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Store bededag sikring af kompensation til alle
Organisationerne i centralorganisationerne OAO, LC og cola har via Fagbevægelsens Hoved-
organisation afgivet høringssvar til L13 Lov om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag
som helligdag. Der henvises til høringssvar af 19. januar og 8. februar 2023 fra Fagbevægel-
sens Hovedorganisation.

OAO, LC og cola finder dog anledning til nu særskilt at kommentere på tre problemstillinger
i FH’s afgivne hørIngssvar, som har særlig konsekvenser for de statsligt ansatte.

Vi ser således med meget stor bekymring på, at det fremsatte lovforslag indebærer betydelig
risiko for, at de statsIIgt ansatte ikke sikres kompensatIon for fjernelse af store bededag,
sådan som det er regeringens hensigt. Det gælder i forhold til påvirkning af lønstatistikkerne,
som ligger til grund for de statslige parters aftale om reguleringsordningen, bortfald af pro-
venu som særskilt opstår ved bortfald af ulempegodtgørelser for ansatte, der arbejder på
store bededag, og manglende sIkring af, at tjenestemænd optjener pension af den foreslåede
kompensation i lovforslaget.

OAO, LC og COIO opfordrer på det skarpeste til, at loven og lovbemærkningerne tilpasses
således, at de statsligt ansatte de facto modtager den i lovforslaget forudsatte lønkompensa-
tion

Reguleringsordningen
Fagbevægelsens Hovedorganisation har i høringsbreve af hhv. den 19. januar og 8. februar
2023 nærmere uddybet og beskrevet, hvordan lovforslaget og udmøntningen heraf vil påvIrke
den statistiske opgjorte lønudvikling, og derved få betydelig effekt i forhold til vores anale
om reguleringsordninger1, som har til hensigt at sikre, at den statslige lønudvikling følger den
private.

1 høringssvarene fra Fagbevægetsens Hovedorganisation er det angivet, at konsekvensen af
lovforslaget indebærer en betydelig risiko for, at den kompensation, som lønmodtagerne i
henhold til lovforslaget er berettiget til for den ekstra arbejdstid, for de statsligt ansatte helt
eller delvist modregnes gennem reguleringsordningen. Bekymringen er kun blevet større ef-
ter, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i høringsnotatet har fremlagt fejlagtige oplys-
ninger om, hvordan Danmarks Statistik opgør timelønnen.
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Den lønkompensation, som regeringen har erklæret, at lønmodtagerne skal modtage, vII for
de statsligt ansattes vedkommende kunne sikres ved, at det fastsættes I loven, at Danmarks
StatIstik skal sikre, at påvirkningen af lønindeks neutraliseres.

Det er afgørende vigtigt, at lovgiver finder en løsnIng, der håndterer neutraliseringen i lov-
forslaget på betryggende vis, så det sikres, at de statsligt ansatte oppebærer den forudsatte
kompensation .

Afskaffelse af ulempegodtgørelse
OAO, LC og COIO finder derudover ikke, at regeringen i tilstrækkelig grad i lovforslaget ty-
deliggør, at det provenu, som særskilt opstår ved bortfald af ulempegodtgørelser for ansatte,
der arbejder på store bededag, efter sædvanlig praksis skal indgå i de kommende overens-
korrIstforhandlinger på det statslige område. Disse ydelser er løbende finansieret og priorite-
ret ved overenskomstforhandlingerne, og kunne have været prioriteret anvendt anderledes.

OAO, LC og COIO skal på den baggrund opfordre til, at loven og lovbemærkningerne præci-
seres i overensstemmelse med ovenstående.

Tjenestemænd
Tjenestemandspensionen er ikke på samme måde som de almindeIIge arbejdsmarkedspensi-
oner en bidragsfinansieret pensionsordning, men derimod en ordnIng, som hvIler på et lov-
givningsbaseret tilsagn. Når løntillægget på de 0,45 % beregnes, indebærer dette, at værdIen
af de 0,45 % vil være forskellig for hhv. overenskomstansatte med en arbejdsmarkedspension
og for tjenestemænd med et tjenestemandspensionstilsagn.

Det er OAO's, LC’s og COID’s forventnIng, at regeringen ikke har en intention om at stille
tjenestemændene rIngere, og det bør således præciseres i lovforslaget, at de 0,45 % skal
have afsmittende effekt på tjenestemandspensionens størrelse - og således at det ikke sker
som en marginal supplerende pension, der ædes op af administrationsomkostninger.

Vi opfordrer desuden til, at vi får lejlighed til at indgå i en teknIsk drøftelse af de rejste pro-
blemfelter. Evt. henvendelse kan rettes til Henrik Højrup Hansen, LC og cola (hh@skaf-
net.dk) og Jan Erik Rasmussen, OAO (jer@oao.dk).
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