
 

 
5. marts 2008 
TTL 
J.nr. 07-333/03-2 

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftalen 
for ingeniørassistenter ved forskningsinstitutioner mv., forsknings-
teknikere ved Risø samt konsulenter i Arbejdstilsynet (Dansk Metal 
m.fl.) og organisationsaftalen for forskningsteknikere og ingeniør-
assistenter (Teknisk Landsforbund) 
 
Ved forhandlinger senest den 5. marts 2008 mellem Finansministeriet og 
Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik og Rørarbejderforbundet, Træ, In-
dustri og Byg og Teknisk Landsforbund er parterne blevet enige om at 
forny organisationsaftalerne for henholdsvis ingeniørassistenter m.fl. og 
forskningsteknikere og ingeniørassistenter pr. 1. april 2008 på følgende 
vilkår: 
 

1. De nuværende organisationsaftaler 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 oven-
nævnte organisationsaftaler på de aftalte tidspunkter. 

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

onsaftalerne, som det fremgår af de fremlagte udkast til organisati-
onsaftaler for henholdsvis ingeniørassistenter og forskningstekni-
kere 2008. 

  
3. Organisationsaftalen for ingeniørassistenter ved forskningsinstitu-

tioner mv., forskningsteknikere ved Risø samt konsulenter i Ar-
bejdstilsynet sammenlægges med organisationsaftalen for forsk-
ningsteknikere og ingeniørassistenter. 

 
4. I forbindelse med sammenlægning af de to organisationsaftaler er 

der enighed om formuleringen af dækningsområdet for den sam-
menlagte organisationsaftale med tilhørende bemærkninger samt 
om, at der i cirkulæret til organisationsaftalen indsættes oplysninger 
om organisationernes forhandlings- og aftaleret, som det fremgår 
af vedhæftede papir om organisationsaftalens dækningsområde mv. 

 
5. Ved sammenlægning af de to organisationsaftaler er der enighed 

om følgende forhøjelser af personalegruppernes årlige basisløn an-
givet i grundløn: 

 
Ingeniørassistenter og forskningsteknikere henholdsvis i 
Hovedstaden 1000 kr. til 242.000 kr. 
Provinsen 1900 kr. til 237.000 kr. 
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Forskningsteknikere ved Risø og ved Dansk Dekommissionering 
2000 kr. til 232.500 kr. 
  
Konsulenter i Arbejdstilsynet henholdsvis i 
Hovedstaden 1250 kr. til 237.500 kr. 
Provinsen 2250 kr. til 230.500 kr. 
 

6. Pensionsbidraget forhøjes med 0,5 pct. til 15,5 pct. 
 

7. Der indføres valgfrihed mellem pension og løn for pensionsbidrag, 
der overstiger 15 pct., således at den enkelte ansatte selv kan vælge 
at få pensionsbidrag over 15 pct. udbetalt som løn, i stedet for at 
få bidraget indbetalt til pensionskassen. Parterne har herved forud-
sat, at ordningen administreres efter de retningslinjer, der er aftalt 
på AC-området. 
 

8. Parterne forudsætter, at de anførte ændringer har virkning fra 1. 
oktober 2008. Hvis dette ikke er muligt som følge af de afsatte pul-
jers udmøntningstidspunkt, udskydes tidspunktet til 1. april 2009. 

 
9. De samlede merudgifter er opgjort til xxx kr. 

 
10. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 

 
11. Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for re-

sultatet af forhandlingerne mellem Finansministeriet og centralor-
ganisationerne. 

 
København den 5. marts 2008  
 
Dansk Metal    Finansministeriet, 
    Personalestyrelsen 
    P.M.V. 
Dansk El-Forbund   E.B. 
 
 
Blik- og Rørarbejderforbundet 
 
 
Træ, Industri og Byg 
 
 
Teknisk Landsforbund 
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