
 

 
7. marts 2008 
TTL 
J.nr. 08-333/21-27 

Resultatpapir 
 
Ved forhandlinger - senest den 7. marts 2008 - mellem Finansministeriet, 
Personalestyrelsen og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om 
fornyelse pr. 1. april 2008 af organisationsaftalen for skov- og landskabs-
ingeniører samt aftalen om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- 
og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen er parterne blevet enige 
om at forny aftalerne på følgende vilkår: 
 

1) Der er enighed om det på mødet udleverede udkast af 07.03.08 til 
organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører 2008, der re-
daktionelt tilpasses jf. pkt. 2). 

  
2) Den nuværende organisationsaftale forlænges til tidligst 1.oktober 

2008 og senest til 1. april 2009 afhængig af, hvornår de aftalte løn-
forhøjelser får virkning fra, dog således at de generelle ændringer, 
der er aftalt som led i CFU-forliget, også får virkning for de ansatte 
omfattet af ovennævnte organisationsaftale på de aftalte tidspunk-
ter. 

 
3) Der indsættes følgende uddybende bemærkning i organisationsafta-

lens § 1 om dækningsområdet: 
 

Organisationsaftalens dækningsområde er staten samt de selvejende institutio-
ner, hvor Finansministeriet efter lovgivningen på det enkelte skoleområde eller 
for den enkelte institution, fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for alle perso-
nalegrupper og ikke kun enkelte personalegrupper. Uden for dækningsområ-
det er derfor fortsat en række institutioner, herunder frie grund- og kostsko-
ler, private gymnasier, produktionsskoler og folkehøjskoler. 

 
4) Overenskomstansatte skov- og landskabsingeniører på lønniveau 

II, III og IV forhøjes med 5.200 kr. årligt til henholdsvis 245.200 
kr., 260.200 og 320.200 kr. 

  
5) Til lønniveau I tilføjes et 3. løntrin på 215.200 kr. 

 
6) Tilsvarende forhøjes lønniveau II, III og IV med 5.200 kr. årligt i 

aftalen for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i 
Skov- og Naturstyrelsen til henholdsvis 245.200 kr. og 260.200 kr. 
og 320.200 kr.  

 
7) Til lønniveau I tilføjes et 3. løntrin på 215.200 kr. 
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8) De med aftalens pkt. 3) og 4) for overenskomstansatte samt pkt. 5) 

og 6) for tjenestemænd forbundne merudgifter er opgjort til hen-
holdsvis xxx kr. og xxx kr. 

 
9) Forhøjelserne af basislønningerne får så vidt muligt virkning fra 1. 

oktober 2008. Hvis dette ikke er muligt som følge af de aftalte ud-
møntningstidspunkter for de i CFU-forliget afsatte puljer, udskydes 
tidspunktet til 1. april 2009.  

 
10) Der henstår herefter ikke flere krav mellem parterne. 

 
11) Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne 

mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. 
 
København den 7. marts 2008  
 
Statstjenestemændenes   Finansministeriet, 
Centralorganisation II   Personalestyrelsen 
    P.M.V. 
    E.B. 
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