Dansk Kirkemusiker Forening
Lokale lønforhandlinger 2021
Anmodning om lokal lønforhandling
Ifølge organisationsaftalen er menighedsrådene forpligtet til at føre lønforhandlinger med
organisationerne. Men det er begrænset til perioden 15. september til 15. november. Du kan læse mere
om de lokale forhandlinger i organisationsaftalen under: ”Protokollat om forhandlingsprocedurer for
intervalløn og tillæg”.
Hvis du ikke er omfattet af organisationsaftalen kan du også fremsætte dine ønsker, idet du herved giver
Dansk Kirkemusiker Forening mandat til at føre lønforhandlingerne på dine vegne. Her er menighedsrådene
dog ikke underlagt et bestemt tidsrum. Men argumentationen er den samme, så derfor kan du også bruge
dette skema.
Vi skal altid være realistiske, når vi fremsætter vore ønsker. Alle ved, at ”landet stander i våde” sådan rent
økonomisk. Men ingen skal afholde sig fra at fremkomme med ønsker alene af den grund. Jo mere du er
bagud mht. den almindelige lønudvikling, des tungere vejer din argumentation.
Hvis du ønsker lønforhandling, skal du udfylde denne formular og sende den med e-mail
(jtc@kirkemusiker.dk) eller almindelig post (DKF, Skovbakken 12, 5900 Rudkøbing), så vil Dansk
Kirkemusiker Forening videreformidle ønskerne til dit menighedsråd og forhandle din løn.
Skemaet skal sendes til foreningen senest 1. juli 2021.
Organist:

Kirkesanger:

Navn:
Adresse (Gade, postnr. og by):
Ansættelsessted:

Stift:

Indplacering i løninterval (fremgår af ansættelsesbevis):
Ugentligt timetal (hvis din stilling er under 8 timer ugentligt (416 timer årligt) skal du indsende kopi af
seneste lønseddel):
Dato for underskrift på seneste ansættelsesbevis:
Anciennitet som kirkemusiker (angiv hele år):
Relevant(e) uddannelse(r):
Sidste lønforhandling (Angiv så præcist som muligt):
Det er vigtigt for din tillidsrepræsentant at have gode argumenter med til lønforhandlingen med
menighedsrådet. Kryds af ved nedenstående 'gyldige argumenter'. Hvor det er relevant, bedes du uddybe
punktet så præcist som muligt. Hvis du har flere argumenter eller andre forhold gør sig gældende, kan du
skrive det ved sidste punkt.

1. Du har taget (del)eksamen siden sidste lønstigning
2. Du har, evt. løbende, deltaget i kurser eller anden undervisning
3. Du er aldrig blevet tilgodeset mht. løn, til trods for, at du har kompetence på dit felt, fx andre eksaminer
eller anden relevant uddannelse og baggrund
4. Du har aldrig haft nogen lønforhandling
5. Du har aldrig fået, helt eller delvist, det rådighedstillæg, som blev introduceret i 1999
6. Andre kirkemusikere i lokalområdet får mere i løn end du gør for en stilling, som er sammenlignelig med
din
7. Arbejdsmængden er steget, uden at timetallet er steget
8. Du bliver af og til / ofte bedt om at yde ekstra, fx, solosang, specialopgaver
9. Du har aldrig fået noget / tilstrækkeligt for at arrangere koncerter el. lign.
10. Du har for lidt forberedelsestid eller for lidt tid til at holde stemmen eller fingerfærdigheden ved lige
11. Andre forhold:

Foreningen skal bruge en kopi af dit gældende ansættelsesbevis. Dette bedes du sende sammen med
kopier af lønsedlerne for december 2020 og den seneste. Anmoder du om lønforhandling på baggrund af
gennemført uddannelses eller kursus, skal vi bruge en kopi af eksamens- og/eller kursusbevis.

