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J.nr. 07-333/03-2 

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale 
for håndværkere 
 
Ved forhandlinger senest den 3. marts 2008 mellem Finansministeriet og 
Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik og Rørarbejderforbundet, Træ, In-
dustri og Byg, Malerforbundet, Fagligt Fælles Forbund samt Forsvarsar-
bejdernes Landsorganisation er parterne blevet enige om at forny organi-
sationsaftalen for håndværkere pr. 1. april 2008 på følgende vilkår: 
 

1. Den nuværende organisationsaftale forlænges indtil 1. oktober 
2008, dog således at de generelle ændringer, der er aftalt som led i 
CFU-forliget, også får virkning for de ansatte omfattet af organisa-
tionsaftalen for håndværkere på de aftalte tidspunkter. 

 
2. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af organisati-

onsaftalen, som det fremgår af det fremlagte udkast til organisati-
onsaftale for håndværkere 2008. 

  
3. Basislønnen til elever på 1. til 4. uddannelsesår forhøjes med 2000 

kr. årligt i grundbeløb. Basislønnen til voksenelever forhøjes med 
3000 kr. årligt i grundbeløb. Merudgiften udgør xxx kr. 

 
4. Basislønnen til håndværkere forhøjes med 1.600 kr. årligt i grund-

beløb. Merudgiften udgør xxx kr. 
 

5. El-mestre/elektikere ved Statens Isbrydere overføres til ansættelse 
efter organisationsaftalen for håndværkere med virkning fra 1. april 
2008. Merudgifterne herved udgør xxx kr. 

 
6. Faglige/faglærte skibsassistenter og skibsmekanikere ved Statens 

Isbrydere overføres til ansættelse efter organisationsaftalen for 
håndværkere med virkning fra 1. april 2008. Der er ikke forbundet 
merudgifter herved. 

 
7. Bortset fra pkt. 5. og 6. om el-mestre, elektrikere, faglige/faglærte 

skibsassistenter og skibsmekanikere ved Statens Isbrydere har par-
terne taget udgangspunkt i, at de anførte ændringer får virkning fra 
1. oktober 2008, dog senest fra 1. april 2009. 

 
8. De samlede merudgifter udgør xxx kr. 

 
9. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
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10. Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for re-
sultatet af forhandlingerne mellem Finansministeriet og centralor-
ganisationerne. 

 
København den 3. marts 2008  
 
Dansk Metal    Finansministeriet, 
    Personalestyrelsen 
    P.M.V. 
Dansk El-Forbund   E.B. 
 
 
Blik- og Rørarbejderforbundet 
 
 
Træ, Industri og Byg 
 
 
Malerforbundet i Danmark 
 
 
Fagligt Fælles Forbund 
 
 
Forsvarsarbejdernes Landsorganisation 
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