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PROTOKOLLAT 

til 

 

Overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og 

økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer 

m.fl. under Grønlands Landsstyre og kommunerne i Grønland.  

 

--------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Overenskomstens parter har aftalt, at der er afsat en pulje på 

1,5 % af lønsummen svarende til 903.540 kr. til individuelle 

tillæg i overenskomstperioden 2005-2008. 

 

Stk. 2. Tillæg fra puljen udmøntes som varige tillæg. 

  

Stk. 3. Efter den ansattes ønske kan det aftales, at et tillæg 

skal være pensionsgivende. Det aftalte tillæg reduceres i givet 

fald med 15 %, som indbetales til JØP eller anden af JØP anvist 

pensionskasse eller forsikringsmæssig pensionsordning jf. 

overenskomstens § 12, stk. 1. 

 

Stk. 4. Halvdelen af puljemidlerne til individuelle tillæg 

svarende til i alt 451.770 kr. skal være udmøntet inden 31. 

oktober 2006. Heraf er udmøntet 126.991 kr. til forhøjelse af 

grundlønnen for undervisere svarende til det indlagte 

administrationstillæg. Undervisere kan derfor ikke tildeles 

tillæg fra denne del af puljen. Tillæg skal som udgangspunkt 

tillægges virkning fra 1. april 2005, dog senere hvis de lokalt 

fastsatte kriterier jf. § 3, stk. 2 ikke er opfyldt pr. 1. april 

2005. Hvis den tillægsmodtagende ikke var ansat den 1. april 

2005, tildeles tillægget fra ansættelsestidspunktet. 
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Stk. 5. Den resterende pulje på 451.770 kr. udmøntes løbende fra 

1. november 2006 indtil 31. oktober 2007.  

 

Stk. 6. Puljemidlerne fordeles mellem Grønlands Hjemmestyre og 

de grønlandske kommuner i forhold til antal ansatte årsværk. 

 

Den samlede pulje til Grønlands Hjemmestyre udgør 790.375 kr. 

hvoraf 126.991 kr. forlods er udmøntet jf. stk. 4. 

 

Den samlede pulje til de grønlandske kommuner udgør 113.165 kr. 

 

Stk. 7. Pr. 31. oktober 2007 opgøres forbruget af puljemidler. 

Ikke forbrugte puljemidler udmøntes som generel lønstigning på 

grundlønnen med virkning fra 1. januar 2008. 

 

Stk. 8. Når en medarbejder, som har tillæg fra puljen, 

fratræder, falder tillægget tilbage i puljen. Tillæg, som bliver 

ledige i perioden fra 1. november 2007 til 31. marts 2008, kan 

udmøntes som nye individuelle tillæg. Ledige puljemidler pr. 31. 

marts 2008 indgår i lønsummen ved overenskomstfornyelsen i 2008 

og beløbet overføres til den kommende overenskomstperiode. 

 

Stk. 9. Inden 31. december 2006 fremsender Grønlands Landsstyre 

en oversigt over tildelte tillæg til fællestillidsrepræsentanten 

/ klubformanden med kopi til Danmarks Jurist- og Økonomforbund. 

 

Stk. 10. Inden udgangen af november 2007 fremsender Grønlands 

Landsstyre en opgørelse over forbruget af puljen pr. 31. oktober 

2007 samt en oversigt over de tildelte tillæg til Danmarks 

Jurist- og Økonomforbund og fællestillidsrepræsentanten / 

klubformanden.  
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§ 2. 

Danmarks Jurist- og Økonomforbund delegerer 

forhandlingskompetencen vedr. tillæg fra puljen til 

fællestillidsrepræsentanten / klubformanden for Landsstyret og 

Kommunerne. Grønlands Landsstyre delegerer kompetencen til de 

enkelte direktorater med underliggende institutioner og de 

grønlandske kommuner.  

 

Stk. 2. ”Klubben for Landsstyret og Kommunerne” og  

Overenskomstafdelingen aftaler retningslinier, som sikrer en 

hensigtsmæssig procedure for forhandlingerne, herunder sikring 

af mindre arbejdspladser. 

 

Stk. 3. Forhandling finder sted på anmodning fra de 

forhandlingsberettigede parter. Forhandling skal påbegyndes 

senest 4 uger efter begæring herom. 

 

Stk. 4. Hver aftale om individuelt tillæg underskrives af begge 

forhandlingsberettigede parter. Kopi af aftalen fremsendes til 

Danmarks Jurist- og Økonomforbund og til Overenskomstafdelingen.  

  
Stk. 5. Ved uenighed mellem de lokale parter, kan forhandlingen 

løftes til overenskomstens parter dog således, at det for de 

kommunale arbejdsgivere i første omgang er KANUKOKA, som løfter 

denne opgave. Løftede forhandlinger forudsættes kun at ske 

undtagelsesvist.  

§ 3 

Det er aftalt mellem overenskomstens parter, at tillæg kan 

tildeles på grundlag af følgende overordnede kriterier: 

 

- fastholdelse 

- rekruttering 

- personlige kompetencer 

- faglige kompetencer 
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Stk. 2. Udfyldende kriterier for tillæg aftales lokalt mellem 

”Klubben for Landsstyret og Kommunerne” og Overenskomst-

afdelingen. 

 

§ 4 

Aftale om pulje til individuelle tillæg evalueres forud for de 

næste overenskomstforhandlinger i 2008. 

 

Stk. 2. Evalueringen udarbejdes af Grønlands Landstyre i 

samarbejde med ”Klubben for Landsstyret og Kommunerne” og 

fremsendes til Danmarks Jurist- og Økonomforbund senest 4 uger 

inden kravsudvekslingen til overenskomstforhandlingen i 2008. 

Evalueringen skal indeholde en samlet oversigt over alle 

ansatte, som har fået tillæg fra puljen, en redegørelse for 

begrundelser, tillægsstørrelse, fordeling etc. 

 

 
Nuuk, den 25. maj 2006 

 

Danmarks Jurist- og økonomforbund  Grønlands Landsstyre 

               P.L.V 

 

 

           Gitte Arvegaard 
 

 


