
 

 
 

Forhandlingsprotokollat 
 
 
om 
 
fornyelse af organisationsaftale for tekniske designere m.fl. af 9. maj 2003 
samt organisationsaftale for kemoteknikere m.fl. af 9. maj 2003 indgået mel-
lem Finansministeriet og Teknisk Landsforbund   
 
Parterne er enige om at forny de 2 organisationsaftaler med følgende æn-
dringer: 
 
 
1. De 2 organisationsaftaler sammenlægges til een organisationsaftale. 
 
 
2. Med virkning 1. oktober 2006 er de ansatte omfattet af aftale om arbejds-
tid for tjenestemænd i staten (bilag D til CFU-forliget 2005). Som følge heraf 
udgår § 4 (deltidsbeskæftigelse), § 7 (arbejdstid), § 8 (overarbejde) og § 9 
(rådighedstjeneste) i organisationsaftalen for tekniske designere m.fl.. I or-
ganisationsaftalen for kemoteknikere m.fl. udgår § 4 (deltidsbeskæftigedes 
løn) § 6 (arbejdstid), § 7 (overarbejde), § 8 (rådighedstjeneste) og § 9 (rejser). 
 
 
3. Med virkning fra 1. oktober 2006 aftales følgende basislønninger (anført i 
1. oktober 1997-niveau): 
 
a) Tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere:  

Stedtillægsområde II-IV: (forhøjelsen modregnes ikke i tillæg): 187.000,- 
kr. 
Stedtillægsområde V-VI: (forhøjelsen modregnes ikke i tillæg): 196.000,- 
kr. 

 
Der findes kun 1 løntrin for tekniske tegnere, tekniske assistenter og 
tekniske designere. 

 
b) Byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer og kvalitets- og 

måleteknikere: Uændret 
c) Bygningskonstruktører: 240.000,- kr. (forhøjelsen modregnes i tillæg) 
d) Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer: 208.500,- 

kr. (forhøjelsen modregnes ikke i tillæg) 
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e) Konserveringsteknikere og inventarkonduktører: Uændret 
f) Tilsynsførende levnedsmiddelteknikere ved Fødevaredirektoratet: 

222.000,- kr. (forhøjelsen modregnes ikke i tillæg) 
g) Elever overgår til nyt lønsystem med følgende basislønninger: 
 
- elever under 18 år:  
Uddannelsen indledes med praktik: 86.300,- kr. 
Uddannelsen indledes med skole: 89.300,- kr. 
 
- elever over 18 år: 
Uddannelsen indledes med praktik: 107.000,- kr. 
Uddannelsen indledes med skole: 110.000,- kr. 
 
 
4. Teknisk Landsforbund oplyste, at forbundet påregner at stille krav om 
forhandlingsretten for installatører i overenskomstperioden. 
 
 
5. Teknisk Landsforbund tager forbehold for godkendelse i forbundets 
kompetente forsamling.  
 
 
København, den 19. april 2005. 
 
Teknisk Landsforbund   Finansministeriet 
Anne Hjorth    P.M.V. 
    E.B. 
    Hans Peter Philipsen 
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