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1. Om husoverenskomsten 
Husoverenskomsten gælder alle International Media Supports (IMS’) medarbejdere, som er medlemmer1 af 

Medarbejderforeningen i IMS. Kun medlemmer, der er tilknyttet IMS-hovedkvarteret i København, 

Danmark, kan være medlemmer på nuværende tidspunkt. 

Husoverenskomsten gælder ikke medlemmerne af ledergruppen, baseret på IMS' organisatoriske 

opbygning. 

 

2. Ansættelse 
1. Den primære arbejdsplads er på IMS-kontoret, Nørregade 18, 1165 København K. 

2. Når der ansættes nye medarbejdere, skal ansættelsen være baseret på en prøveansættelse i 

tre måneder i henhold til retningslinjerne i Funktionærloven. 

3. Når der ansættes nye medarbejdere, består en kontrakt mellem IMS og medarbejderen af: 

a. Kontrakt, der definerer ansættelsens generelle betingelser; løn, pension, arbejdstider, 

forventet antal rejsedage pr. år og generelle arbejdsområder. 

b. Jobbeskrivelse, der definerer de specifikke opgaver, der hidrører positionens arbejdsområder. 

4. Når områder ikke er definerede, følger ansættelsen den danske Funktionærloven. 

 

3. Løn 
1. Den samlede løn for fastansat personale hos IMS består af tre elementer: 

a. Grundløn, der er baseret på det lønniveau, der er aftalt mellem stat og den ansattes respektive 

fagforening2. 

b. Et kvalifikationstillæg forhandlet årligt mellem IMS og medarbejderen. 

c. Et rådighedstillæg. Rådighedstillægget gives ud fra den forståelse, at IMS-arbejdet somme tider 

kræver, at der arbejdes uden for normale arbejdstider. 

2. Der vil gives et tillæg til medarbejdere, der skal rejse til lande, som Udenrigsministeriet 

fraråder rejser til. Om det gives som et tilbagevendende tilskud eller som et dagligt tillæg til de 

faktiske rejsedage vil blive forhandlet i medarbejderens individuelle kontrakt. 

3. Det er medarbejderens ret at anmode om en årlig lønsamtale med den nærmeste overordnede. Hvis 

medarbejderen anmoder herom, kan en tillidsrepræsentant deltage ved dette møde. 

4. I forbindelse med den årlige budgetplanlægning øremærker IMS’ ledelse et fast beløb, der skal 

anvendes til at opgradere de individuelle medarbejderes kvalifikationer. Dette beløb bliver 

fordelt af samarbejdsudvalget. 

 

4. Pension og forsikringer 
1. Pension: 

a. Pensionstillægget udgør 17,1 % af den samlede løn. 

2. Forsikring: 

a. Mulighederne for en privat sundhedsforsikring for hele organisationen baseret i Danmark vil 

blive undersøgt af personaleforeningen som del af denne husoverenskomst. 

b. Når der rejses til konfliktramte lande eller højrisikoområder har medarbejderen ret til en 

fuldstændig "krigsdækning" i forsikringen. Konfliktramte lande eller højrisikoområder 

bestemmes på baggrund af, om Udenrigsministeriet, relevante udenrigsministerier i andre 

lande eller tilsvarende, advarer mod at rejse til de planlagte områder. 

 

 

 

 

1 se §53 i VEDTÆGTER FOR MEDARBEJDERFORENINGEN I IMS 

2 Lønnen for IMS-medarbejdere er beregnet med afsæt i de følgende overenskomster: overenskomst for 

akademikere, overenskomst for akademikere i staten, HK's overenskomster og journalisternes forskellige 

overenskomster, afhængig af medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund. 
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5. Arbejdstider 
1. En arbejdsuge på fuld tid består af 37 timer om ugen. 

2. En akkumulering af timer, der overskrider normen for medarbejderens arbejdsuge, skal holdes på et 

minimum. 

3. Medarbejdere har ret til 30 minutters frokostpause, som er inkluderet i de almindelige arbejdstider, 

så længe medarbejderen er til rådighed for IMS. 

4. Alle medarbejdere forventes at arbejde på IMS-kontoret i tidsrummet mellem 9.30-15.30. De 

resterende timer er flekstid og kan finde sted på kontoret før kl. 9.30 eller efter kl. 15.30. Som en 

undtagelse, og efter den nærmeste overordnedes godkendelse, kan medarbejderen arbejde 

hjemmefra. Medarbejderen skal underrette sit team og andet relevant personale om dette pr. mail. 

5. Arbejde og rejseaktivitet i weekender og på officielle danske helligdage skal holdes på et minimum 

og kun ske, hvis det er på anmodning fra en leder. Hvis arbejde eller rejseaktiviteter imidlertid skal 

udføres i weekenden eller på officielle danske helligdage, har medarbejderen ret til afspadsering i 

forholdet 1:1,3, baseret på antallet af timer, der er registreret for disse dage, op til maksimalt 9 

registrerede timer for ugedage og 10 registrerede timer pr. weekend-dage. 

