
 

 

Resultatpapir   

  

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for håndværkere og 

organisationsaftale for ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved 

forskningsinstitutionerne mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk 

Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet pr. 1. april 2018, jf. pkt. 25 i 

CFU-forliget  

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og 

Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Fagligt Fælles Forbund, Serviceforbundet og 

Teknisk Landsforbund at organisationsaftalen af 5. september 2013 for håndværkere og 

organisationsaftalen af 25. oktober 2013 for ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved 

forskningsinstitutionerne mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt 

konsulenter i Arbejdstilsynet er enige om at aftalerne fornys pr. 1. april 2018 på følgende vilkår: 

I. Vilkår 

Parterne er enige om følgende: 

 at sammenskrive organisationsaftalen for håndværkere og organisationsaftalen for 

ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forskningsinstitutionerne mv., forskningsteknikere 

ved Risø DTU og Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet  

 at udvide dækningsområdet for den sammenlagte aftale til at omfattet værkstedsledere og 

værkstedsassistenter ved Det Kongelige Danske Kunstakademis for Arkitektur, Design og 

Konservering.  

 at konsulenter i Arbejdstilsynet ansat i henhold til organisationsaftale for tekniske designere m.fl. 

overflyttes til den sammenlagte aftale.  

 at der indføres et pensionsgivende funktionstillæg på 10.000 kr.(niveau 31. marts 2012) til 

uddannede it-supportere og datateknikere, som udbetales med 1/12 del hver måned. 

 at pensionsbidraget for håndværkerne forhøjes fra 15 pct. til 15,39 pct. Værkstedsledere og 

værkstedsassistenter ved Det Kongelige Danske Kunstakademis for Arkitektur, Design og 

Konservering vil tilsvarende få en pensionsprocent på 15,39. OAO-S-fællesoverenskomstens § 7 

finder forsat anvendelse, dog er satsen i § 7, stk. 2 forhøjet til 15,39.  

II. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Finansministeriet og 

centralorganisationerne. 
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