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Resultat af forhandlinger om fornyelse af organisationsaftalen for 
grafiske arbejdere ved en række statsinstitutioner 
 
Ved forhandlinger den 10. marts 2008 mellem Finansministeriet, Persona-
lestyrelsen og HK/Privat om fornyelse af organisationsaftalen for grafiske 
arbejdere ved en række statsinstitutioner er parterne blevet enige om at 
forny organisationsaftalen pr. 1. april 2008 på følgende vilkår: 
 

1. Den nuværende organisationsaftale forlænges indtil 1. oktober 
2008 eller til 1.april 2009, alt efter hvornår der er ledige puljemid-
ler, dog således at de generelle ændringer, der er aftalt som led i 
CFU-forliget, også får virkning for de ansatte omfattet af oven-
nævnte organisationsaftale 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 grafiske arbejdere ved en række statsinstitutioner 
2008, dog således at den hidtidige gældende formulering af dæk-
ningsområdet i organisationsaftalen fra 2005, § 1, stk. 1 og 2 gen-
indsættes. 

3. Parterne er herved enige om i overenskomstperioden at genoptage 
forhandling om formuleringen af organisationsaftalens dæknings-
område og organisationsaftalens fremtidige tilhørsforhold inden 
for HK-forbundet. 

4. I forbindelse med saneringen af institutionsoversigten i bilag 1a har 
parterne lagt til grund, at en række institutioner er udgået af over-
sigten som følge af de foretagne sammenlægninger af universiteter, 
højere læreanstalter og forskningsinstitutioner, og at der ikke er 
behov for særskilt at anføre de enkelte fakulteter og institutter. Til-
svarende er forsvarets institutioner sammenlagt til Forsvarskom-
mandoen. 
Herudover er der udtaget et større antal institutioner, hvor der i en 
årrække ikke har været ansat grafiske medarbejdere. Parterne er 
herved enige om, at udtagningen af oversigten ikke er til hinder 
for, at institutionerne efter behov på ny kan oprette stillinger som 
grafiske arbejdere i overensstemmelse med organisationsaftalens § 
1, stk. 1, og at den foretagne udtagning fra oversigten ikke i sig selv 
har juridisk betydning.  

5. Pensionsbidraget forhøjes fra 12,90 pct. til 13,75 pct. 
6. De samlede merudgifter er opgjort til xxx kr. 
7. De anførte ændringer får tidligst virkning fra 1. oktober 2008, hvis 

der på dette tidspunkt er ledige puljemidler, og ellers 1. april 2009. 
8. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
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9. Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne 

mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. 
 
København den 10. marts 2008.  
 
HK/Privat    Finansministeriet, 
    Personalestyrelsen 
    P.M.V. 
    E.B. 
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