13. marts 2008
LIB
J.nr. 07-402-6
Resultat af forhandlingerne om fornyelse af aftale om nyt lønsystem
for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område samt organisationsaftale for pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen.
Ved forhandlinger senest den 13. marts 2008 mellem Finansministeriet,
CO II samt Kriminalforsorgsforeningen er parterne blevet enige om at
forny aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende
ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område
samt organisationsaftale for pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen
pr. 1. april 2008 på følgende vilkår:
Det bemærkes, at alle forhøjelser af basisløn er angivet i 1. oktober 1997niveau. Alle merudgifter er beregnet i 1. april 2007-niveau.

1. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af aftalerne
2. Basislønnen for løngruppe 1 (pædagogiske assistenter) hæves med
4.500 kr. til 198.000 kr.
3. Pædagogiske assistenter med seminarieuddannelse eller lignende
ydes et centralt kvalifikationstillæg på 9.000 kr.
4. Basislønnen for løngruppe 2 (forsorgsassistenter) hæves med følgende beløb:
Trin 1 hæves med 5.300 kr. til 221.664 kr.
Trin 2 hæves med 5.300 kr. til 228.000 kr.
5. Basislønintervallet for løngruppe 3 (forsorgsfuldmægtige) hæves
med 5.300 kr. til 228.137-256.555 kr.
6. Viceforstandere (nuværende løngruppe 3) indplaceres i ny
løngruppe 4 med en basisløn på 257.000 kr.
7. Basislønintervallet for løngruppe 5 (Ledere) hæves med 5.745 kr. til
271.997-307.215 kr.
8. Basislønnen for løngruppe 6 (assistenter og fængselsassistenter)
hæves med 3.700 kr. til 194.700 kr.
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9. Basislønnen for løngruppe 7 (overassistenter og fængselsoverassistenter) hæves med 2.450 kr. til 206.450 kr.
10. Basislønnen for løngruppe 8 (kontorfuldmægtige og fuldmægtige
med hidtidig aflønning efter lønramme 21 til 25) hæves med 1.900
kr. til 221.400 kr.
11. Behandlingskonsulenter (nuværende løngruppe 4) indplaceres i
løngruppe 10
12. Basislønnen for løngruppe 10 hæves til 267.000 kr.
13. Souschefer for beskæftigelsesleder (nuværende løngruppe 9) indplaceres i en ny løngruppe 12 med en basisløn på 242.745 kr.
14. De nuværende løngrupper 12 og 13 slås sammen til en ny løngruppe 13 med følgende lønninger:
•

Sats I, som omfatter maskinmestre med regionsansvar
(souschefer med hidtidig aflønning efter lønrammerne 28
eller 29), aflønnes med 248.130 kr.

•

Sats II, som omfatter maskinmestre med regionsansvar
(chefer med hidtidig aflønning efter lønrammerne 31, 32 eller 33), aflønnes med 266.252 kr.

15. Såfremt der sker forhøjelser af basisløn henholdsvis basisløninterval for socialrådgivere i basisstillinger henholdsvis konsulenter og
socialrådgivere med koordinerende funktioner, ud over det i pkt. 4
og 5 nævnte, foretages tilsvarende forhøjelser uden merudgiftsberegning.
16. Merudgiftskrævende ændringer træder i kraft 1. oktober 2008 forudsat, at der kan opnås puljefinansiering, ellers træder ændringerne
i kraft den 1. april 2009. Øvrige ændringer træder i kraft den 1.
april 2008.
17. Der henstår herefter ikke yderligere krav mellem parterne.
18. Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne mellem
Finansministeriet og Centralorganisationerne.

København, den
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Statstjenestemændenes
Centralorganisation II

Kriminalforsorgsforeningen

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.

