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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for kostfagligt 

uddannet personale – køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og 

sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, 

ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og 

smørrebrødsjomfruer, catere samt elever) pr. 1. april 2018, jf. pkt. 25 i CFU-forliget  

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og Centralorganisationen af 2010 og Fagligt Fælles Forbund 

er enige om at organisationsaftale af 25. januar 2017 for kostfagligt uddannet personale – køkken 

(økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, 

køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, 

catere samt elever) fornys pr. 1. april 2018 på følgende vilkår: 

I. Løn 

Parterne er enige om, at § 3 i organisationsaftale af 25. januar 2017 for kostfagligt uddannet personale – 

køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, 

instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og 

smørrebrødsjomfruer, catere samt elever) pr. 1. oktober 2017 ændres til: 

§ 3. Basisløn  
Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb (31. marts 2012-niveau): 
 
   Provins  Hovedstad 
   (II, III, IV)  (V, VI) 
Ledende økonomaer 
Mindre end 40.000 kostdage 272.885 kr.  289.184 kr. 
40.000 kostdage og mere  304.958 kr.  316.788 kr.   
200.000 kostdage og mere  362.795 kr.  362.795 kr. 
 
Økonomaer, professionsbachelorer 
med speciale i cateringsledelse og kokke 265.126 kr.  273.017 kr. 
 
Kliniske diætister,  
Instruktionsøkonomaer og pro- 
fessionsbachelorer med speciale i  
klinisk diætik   272.885 kr.  289.184 kr. 
 
Køkkenledere 
Mindre end 15.000 kostdage 264.998 kr.  272.885 kr. 
15.000 kostdage og mere  272.885 kr.  289.184 kr. 
40.000 kostdage og mere  299.700 kr.  312.845 kr. 
 
Ernæringsassistenter, koge-  
og smørrebrødsjomfruer  



samt catere   245.662 kr.  252.239 kr. 

 

II. Udmøntning af midler 

Udgiftskrævende ændringer har virkning fra den 1. oktober 2018. 

III. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Finansministeriet og de 

forhandlingsberettigede organisationer. CO10 tager forbehold for godkendelse i CO10’s politiske 

organer. 
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