
 
 
 

 
Kære Medlem 

 

Bestyrelsen for Danmarks Kirketjenerforening indbyder dig til at være med til at afgøre de afsluttede 
forhandlinger i forbindelse med OK21. Når urafstemningen er afsluttet, håber vi, at OK21 er afsluttet helt og 
endeligt, og resultatet af urafstemningen, som foretages blandt alle medlemmer i Danmarks Kirketjenerforening 

samt øvrige faglige organisationer under OAO-stat, bliver indberettet med et stort og klingende ”JA”.  
Vi anbefaler et klart ”JA” til det forlig, som er blevet indgået mellem arbejdstagere og arbejdsgiver. 
 

Det samlede forlig har en lønramme på 6,75 % og som kirketjener får du en samlet lønstigning 4,42 % i de næste 
3 år. Resten bruges til reguleringsordning, diverse puljer og andre formål. Det lyder måske ikke af ret meget, 
men udregnet på den laveste mulige intervalløn (301.592 kr. inkl. rådighedsbeløb) for en kirketjener, giver det 

en fremgang på din løn på ca. 13.331 kr. før skat, når vi lander foråret 2024. Herudover er der afsat midler til 
forbedringer for Tillidsrepræsentanter I Folkekirken samt seniorordning og andre formål. 
 

Desværre måtte vi undvære midler til forhandlinger med Kirkeministeriet. Det betyder, at der ikke kom 
væsentlige forbedringer i forhold til vores Organisationsaftale. 

Resultatet med Kirkeministeriet, blev til rettelser af redaktionelle karakter, og ingen muligheder for at 
imødekomme vores øvrige krav, der blandt andet omhandlede lønstigning, søgnehelligdagsgodtgørelse, 
arbejdstid mellem tjenester, fritvalgsordning og ret til efteruddannelse. Muligheden for en fridag på juleaften 

eller nytårsaften, er der stadig i de næste 3 år, når du har en fast fridag på de nævnte dage.  
 

Til gengæld blev det til gode forbedringer på Tillidsrepræsentant området i forbindelse med indgåelsen af 
Fællesoverenskomsten i det, at det nu bliver muligt at arbejde med hvervet inden for arbejdstid i indtil 111 timer 
om året for en fuldtidsstilling samt ret til 5 dages TR-uddannelse i de første 3 år efter valget. Ligeledes stilles It-

udstyr og egnede lokaler til rådighed af arbejdsgiver. En ordning vi vil se frem til med stor tilfredshed. 
Ligeså hilser vi seniorordningen meget velkommen som gælder fra det år, hvor vi fylder 62 år. Den giver 
mulighed for, at få 2 seniordage om året eller et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8 % af den 

sædvanlige årsløn.  
Herudover får unge nyansatte under 25 år mulighed for at blive omfattet af minipensionen allerede efter 2 års 

ansættelse.  
Sker det, at vi mister et barn under 18 år, har både mor og far retten til sorgorlov i indtil 26 uger.  
Vi ser også frem til, at kunne benytte Kompetencefonden i fremtiden, som giver mulighed for søgning på midler 

til uddannelse. Fonden føres videre, og kan bruges blandt andet til at målrette karrieren og arbejdspladsens 

reelle behov. Der er enighed om, at kompetenceudvikling inden for statens område er yderst vigtig og bør 

prioriteres. Der tilføres overenskomstmidler for 172,5 millioner kr. i næste overenskomstperiode.  

Og til al held bliver reguleringsordningen forlænget, som er med til at udligne lønnen i forhold til det private 

arbejdsmarked, sådan at vi sikres en ensartet lønfremgang. 

Vi mener, det er et meget tilfredsstillende resultat generelt – situationen taget i betragtning, og som får god 
betydning for Kirketjenere ansat i Folkekirken.  
 

Bestyrelsen anbefaler, at vi alle vil være med til at stemme forliget igennem med et ”JA”, da vi absolut mener, 
det er et godt udgangspunkt til fremtiden på trods af den aktuelle situation for landets økonomi i forhold til 
Corona. 

På forhånd tak for opbakningen til et godt resultat. 
 

På bestyrelsens vegne  
De bedste hilsner 
Formand 

Gert Rhinstrøm Schmidt 


