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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for 
sanitører 

 
Ved forhandlinger mellem Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og Service-
forbundet om fornyelse af organisationsaftalen for sanitører 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 grundbeløb til 2012-niveau. 
 
2. Moderniseringsstyrelsen tilkendegiver at ændre pkt. 7 under generelle cirkulæ-

rebemærkninger: 
 

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).  
 

3. 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.  

 
II. Andet 
4. Der er enighed om indførelse af følgende regler for vinterberedskab. 
 

For ansatte der i vinterperioden står til rådighed for udkald til arbejdet med 
snerydning og glatførebekæmpelse og/eller at påse behovet herfor ydes tillæg i 
henhold til stk. 2, 3 eller 4. 
 
Stk. 2. Til ansatte, som alene påtager sig forpligtelsen til at påse behovet for 
snerydning og glatførebekæmpelse, betales et månedligt tillæg på 600 kr. 
 
Stk. 3. Til ansatte, som påtager sig at være til rådighed for udkald til arbejdet 
med snerydning og glatførebekæmpelse, betales et månedligt tillæg på 1.000 
kr. 
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Stk. 4. Til ansatte, som påtager sig at være til rådighed for udkald til arbejdet 
med snerydning og glatførebekæmpelse, og som også påtager sig at påse be-
hovet for snerydning og glatførebekæmpelse, betales - i stedet for de i stk. 2 
og 3 nævnte tillæg - et månedligt tillæg på 1.600 kr. 
 
Stk. 5. Udkald i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse og/eller 
syn af føret medregnes i arbejdstidsopgørelsen. Bestemmelsen vedr. tilkald i 
aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten finder dog ikke anvendelse. 
 
Stk. 6. De i stk. 2, 3 og 4 nævnte vederlag udbetales pr. måned i forbindelse 
med lønudbetaling inden for den periode, som vinterberedskabet omfatter. 
Hvis den enkelte kun står til rådighed for udkald til arbejdet med snerydning 
og glatførebekæmpelse og/eller til at påse behovet herfor i en del af den aftal-
te periode, reduceres det nævnte tillæg forholdsmæssigt. Den ratevise udbeta-
ling af tillægget ophører ved den ansattes eventuelle fratræden. 
 

5. Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet i tilknytning til bestemmelsen om 
vinterberedskab at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning  
 
Cirkulærebemærkninger: 
Vejdirektoratet har fastsat vinterperioden i Danmark til perioden fra 1. oktober til og med 
30. april. Ydelse af tillæg i henhold til denne bestemmelse bør som udgangspunkt kun ydes i 
denne periode, med mindre særlige vejrforhold tilsiger andet. 
 
Parterne er enige om, at ledelsen og tillidsrepræsentanten efter anmodning bør drøfte arbejds-
tilrettelæggelsen af vinterberedskabet. 

 
III. Forbehold mv.  
Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
 
Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resultatet af for-
handlingerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. 
 
 
 
København den 7. februar 2013 
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