5. marts 2008
TTL
J.nr. 07-333/21-12
Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale
for fagligt uddannet køkkenpersonale ved OK 08

Ved forhandlinger senest den 5. marts 2008 mellem Finansministeriet,
Personalestyrelsen og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Kost
& Ernæringsforbundet og Fagligt Fælles Forbund om fornyelsen af organisationsaftalen for fagligt uddannet køkkenpersonale er parterne blevet
enige om at forny organisationsaftalen pr. 1. april 2008 på følgende vilkår:
1. Den nuværende organisationsaftale forlænges indtil 1. april 2009,
dog således at de generelle ændringer, der er aftalt som led i CFUforliget, også får virkning for de ansatte omfattet af ovennævnte
organisationsaftale på de aftalte tidspunkter.
2. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, som det fremgår af det fremlagte udkast til organisationsaftale for fagligt uddannet køkkenpersonale 2008.
3. Månedslønningerne for ernæringsassistentelever forhøjes som følger
1 -12 måned 1.900 kr. til 8.100 kr.
13 – 24. måned 1.350 kr. til 8.350 kr.
25. og følgende måneder 800 kr. til 8.500 kr.
Lønnen angives herefter som årligt grundbeløb.
4. Månedslønnen til kokke-, smørrebrøds- og caterelever angives i årligt grundbeløb. Lønnen til elever på 2. og 4. år forhøjes med 600
kr. årligt til henholdsvis 100.200 kr. og 107.400 kr.
5. Lønnen til ernæringsassistenter, koge- og smørrebrødsjomfruer
samt catere forhøjes med 1.800 kr. årligt til henholdsvis 186.800 kr.
og 191.800 kr. for provinsen og hovedstaden.
6. Lønnen til økonomaer og kokke forhøjes med 1600 kr. årligt til
henholdsvis 201.600 kr. og 207.600 kr. for provinsen og hovedstaden.
7. Lønnen til ledende økonomaer i provinsen forhøjes med 1600 kr.
årligt til 207.600 kr.
8. Lønnen til kliniske diætister og instruktionsøkonomaer i provinsen
forhøjes med 1600 kr. årligt til 207.600 kr.
9. Lønnen til køkkenledere med mindre end 15.000 kostdage forhøjes
med 1600 kr. årligt til henholdsvis 201.600 kr. og 207.600 kr. for
provinsen og hovedstaden.
10. Lønnen til køkkenledere med 15.000 kostdage og mere i provinsen
forhøjes med 1600 kr. årligt til 207.600 kr.
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11. Som følge af de gennemførte ændringer i uddannelserne som økonoma og klinisk diætist tilføjes følgende uddannelser som kvalifikationskrav til de nuværende stillinger:
Økonoma: Professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i cateringledelse
Klinisk diætist: Professionsbachelor i ernæring og sundhed med
speciale i klinisk diætetik
12. De samlede merudgifter er opgjort til xxx kr. Inklusiv de fra amterne overførte personalegrupper opgøres merudgifterne til xxx kr.
Heraf udgør udgifterne:
CO II/K&E
xxx kr.
3F
xxx kr.
13. De anførte ændringer har virkning fra 1. april 2009.
14. Parterne er enige om, at man i perioden kan drøfte statens behov
for at anvende de nye korte uddannelser som ernæringshjælper og
gastronomassistent med henblik på, at dette emne kan indgå i forhandlingerne ved OK 2011.
15. Der henstår herefter ikke yderligere krav
16. Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne
København den 5. marts 2008
Statstjenestemændenes
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Kost & Ernæringsforbundet
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