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   2. marts 2011 
ANR 
J.nr. 10-333/05-12  

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for 
køkkenmedhjælpere ved OK08 og OK11 

Ved forhandlinger senest den 2. marts 2011, mellem Finansministeriet, Personale-
styrelsen og FOA – Fag og Arbejde om fornyelse af organisationsaftalen for køk-
kenmedhjælpere er parterne blevet enige om at forny organisationsaftalen pr. 1. 
oktober 2010 på følgende vilkår: 
 
1. Ændringer i basislønnen 

Trin 1 hæves til 171.000 kr. (i oktober 1997-niveau). 
 
Trin 2 bortfalder. 
 
Trin 3 hæves til 175.700 kr. (i oktober 1997-niveau). 

 
2. Lønvilkår for serviceassistenter  

Til serviceassistenter, som hovedsagligt er beskæftiget med køkkenarbejde, 
ydes, hvis uddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af den på-
gældende stilling, en landsdækkende basisløn på 187.500 kr. pr. år (1. oktober 
1997-niveau). 

 
3. Lønvilkår for voksenelever pr. 1. oktober 2010 

Til elever på serviceassistentuddannelsen, som hovedsagligt er beskæftiget in-
denfor køkkenarbejde, og som ved ansættelsen er fyldt 25 år ydes en lands-
dækkende basisløn på 166.500 kr. pr. år (1. oktober 1997-niveau). 

 
4.  Lønvilkår for voksenelever pr. 1. april 2012 

Med virkning fra 1. april 2012 ændres basislønnen til voksenelever på service-
assistentuddannelsen, som hovedsagligt er beskæftiget indenfor køkkenarbej-
de, og som ved ansættelsen er fyldt 25 år til 171.000 kr. i provinsen og 176.000 
kr. i hovedstaden (1. oktober 1997 niveau). 
 

5. Lønvilkår for elever 
Til elever på serviceassistentuddannelsen, som hovedsagligt er beskæftiget in-
denfor køkkenmedhjælperarbejde, og som ved ansættelse ikke er fyldt 25 år 
ydes en landsdækkende basisløn for: 
 
1. uddannelsesår: 71.500 kr. pr. år (1. oktober 1997-niveau). 
2. uddannelsesår: 79.500 kr. pr. år (1. oktober 1997-niveau). 
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6. Ungarbejdere beskæftiget som køkkenmedhjælpere 
 Til ungarbejdere beskæftiget som køkkenmedhjælpere er aftalt følgende basis-

lønninger: 
16-årige: 113.000 kr. i provinsen (1. oktober 1997-niveau) 
16-årige: 116.000 kr. i hovedstaden (1. oktober 1997-niveau) 
17-årige: 126.000 kr. i provinsen (1. oktober 1997-niveau) 
17-årige: 130.000 kr. i hovedstaden (1. oktober 1997-niveau). 

 
7. Afløsere 
 § 9 om afløsere beskæftiget som køkkenmedhjælpere bortfalder.  
 
 Til køkkenmedhjælpere, der er ansat inden 1. oktober 2010 opretholdes § 9 

dog som en personlig ordning. Personalestyrelsen har tilkendegivet at ville 
indsætte en cirkulærebemærkning herom under generelle bemærkninger til or-
ganisationsaftalen. 

 
8. Tidligere overgang til månedsløn for køkkenmedhjælpere med under 15 ti-

mers ugentlig beskæftigelse 
 Køkkenmedhjælpere, med et ugentligt timetal, der er mindre end 15 timer om 

ugen, aflønnes med månedsløn efter 5 års uafbrudt ansættelse ved ansættel-
sesmyndigheden. 

 
9. Sproglig og strukturel forenkling, jf. bilag 2. 
 
10. Parterne er enige om i overenskomstperioden at drøfte følgende emner: 
 

- den særlige lønberegningsmetode for skolemedhjælpere  
- den lokale løndannelse inden for organisationsaftalens område.  

 
11. Organisationsaftalens § 10 om midlertidig tjeneste i højere stilling bortfalder. 
 
12. Bilag 1 til organisationsaftalen bortfalder. Personalestyrelsen har tilkendegivet 

i stedet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning: 
 

”For inspiration der kan understøtte den lokale løndannelse, henvises til 
www.nyeloensystemer.dk, hvor der findes et fælles materiale, der er udarbejdet af CFU og 
Personalestyrelsen.” 

 
13. Merudgiften ved ændringerne er opgjort til x kr., jf. bilag 1. 
 
14. De anførte ændringer har virkning fra 1. oktober 2010. Dog har pkt. 9-12 

først virkning fra 1. april 2011, mens pkt. 4 har virkning fra 1. april 2012. 
 
15. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
 
 

http://www.nyeloensystemer.dk/
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16. FOA – Fag og Arbejde tager forbehold for kompetent forsamlings godken-
delse. 

 
 
København den 2. marts 2011 
 
 
FOA – Fag og Arbejde     Finansministeriet 
Gina Liisborg      Personalestyrelsen 
Lis Bjørnestad     P.M.V 
       E.B. 
       Anne Rosendal 
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