenderår, hvori de
fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus.
stk. 2. Gravermedhjælpere, som fylder 62 år efter de er fratrådt deres stilling, har først ret til
seniorbonus i det efterfølgende kalenderår.
stk. 3. Seniorbonussen udgør 0,8 pct afgravermedhjælperens sædvanlig årsløn.
stk. 4. Seniorbonussen udbetales en gang årligt ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets
udløb.
stk. 5. Ret til seniorbonus gælder ved siden af de øvrige seniorordninger, der er nævnt i aftalen om
senior- og fratrædelsesordninger.
§02. Gravermedhjælpere har ret til at konvertere seniorbonussen til et eller flere af følgende
elementer, jf. bilag A:
1) Betalte fridage (seniordage)
2) Ekstraordinært pensionsbidrag.
stk. 2. Valget træffes for ét år ad gangen.
stk. 3. En gravermedhjælper, der vælger at konvertere seniorbonussen skal give menighedsrådet
meddelelse herom senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling.
§03. Personer, der opfylder betingelserne for ret til seniorbonus, og som tiltræder ansættelse i løbet af
kalenderåret, har ret til en forholdsmæssig andel af bonussen.
stk. 2. Fratræder en gravermedhjælper, feks. ved sæsonafskedigelse, der har ret til seniorbonus, inden
bonussen kommer til udbetaling, udbetales en forholdsmæssig andel afbonussen.

Bilag A Konvertering afseniorbonus.

Konvertering til sen lordage
Ved konvertering til seniordage udgør værdien af en seniordag 0,4 pct af gravermedhjælperens
sædvanlige årsløn. 0,8 pct svarer således til 2 seniordage.
For fuldtidsansatte og ansatte på plustid svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres
timetallet forholdsmæssigt.
Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele eller halve fridage. Efter aftale mellem
menighedsrådet og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af enkeitstående timer.
Menighedsrådet fastsætter efter drøftelse med gravermedhjælperen, hvornår seniordagene skal
afvikles. Menighedsrådet skal så vidt muligt imødekomme gravermedhjælperens ønsker, medmindre
arbejdets udførelse hindrer dette.
Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det
efterfølgende kalenderår. Hvis det ikke har været muligt for gravermedhjælperen at planlægge og
afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi menighedsrådet har undladt at fastsætte, hvornår
seniordagene skal afvikles, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår. Ved
ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.
Kon vertering til ekstraordinært pensionsbidrag
Gravermedhjælperen skal give menighedsrådet meddelelse om, hvilken pensionsordning det
ekstraordinære pensionsbidrag skal indbetales til. Pensionsbidraget indbetales på samme tidspunkt,
som seniorbonussen ville være blevet udbetalt.
Hvis gravermedhjælperen ikke giver menighedsrådet anden besked, eller hvis lønsystemet ikke kan
udbetale pensionsbidraget til den af medarbejderen valgte pensionsordning, anvendes den
pensionsordning, som følgei- af overenskomsten.
Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales en forholdsmæssig andel afbonussen.

