12. marts 2008
SER

Resultatpapir
Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (LPSF) den 12. marts 2008 om fornyelse af organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden er parterne blevet
enige om at forny aftalen på nedenstående vilkår.
Parterne forudsætter, at de anførte ændringer har virkning fra 1. oktober
2008. Hvis dette ikke er muligt som følge af de afsatte puljers udmøntningstidspunkt, udskydes tidspunktet til 1. april 2009.

1. Dækningsområde
Følgende institutioner udgår af dækningsområdet:
Tøjhusmuseet
Told * Skat
Følgende institutioner udgår som følge af, at institutionerne er sammenlagt med Københavns Universitet:
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Institut for Idræt
Farmaceutisk Højskole
Følgende institution omfattes af dækningsområdet:
Arbejdsmiljøinstituttet
Ingen ændringer for de øvrige institutioner.
2. Ændringer i basislønnen for lager- og handelsarbejdere med en
erhvervsfaglig uddannelse som dyrepasser eller veterinærsygeplejerske, der er beskæftiget med pasning af dyr
Der er aftalt følgende basislønninger for lager- og handelsarbejdere
med en erhvervsfaglig uddannelse som dyrepasser eller veterinærsygeplejersker, der er beskæftiget med pasning af dyr:
1. år
2. år

214.100 kr. (1. oktober 1997-niveau)
219.000 kr. (1. oktober 1997-niveau)
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3. Ændringer i basislønnen for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden, der har gennemgået transportuddannelsen med speciale
indenfor lager eller en faglig uddannelse som ejendomsservicetekniker
Basislønnen for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden, der har gennemgået transportuddannelsen med speciale inden for lager eller en
faglig uddannelse som ejendomsservicetekniker, og hvor uddannelsen
er en relevant forudsætning for varetagelsen af pågældendes arbejdsopgaver, hæves med 2.000 kr. til 206.000 kr. (i oktober 1997-niveau).
4. Elevsatser til dyreassistent- og veterinærsygeplejerskeelever på
gammelt lønsystem
For elever, som ved ansættelsen er fyldt 17 år, er der aftalt følgende
lønninger (i oktober 1997-niveau):
1.
2.
3.
4.

uddannelsesår:
uddannelsesår:
uddannelsesår:
uddannelsesår:

77.800 kr.
94.100 kr.
112.200 kr.
130.200 kr.

For elever under 17 år aftales lønnen konkret mellem institutionen og
den lokale afdeling.
For voksenelever, som ved ansættelsen er fyldt 25 år, er lønnen
173.500 kr. (i oktober 1997-niveau).
Merudgiften til etablering af en voksenelevsats er opgjort til 650.697
kr., og anses for at være dækket via 3parts-forhandlingerne.
5. Tjenestemændenes arbejdstidsregler
De ansatte omfattes af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.
I forbindelse hermed ophæves §§ 4, 6, 7 og 8.
6. Protokollat II og Protokollat III konverteres til lokale aftaler
Protokollat II vedr. Den kgl. Veterinære- og Landbohøjskole mellem
Finansministeriet og LPSF konverteres til en lokal aftale og omfattes
af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler.
Protokollat III vedr. dyrepassere ved Panuminstituttet mellem Finansministeriet og LPSF konverteres til en lokal aftale og omfattes af
rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler.
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7. Deltidsansættelse
§ 5 stk. 1, stk. 2, stk. 4, stk. 5 samt protokollat VI mellem Finansministeriet og LPSF om deltidsbestemmelsen i organisationsaftalens § 5,
bortfalder.
I organisationsaftalens § 2 om lønsystemet indsættes i stedet bestemmelse om, at ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.
8. Sproglig og strukturel forenkling
9. Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.
10. Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund tager forbehold for kompetent forsamlings godkendelse.
11. Herefter udestår der ikke flere krav mellem parterne.
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