
 

 

Resultatpapir 
 
 
Ved forhandlinger den 8. marts 2005 mellem Finansministeriet, Personale-
styrelsen og Dansk Funktionærforbund om fornyelse af organisationsafta-
len for tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektrici-
tetsrådet er parterne blevet enige om at forny organisationsaftalen som 
følger: 
 
 
1. Der indføres følgende cirkulærebemærkninger til organisationsaftalens 
§ 7, stk. 2 om arbejdstidsregler for tandteknikere ved universiteternes 
tandlægeskoler:  
”De hidtil aftalte særlige arbejdstidsregler for tandteknikere ved universi-
teternes tandlægeskoler er aftalt udtaget af organisationsaftalen, dog såle-
des at arbejdstidsreglerne er aftalt omdannet til en lokal arbejdstidsaftale i 
henhold til rammeaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisatio-
nerne om decentrale arbejdstidsaftaler. 
 
De særlige arbejdstidsaftaler ved tandlægeskolerne gælder derfor fortsat 
uændret, indtil anden lokal aftale er indgået eller den lokale aftale er op-
sagt i overensstemmelse med ovennævnte rammeaftale. Der er herved af-
talt et opsigelsesvarsel på et år.”  
 
 
2. Adgangen til deltidsansættelse præciseres for tandteknikere og optikere 
ved, at der i organisationsaftalens §§ 5 og 10, stk. 2 indføjes en bestem-
melse om, at der ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.  
 
 
3. Basislønnen for tandteknikere forhøjes fra 212.000 kr. til 214.000 kr. i 
grundbeløb.  
 
 
4. Basislønnen for faglærte fotografer forhøjes fra 208.000 kr. til 208.500 
kr. i grundbeløb.  
 

C:\Documents and Settings\MIP.FM\Skrivebord\ResutatpapirOK05.doc 



2 

5. Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen overgår til nyt lønsystem i over-
ensstemmelse med de i rammeaftalen aftalte vilkår. Ved ansættelsen er 
aftalt en basisløn på 215.000 kr. i grundbeløb oktober 1997. Efter gen-
nemgang af det af Sikkerhedsstyrelsen fastsatte uddannelsesforløb og en 
intern oplæring henføres den ansatte til en basisløn på 235.000 kr. i 
grundbeløb. Inspektører, som varetager særlige selvstændige og kvalifice-
rede arbejdsopgaver, kan af styrelsen oprykkes til en basisløn på 260.000 
kr. i grundbeløb.    
 
 
6. De ansatte overgår til den nye ”Aftale om arbejdstid for tjenestemænd 
i staten”. Samtidigt ophæves organisationsaftalens §§ 4,6,7, 10 stk. 1, 11, 
16, 18, 19, 20, 24  
 
 
7. §§ 4, 5, 6 og 7 i aftale om nyt lønsystem for tandteknikere, optikere og 
fagfotografer ophæves, da de tilsvarende bestemmelser fremgår af ramme-
aftalen for nye lønsystemer. Aftalens §§ 1, 2 og 3 om lønsystemet, basisløn 
og tillæg indarbejdes i organisationsaftalen, hvorved den hidtidige selv-
stændige aftale om nyt lønsystem ophæves.  
 
 
8. De aftalte ændringer får virkning fra 1. oktober 2006.  
 
 
Finansministeriet, Personalestyrelsen 
 
København den 8. marts 2005.  
 
Dansk Funktionærforbund  Finansministeriet 
Kim Vormsby   P.M.V. 
    E.B.   

T. T. Lind 
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