
 

 

Resultatpapir   

  

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af  

- organisationsaftale af 4. maj 2015 for kontorfunktionærer, laboranter og It-

medarbejdere (HK) 

- organisationsaftale af 20. januar 2014 for grafiske arbejdere ved en række 

institutioner 

- organisationsaftale af 8. september 2008 for arbejdsmarkedskonsulenter 

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

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og HK Stat, Dansk Laborant-Forening og SAM-DATA er 

enige om at ovennævnte organisationsaftaler fornys pr. 1. april 2018 på følgende vilkår: 

Organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 

I. Løn 

De nedennævnte satser er årslønninger i kr., grundbeløb 31. marts 2012 

Kontorfunktionærer 

Der er aftalt følgende forhøjede basislønninger, jf. organisationsaftalens §§ 11 og 12: 

Hovedstad: 

Løngruppe 1, trin 1:  228.812  

Løngruppe 1, trin 2:  237.987 

Løngruppe 2, sats II:   285.415 

Provins: 

Løngruppe 1, trin 1: 226.533 

Løngruppe 2, sats II: 274.930 

 

Ansatte, der er omfattet af organisationsaftalen, og som har afsluttet en uddannelse som 

professionsbachelor i Grafisk Kommunikation eller Visuel Kommunikation, aflønnes ved indplacering i 

løngruppe 3, sats I, såfremt uddannelsen har medført tilsvarende kvalificeret arbejde. 

 



 

 

§ 12, stk. 7, affattes således: 

”Ved afsluttet uddannelse som Administrationsøkonom eller afsluttet uddannelse til designteknolog, 

retning grafisk design, KVU, sker indplacering i løngruppe 2, sats 2.” 

  

Laboranter  

Der er aftalt følgende forhøjede basislønninger, jf. organisationsaftalens §§ 19 og20:   

Løngruppe 2, sats II:  279.189 

Løngruppe 3:  298.587 

 

Protokollat om personale- og lønstruktur i SKAT 

Der er aftalt følgende forhøjede basislønninger, jf. protokollatets § 6:   

Hovedstad: 

Løngruppe 3, sats I:  285.415 

Provins: 

Løngruppe 3, sats I: 274.930 

 

II. Andet 

 

Ansættelse af it-medarbejdere 

I organisationsaftalens § 2 om ansættelse affattes stk. 3, 2. punktum, således: 

”Endvidere orienteres medarbejderen om organisationsaftalen fx via et link til aftalen på 

Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.”  

Timelønnede 

I organisationsaftalens § 35 om studerende affattes stk. 4 således: 

”Aflønning med timeløn som studerende kan længst finde sted indtil 6 år i alt.” 

 

 



 

 

Forkontortillægget 

Der indbetales pensionsbidrag af forkontortillægget til kontorfunktionærer, jf. protokollat af 18. 

december 2008, efter reglerne i OAO-S-fællesoverenskomstens § 7. 

 

Organisationsaftalens dækningsområde (§ 1, jf. bilag 1) 

Parterne er enige om, at selvejende institutioner, der fremgår af bilag 1, omfattes af 

organisationsaftalens dækningsområde.  

Der optages i perioden drøftelser mellem parterne om organisationsaftalens dækningsområde i øvrigt i 

relation til selvejende institutioner (herunder Undervisningsministeriet, Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet).  

I § 3, jf. bilag 1, indsættes som nyt stykke: 

Organisationsaftalen finder alene anvendelse ved ansættelse af en miljøteknolog, hvis stillingen 

indeholder egentlige miljøteknikeropgaver. 

I § 19, ansatte med uddannelse til laborant, indsættes i stk. 7 et nyt litra c): 

”Uddannelse som miljøteknolog med afgangsbevis i henhold til en af Uddannelses- og 

Forskningsministeriet fastsat bekendtgørelse om uddannelsen som miljøteknolog.”   

Protokollat om personale- og lønstruktur i SKAT 

I bilag 4 ændres ”Skat” til ”Skatteforvaltningen.” Der er ikke herved ændret i protokollatets 

dækningsområde. 

Laboranter 

De lokale parter kan med fordel drøfte, hvilke arbejdsopgaver der varetages af henholdsvis ufaglærte 

laboratorieassistenter og uddannede laboranter.  

