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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for 
rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddan-
nede m.fl. i staten mv. (3F) ved OK13

 
Ved forhandlinger, senest den 23. januar 2013, mellem Finansministeriet, Moder-
niseringsstyrelsen og Fagligt Fælles Forbund - 3F om fornyelse af organisationsaf-
talen for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i 
staten mv. (3F) er parterne blevet enige om at forny organisationsaftalen pr. 1. 
april 2013 på følgende vilkår: 
 
I. Sproglig og strukturelforenkling  
 
1. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, 

herunder ændring af grundbeløbet til 2012-niveau.  
 
2. Der er enighed om, at aftalens § 19 (vinterberedskab) med virkning fra 1. april 

2013 ligeledes omfatter rengøringsassistenter og serviceassistenter.  
 
3. Moderniseringsstyrelsen tilkendegiver at ville ændre cirkulærebemærkningerne 

til § 1 således: 
 

Organisationsaftalen omfatter samtlige ikke-tjenestemandsansatte rengøringsassistenter og 
specialarbejdere m.fl. indenfor Finansministeriets forhandlingsområde, medmindre de pågæl-
dende allerede er omfattet af en anden organisationsaftale/overenskomst eller af en anden or-
ganisations forhandlingsret. 

 
Organisationsaftalen omfatter bl.a. 

 
1) Ikke-faglærte grupper: Rengøringsassistenter, specialarbejdere og tekniske servicemedar-
bejdere (pedelmedhjælpere) m.fl. 

 
2) Erhvervsuddannede med følgende uddannelse:  

 
• Serviceassistent 
• Ejendomsservicetekniker  
• Lageroperatører med speciale (lager og transport samt lager og logistik) 
• Lager- og terminaldisponent  
• Chauffører med speciale indenfor vejgodstransportuddannelsen   

  
3) Tekniske serviceledere (tidligere benævnt pedeller og skolebetjente)  

 



4) Specialarbejdere ved Feltkostpakkeriet (forsvaret)  
 

5) Tekniske og praktiske medarbejdere samt rengøringsledere i Dansk Røde Kors Asylcent-
re samt rengøringsassistenter ansat ved Dansk Røde Kors, Asylafdelingens administration 
og lager. 

 
6) Jernbanearbejdere, forstteknikere, industrioperatører, lagerarbejdere, sikringsarbejdere og 
lager- og logistikarbejdere i Banedanmark 

 
7) Retsbude 

 
8) Specialarbejdere ved Vejdirektoratet (vejtilsyn og bro-personale). 

 
 
4. Moderniseringsstyrelsen tilkendegiver at ændre pkt. 6 under generelle cirkulæ-

rebemærkning: 
 

Endelig henledes opmærksomheden på Arbejdsmiljørådets udarbejdede handlingsplan om 
ensidigt gentaget arbejde. Ensidigt gentaget arbejde kan bl.a. reduceres ved arbejdsorganisa-
toriske ændringer som fx jobudvikling, jobberigelse, jobudvidelse og uddannelse. 
 
Til inspiration kan der læses mere om arbejdsmarkedsuddannelserne inden for rengørings-
service, bl.a på UddannelsesGuiden (www.ug.dk).  

 
II. Lønforhold  
 
5. Der er enighed om etablering af en ny løngruppe 3, der samler aftalens tekni-

ske serviceledere. Den gamle løngruppe 3 bliver ny løngruppe 4. De øvrige 
løngrupper rettes tilsvarende, dog udgår den gamle løngruppe 6.  

 
Den nye løngruppe 3 affattes således (grundbeløb omregning udestår)  

 
§ X. Løngruppe 3 (Tekniske serviceledere)  
Løngruppe 3 omfatter: 
 
Tekniske serviceledere i staten m.fl.  
 
Stk. 2 Basislønnen er: 

 
1. trin 171.000 kr. i provinsen 176.000 kr. i hovedstaden 
2. trin 175.700 kr. i provinsen 180.700 kr. i hovedstaden 

 
Stk. 3. Trin 1 er 2-årigt 
 
Stk. 4. Basislønnen for tekniske serviceledere ved institutioner for erhvervsret-
tede uddannelser (de tidligere AMU-centre), statslige selvejende gymnasier, 
voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler mv. er kr. 191.000. 

 



Moderniseringsstyrelsen tilkendegiver endvidere at ville indsætte følgende cirkulæ-
rebemærkning:  
 
Cirkulærebemærkning til § 9: 
Tekniske serviceledere omfatter de tidligere stillingsbetegnelser som pedel og skolebetjent.  
 
Tekniske serviceledere udfører tekniske serviceopgaver, har daglig arbejdsledelse over for et mindre 
antal servicemedarbejdere (holdleder/formand) samt har evt. opgaver indenfor budget, oplæring og 
planlægning. 
 
 
6. Løngruppe 5 præciseres, således det fremgår, at specialarbejdere i Vejdirekto-

ratets vagtcentral er omfattet af løngruppen.  
 

Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet, at følgende cirkulærebemærkning 
indsættes i organisationsaftalen under løngruppe 5: 
 
Specialarbejdere i vintervagtcentralen overvåger vej- og vejrsituationen, og iværksætter glatfø-
rebekæmpelse på statsvejnettet.  

 
7. Voksenelever 

Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulære-
bemærkning under bestemmelsen om voksenelever.  
 
Cirkulærebemærkning til § 12: 
I forbindelse med efter-/videreuddannelse henledes opmærksomheden på, at voksenelever er 
omfattet af nye lønsystemer.  

 
IV. Andet  
 
8. Vinterberedskab  
 

Moderniseringsstyrelsen tilkendegiver at ændre cirkulærebemærkningerne un-
der § 19 vinterberedskabet, således at ordene ”efter anmodning” udgår.  

 
V. Periodeprojekter  
 
9. Der er enighed om følgende periodeprojekter:  
 

a. Mulige ændringer for skolerengøringsassistenter.  
b. Undersøge muligheden for overflytning af visse skov- og naturtekni-

kere til organisationsaftalen.  
c. Undersøge muligheden for sammenlægning / adskillelse af grupper 

under 3F’s forhandlingsområde.   
 

10. De anførte ændringer har virkning fra 1. april 2013. 
 



VI. Forbehold mv.  
 
Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
 
Fagligt Fælles Forbund (3F) tager forbehold for kompetent forsamlings godken-
delse.  
 
Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resultatet af for-
handlingerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. 
 
 
København den 23.01.2013 
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