6. Tjenesterejse – missioner, seminarer, møder osv. 

(1) Tjenesterejsers arbejdstimer. Hvor  

(a) tjenesterejsernes arbejdstimer er færre end den daglige norm, skal medarbejderen 

registrere det nøjagtige antal timer, vedkommende har arbejdet; 

(b) arbejdstimerne overskrider timerne for den daglige norm, men er færre end 

henholdsvis 9/10 timer, skal medarbejderen registrere det nøjagtige antal 

timer, vedkommende har arbejdet. 

(c) arbejdstimerne overskrider timerne for den daglige norm, og er flere end 

henholdsvis 9/10 timer, skal medarbejderen registrere maksimalt 9/10 timer 

timer pr. arbejdsdag. 

(2) Dage brugt på at rejse. Hvor: 

(a) selve rejsen fra lufthavnen eller køretøjets afgang til ankomst på destinationen 

(lufthavn, hotel osv.) er under henholdsvis 9/10 timer, og medarbejderen ikke på 

anden måde har arbejdet den dag, skal denne registrere det nøjagtige antal timer, 

vedkommende har rejst 

(b) selve rejsen fra lufthavnen eller køretøjets afgang til ankomst på destinationen 

(lufthavn, hotel osv.) er 9/10 timer eller mere, skal medarbejderen registrere 

henholdsvis 9/10 timer. 

(3) For dage, der er brugt på at rejse, hvor medarbejderen har arbejdet og rejst på samme 

dag, hvor: 

(a) de kombinerede arbejds- og rejsetimer er færre end henholdsvis 9/10 timer, skal 

medarbejderen registrere det nøjagtige antal timer, vedkommende har brugt 

(b) de kombinerede arbejds- og rejsetimer er 9/10 timer eller flere, skal medarbejderen 

registrere et maksimalt antal timer på henholdsvis 9/10. 

7. Timer akkumuleret enten under 5.5 eller 5.6 kan kun bruges til afspadsering; de vil ikke blive 

udbetalt. 

8. Akkumulerede timer skal afspadseres inden for en 3-måneders periode, helst i form af hele dage. 

Inden for denne periode skal afspadseringsdagene aftales mellem den nærmeste overordnede og 

medarbejderen. Der kan kun i ekstraordinære tilfælde, hvis det aftales mellem medarbejder og den 

nærmeste overordnede, gives dispensation for at overføre afspadseringsdage til et tidspunkt, der 

ligger efter 3-måneders perioden. 
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6. Rejser 
1. Når medarbejdere fra IMS er på tjenesterejse skal IMS dække alle rimelige og relevante udgifter til 

rejse, deltagelse, måltider og logi, der vedrører denne rejse. 

2. IMS kan dække disse udgifter på følgende måder: 

(a) betale direkte for de udgifter, der er forbundet med tjenesterejsen ELLER refundere 

medarbejderen for disse udgifter 

(b) betale en godtgørelse pr. dag til medarbejderen efter statens tarif eller efter en relevant 

sponsors krav ELLER refundere medarbejderen for udgifter, der er forbundet med 

måltider og daglige nødvendigheder efter de samme tariffer som godtgørelse pr. dag. 

3. Der skal indleveres en rejseudgiftsrapport, inklusive kvitteringer, for alle tjenesterejser som 

dokumentation for refunderingen. Disse skal være i henhold til IMS' retningslinjer for 

rejser. 

 

7. Ferier 
1. Medarbejderen har ret til ferie i henhold til bestemmelserne i ferieloven (5 uger om året). Når 

stillingen fratrædes, vil der blive udbetalt feriepenge i henhold til dansk lov. 

2. Det særlige ferietillæg, der er foreskrevet i ferieloven, vil blive udbetalt som 1,5 % af lønnen. 

3. Den 5. ferieuge kan overføres til det følgende år efter aftale mellem medarbejderen og den 

nærmeste overordnede. Grænsen er 5 dages akkumuleret ferie pr. år. 

 

8. Særlige fridage 
1. Særlige feriedage 

a. Medarbejderen er også berettiget til 5 særlige feriedage i henhold til Fællesoverenskomsten 

mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 

2. Særlige dage 

a. Medarbejderen er berettiget til 1 fridag med løn i forbindelse med: 

(i) Begravelse i medarbejderens familie 

(ii) Flytning 

(iii) Medarbejderens eget bryllup 

(iv) Barns første dag i ny institution (børnehave eller skole) 

 

9. Medarbejdersamtaler, medarbejderkurser og kompetenceudvikling 
1. Medarbejdersamtaler (MUS) 

a. Der skal afholdes medarbejdersamtaler hvert år, som skal sikre medarbejderens professionelle 

og personlige udvikling inden for organisationen. 

b. Organisationen er forpligtet til at følge op på handlingsplanen og implementere den inden for 

de næste 12 måneder. 

c. Som del af MUS er det påkrævet af medarbejderen og nærmeste overordnede at vurdere 

behovene og mulighederne for medarbejderkurser og kompetenceudvikling. 
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10. Sygdom, forældreorlov, omsorgsdage og børns 1. og 2. sygedag 
1. Sygdom 

a. Hvis en medarbejder er fraværende fra arbejde pga. sygdom, skal vedkommende informere 

IMS så hurtigt som muligt. 

b. Hvis en medarbejder er syg i mere end 3 dage, kan IMS kræve medicinsk 

dokumentation for fraværet. 

c. Under sygefraværet, har medarbejderen ret til fuld løn og eventuelle andre faste og/eller 

variable tillæg. 

d. Medarbejderen har ret til at få den nødvendige tid fri til at gå til lægen, til anden medicinsk 

behandling og til tandlægen. 