Organisationsaftalen for grafiske arbejdere ved en række institutioner 
 

Organisationsaftalen af 20. januar 2014 fornys pr. 1. april 2018 på uændrede vilkår. 

Organisationsaftalen for arbejdsmarkedskonsulenter i staten 
 

Organisationsaftalen af 8. september 2008 fornys pr. 1. april 2018 på uændrede vilkår. 



 

 

 

Uddannelse og aktiviteter for tillidsrepræsentanter 
 

Der afsættes i perioden 5.022.971 kr. til uddannelse og efteruddannelse af tillidsrepræsentanter i HK 

Stat med henblik på at sikre tillidsrepræsentanters funktion og muligheder for at understøtte HKerne i 

kompetenceudvikling.  

Midlerne planlægges og administreres af HK Stat. HK Stat drøfter kvartalsvis med 

Moderniseringsstyrelsen relevante emner, målopfyldelse, effekt og prioriteter af uddannelsesindsatsen. 

 
 

Udmøntning af midler 
 

Udgiftskrævende ændringer har virkning fra den 1. oktober 2018. 

 

Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Finansministeriet og 

centralorganisationerne. 

 

København, den 17. maj 2018 

 

HK Stat Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen 

 

Dansk Laborant-Forening     

 

SAM-DATA 



BILAG 1 

Ministerium: Selvejende institutioner: 

Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet 
 

Center for BoligSocial Udvikling (CFBU) 

Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 
 

Institutioner omfattet af lov om universiteter (LBK nr. 172 af 27/2 
2018): 

 Københavns Universitet 

 Aarhus Universitet 

 Syddansk Universitet 

 Roskilde Universitet 

 Aalborg Universitet 

 Danmarks Tekniske Universitet 

 Copenhagen Business School – Handelshøjskolen 

 IT-Universitet i København 
 
Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående 
uddannelser (LBK nr. 152 af 27/2 2018): 

 Københavns Professionshøjskole (Professionshøjskolen UCC og 
Professionshøjskolen Metropol er fusioneret pr. 1. marts 2018 
under navnet Københavns Professionshøjskole) 

 Professionshøjskolen Absalon 

 Professionshøjskolen Lillebælt 

 Professionshøjskolen University College Nordjylland 

 Professionshøjskolen University Syddanmark Esbjerg – Haderslev 

 Professionshøjskolen VIA University College 
 
Institutioner omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen (LBK nr. 
154 af 27/2 2018): 

 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
 
Institutioner omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående 
uddannelser (LBK nr. 153 af 27/2 2018): 

 Erhvervsakademi Kolding 

 Erhvervsakademi Lillebælt 

 Erhvervsakademi MidtVest 

 Erhvervsakademi Sjælland 

 Erhvervsakademi SydVest 

 Erhvervsakademi Aarhus 

 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  



 Erhvervsakademiet Dania 

 Københavns Erhvervsakademi  
 
Institutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner (LBK nr. 59 af 26/1 2015): 

 Arkitektskolen Aarhus 

 Det Kongelige Dansk Kunstakademis Skoler for Arkitektur 

 Design og Konservering (KADK)  

 Designskolen Kolding 
 
Institutioner omfattet af lov om maritime uddannelser (LBK nr. 164 af 
27/2 2018): 

 Fredericia Maskinmesterskole  

 Maskinmesterskolen København 

 Marstal Navigationsskole 

 MARTEC, Frederikshavn 

 SIMAC, Svendborg 

 Skoleskibet Georg Stage 

 Svenborg Søfartsskole 

 Aarhus Maskinmesterskole 
  

Undervisningsministeriet 
 

 Alle institutioner omfattet af lov nr. 1269 af 29. november 2017 om 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
 

 Alle institutioner omfattet af lov nr. 1143 af 23. oktober 2017 om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v. 

 

 

Institutioner omfattet af Lov om Danmarks Evalueringsinstitut: 

 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 
 
Institutioner omfattet af Lov om elevers og studerendes 
undervisningsmiljø:  

 Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 

 
Institutioner omfattet af Lov om oprettelse af et nationalt center for 
undervisning i natur, teknik og sundhed: 

 ASTRA 

 



Børne- og Socialministeriet   Kofoeds skole 

Udenrigsministeriet 
 

- DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) 
- Institut for Menneskerettigheder 
- Danida 
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