
 

 

Resultatpapir   

  

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for fuldmægtige 

m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i 

Skatteministeriet pr. 1. april 2018, jf. pkt. 25 i CFU-forliget  

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Told- 

og Skatteforbund er enige om, at organisationsaftalen af 5. oktober 2011 for fuldmægtige m.fl. (DTS) i 

Skatteministeriet og aftale af 5. oktober 2011 om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet 

fornys pr. 1. april 2018 på følgende vilkår: 

I. Løn 

Basislønnen for fagkonsulenter (tidligere specialkonsulenter) indplaceret i løngruppe 2, sats II, jf. § 4 i 

organisationsaftalen, og i løngruppe 5, sats II, jf. § 7 i aftale om nyt lønsystem, forhøjes til 374.993 kr. 

(31. marts 2012-niveau).  

II. Pulje  

Der afsættes en pulje på 1.859.910 kr. (31. marts 2018-niveau) til afdelingsledere (funktionsledere) ansat 

på gammel løn i lønramme 36, skalatrin 49 på DTS’s forhandlingsområde i Skatteministeriet. Puljen 

forhandles efter forhandlingsreglerne i cheflønsaftalens §§ 5-6, kan anvendes til varige lønforbedringer 

og er til rådighed pr. 1. oktober 2018. Forhandlinger om midler fra puljen skal være afsluttet senest 31. 

december 2018. De samlede udgifter til tillæg, evt. pensionsbidrag og særlig feriegodtgørelse holdes 

inden for puljen. Et eventuelt restbeløb tilbageføres til CO10’s restpulje.   

III. Andet 

Funktionsledere indplaceret i løngruppe 3, jf. § 5, i organisationsaftalen indplaceres i en ny sats (sats III) 

med samme basisløninterval som sats II. De hidtidige indplaceringsregler, jf. § 5, sidste afsnit, i 

organisationsaftalen omfatter også den nye sats III. Funktionsledere indplaceret i den nye sats III i 

organisationsaftalen omfattes af forhandlingsregler svarende til cheflønsaftalens §§ 5-6.    

 

Ændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2018. 

 

Uddannelsen professionsbachelor i skat tilføjes til § 3, stk. 1, i organisationsaftalen og til § 3, stk. 1 til 

aftale om nyt lønsystem.  

IV. Gennemskrivning 

I forbindelse med gennemskrivning af aftalerne tilføjes de ved OK13 aftalte ændringer til 

stillingsbetegnelserne.  

V. Udmøntning af midler 

Udgiftskrævende ændringer har virkning fra den 1. oktober 2018. 



 

 

VI. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Finansministeriet og 

centralorganisationerne. CO10 tager forbehold for godkendelse i CO10’s politiske organer.   
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