
 

 

Resultatpapir   

  

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for tekniske 

designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, 

procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., inventarkonduktører og tekniske 

designelever m.fl. pr. 1. april 2018, jf. pkt. 25 i CFU-forliget  

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og Teknisk Landsforbund er enige om, at 

organisationsaftalen af 29. januar 2014 for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, 

bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., inventarkonduktører og 

tekniske designelever m.fl. fornys pr. 1. april 2018 på følgende vilkår: 

I. Andet 

 Parterne er enige om, at konsulenter i Arbejdstilsynet ansat i henhold til organisationsaftale for 

tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, 

procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., inventarkonduktører og tekniske designelever m.fl. 

overflyttes til organisationsaftalen for håndværkere og organisationsaftalen for ingeniørassistenter 

og forskningsteknikere ved forskningsinstitutionerne mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og 

Dansk Dekommissionering samt konsulenter i Arbejdstilsynet, som er aftalt sammenlagt. 

 Parterne er enige om, at dækningsområdet i § 1 udvides til at gælde miljøteknologer, der ikke er 

dækket af andre organisationsaftaler. Der indføres et nyt stk. 9, som affattes således: 

 

”Stk. 9. Organisationsaftalen omfatter miljøteknologer, som ikke er dækket af andre 

organisationsaftaler.” 

II. Løn 

Parterne har aftalt at ændre basislønninger i aftalens § 3 på følgende måde: 

 Basislønnen for tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere i stedtillægsområde II-

IV forhøjes til 248.164 kr. (niveau 31. marts 2012). 

 Basislønnen for tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere i stedtillægsområde V 

og VI forhøjes til 260.013 kr. (niveau 31. marts 2012). 

 Basislønnen for kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer forhøjes til 278.400 

kr. (niveau 31. marts 2012). 

 Basislønnen for konserveringsteknikere/B.Sc. og inventarkonduktører forhøjes til 292.351 kr. 

(niveau 31. marts 2012). 

 Basislønnen for tilsynsførende levnedsmiddelteknikere ansat i Fødevarestyrelsen forhøjes til 

298.587 kr. (niveau 31. marts 2012).   

 

 For miljøteknologer indføres der et nyt løntrin i § 3, stk. 8, der affattes således: 

 

”Stk.8.  For miljøteknologer er basislønnen: 

 



 

 

279.189 kr. ” 

III. Sproglig og strukturel forenkling 

Parterne er enige om, at ændre aftalens titel til ”organisationsaftale for tekniske funktionærer”. 

Ændringen har ikke til hensigt at ændre eller udvide aftalens dækningsområde.    

IV. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Finansministeriet og 

centralorganisationerne. 
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