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Resultatpapir for OK21-forhandlingerne vedrørende flytning af to DOKS-

protokollater fra organist-overenskomsten til et samlet DOKS-protokollat 

under AC-overenskomsten 

 

 

Ved forhandlingerne, senest den 1. februar 2021, er parterne enedes om føl-
gende: 

1. Ansatte, som indtil den 31. marts 2021, er omfattet af de to DOKS-pro-
tokollater i Overenskomsten for organister, omfattes pr. 1. april 2021 af 

et nyt DOKS-protokollat for organister og faste lærere på kirkemusik-
skolerne under Overenskomst for akademikere i staten, jf. vedlagte bi-

lag med udkast til protokollat. 
2. Parterne er enige om at tage forbehold for efterfølgende redaktionelle 

rettelser, herunder flytning af visse afsnit og konsekvensrettelser af 
henvisninger. 

3. Parterne er således enige om, at organister med en kirkemusikalsk kan-
didat- eller bacheloreksamen samt kantorer med en kandidat- eller ba-

cheloreksamen samt tillige klokkenister med den samlede 5-årige di-
plomuddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole er omfattet af det 

nye protokollat under overenskomst for akademikerne i staten. 
4. Ansatte, jf. nr. 3, som pt er ansat på andre løn- og ansættelsesvilkår i 

folkekirken, overflyttes til løn- og ansættelsesvilkår i henhold til proto-

kollatet. 
5. Parterne er enige om, at cirkulære om statens arbejdstidsaftale ikke 

gælder. 
6. Parterne er enige om, at de almindelige principper for arbejdsopgaver 

fra AC-overenskomsten også finder anvendelse for ansatte omfattet af 
det nye protokollat. 

7. Parterne har ved indgåelsen af protokollatet præciseret, at Akademi-
keroverenskomstens § 13, stk. 6, er gældende for rejser for ansatte om-

fattet af det nye protokollat, når rejsen er pålagt af arbejdsgiveren.  
8. Parterne er enige om, at ændringen af formuleringen i § 7, stk. 4, i ud-

kast til protokollatets vedr. optjente fridage ikke medfører en materiel 
ændring.  

9. Parterne er enige om i perioden at undersøge protokollatets bestem-
melser om 8-timersbegrænsningen, pt. i protokollatets § 1, stk. 1 og 4, i 
lyset af deltidsdirektivets implementering på folkekirkens område. 

10. Parterne er samtidigt enige om i perioden at evaluere protokollatets 
bestemmelser om arbejdstid og arbejdets tilrettelæggelse. 

11. Parterne er enige om at bilag A til overenskomsten tilrettes, som det 
fremgår af bilaget nedenfor. Parterne er i den forbindelse opmærk-

somme på, at kirkemusikskolelærere forbliver omfattet af protokolla-
tets bestemmelser i sin helhed, i det omfang, at der er undervisningsop-

gaver på kirkemusikskolen i stillingen, uanset hvilken andel af stillin-
gen disse opgaver udgør. 

12. Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resulta-
tet af forhandlingerne mellem Skatteministeriet og Akademikerne. 
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13. Der tages forbehold for Skatteministeriets endelige godkendelse af for-
handlingsresultatet. 

 

 

København den 2. februar 2021 

 

 

 

   
______________________________________________ ___________________________________________ 

Jesper Johansen Meisner  Christa Hector Knudsen 
AC   Kirkeministeriet 
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Bilag – grænsedragning i akademikeroverenskomstens bilag A, jf. resultatpapi-
rets punkt 10. 

Bestemmelserne vedrørende cand.musicae ændres til nedenstående: 

Cand.musicae 

Dansk Magisterforening 

(DM) 

MP Pension 

Dansk Organist og Kan-

tor Samfund  

PFA Pension 

Cand.musicae (og bachelorgraden BMus) er omfattet af overenskomsten for 

så vidt angår administrative stillinger og stillinger som underviser eller for-

sker ved universiteter og højere læreanstalter mv. og ved professionshøjsko-

ler. Ansatte i disse stillinger henhører under Dansk Magisterforening. 

Cand.musicae (og bachelorgraden BMus) er endvidere omfattet af overens-

komsten for så vidt angår stillinger, der er omfattet af protokollat for DOKS-

organister og faste lærere på kirkemusikskolerne. Ansatte i disse stillinger 

henhører under Dansk Organist og Kantor Samfund. 

 

Derudover indsættes følgende punkt mellem Kand.Samf. og Kiropraktorer: 

Kirkemusikskolelærere Dansk Organist og Kan-

tor Samfund 

PFA Pension 

 

 

 

 

 

 

 

 