2. Barselsorlov 

a. Reglerne for barselsorlov for mødre og fædre følger dansk lovgivning og er beskrevet i IMS' 

HR-politik, der ligger på intranettet Wire. 

3. Forældreorlov 

a. Reglerne for forældreorlov følger dansk lovgivning og er beskrevet i IMS' HR-politik, der 

ligger på intranettet Wire. 

4. Omsorgsdage 

a. Reglerne for omsorgsdage følger dansk lovgivning og er beskrevet i IMS' HR-politik, der ligger 

på intranettet Wire. 

5. Adoptivforældres rettigheder 

a. Reglerne for adoptivforældres rettigheder følger dansk lovgivning og er beskrevet i IMS' HR-

politik, der ligger på intranettet Wire. 

6. Børns 1. og 2. sygedag 

a. Reglerne for børns 1. og 2. sygedag følger dansk lovgivning og er beskrevet i IMS' HR-

politik, der ligger på intranettet Wire. 

 

11. Samarbejdsaftaler (sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentant osv.) 
1. Samarbejdsudvalg 

a. Alle store beslutninger vedrørende arbejdsforhold for medarbejderne vil blive drøftet i 

samarbejdsudvalget, som møder regelmæssigt hvert kvartal og også ad hoc i forbindelse med 

større ændringer. 

b. Samarbejdsudvalget består af et lige antal repræsentanter fra arbejdsgiver og medarbejdere. 

2. Sikkerhedsrepræsentanter 

a. I henhold til dansk arbejdsret udpeger Medarbejderforeningen i IMS en medarbejder som 

sikkerhedsrepræsentant og en medarbejder som suppleant. Sikkerhedsrepræsentanten har ret 

til at anvende ti procent af en fuldtidsstilling på arbejdet i denne kapacitet. 

3. Arbejdsmiljø 

a. Der vil blive foretaget en årlig arbejdspladsvurdering af ledelse og arbejdsmiljø med 

udgangspunkt i foruddefinerede værdier, så det er muligt at måle fremskridt. 

b. En stressrådgiver kan hyres på kontrakt. 
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(Forts.) 11. Samarbejdsaftaler (sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentant osv.) 

4. Tillidsrepræsentant 

a. Der vil blive udpeget to tillidsrepræsentanter af Medarbejderforeningen i IMS. 

b. Tillidsrepræsentanten er beskyttet af sine "tillidsrepræsentantrettigheder", som forhindrer 

ledelsen hos IMS i at afskedige vedkommende, medmindre grundene anses som tilstrækkeligt 

gyldige af samarbejdsudvalget. 

c. Medarbejderen har ret til at have tillidsrepræsentanten til stede ved 

kontraktforhandlinger mellem ledelse og medarbejdere. 

d. De to tillidsrepræsentanter har ret til at anvende ti procent af en fuldtidsstilling delt 

mellem dem på arbejdet i denne kapacitet. 

5. Bestyrelsesmedlemspost. 

a. Medarbejderforeningen i IMS har ret til en plads i IMS' bestyrelse, men repræsentanten er ikke 

stemmeberettiget. 

 

12. Overenskomstens varighed 
1. Denne overenskomst vil blive fornyet hvert andet år. Den kan kun ophøre, hvis begge parter er 

enige herom. 

2. Denne husoverenskomst træder i kraft fra registreringsdatoen og skal senest genforhandles 2 år efter 

påtegning. 

3. Parterne i denne almindelige overenskomst er enige om at genåbne forhandlingerne om en ny 

husoverenskomst mindst seks måneder før denne husoverenskomsts udløbsdato. 

4. Hvis der opstår offentlig debat vedrørende arbejdsbetingelser inden for denne sektor eller sponsors 

krav kræver det, kan ledelsen hos IMS anmode om en genforhandling om betingelserne på et 

tidligere tidspunkt end det, der er stipuleret i paragraf 12. 

 

13. Bilæggelse af tvister 
1. Hvis der opstår tvister vedrørende implementeringen eller fortolkningen af denne aftale skal 

parterne søge at nå en mindelig løsning. 

2. De tvister, der ikke kan løses mindeligt, skal bilægges i henhold til danske love og bestemmelser og 

skal bilægges hos: Københavns Byret, Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K. 

 

 
Denne aftale erstatter den tidligere aftale fra den 5. september 2016. 

 
 

Dato: 23. oktober 2018 Dato: 23. oktober 2018 
 

 

 

 

Jesper Højberg, Direktør for IMS                                                       Gohar Khodjayan, Forperson for IMS 


