
OK21 krav – tekniske funktionærer

Områdebestemmelsen

Modernisering af områdebestemmelsen, således at de tekniske uddannelser, som hører under 
Teknisk Landsforbund omfattes af organisationsaftalen.

De tekniske uddannelser er hele tiden under udvikling og denne udvikling forventes at 
fortsætte for at kunne imødekomme uddannelseskravene til fremtidens arbejdsmarked. 
Organisationsaftalen dækker over en række grupper/uddannelser, der til fælles har at der er
tale om tekniske funktionærer.
(Bilag med oversigt over uddannelser er vedlagt)

Løn

Forhøjelse af basislønninger

Tilpasning af basislønbestemmelsen jf. krav om områdebestemmelsen

Fastsættelse af løn for prof.bac. i Laboratorium, fødevare- og procesteknologi

Ændring af lønforhold for tilsynsførende i Fødevarestyrelsen (f.eks.
indførelse af løngrupper – samme lønniveau som prof.bac. i Ernæring
og Sundhed)

Elever

Det skal sikres, at der ansættes et passende antal elever

Øvrigt

Tilpasning af §3, stk. 8 (inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen – funktioner og titel)

Forbeholdskrav

Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder,
hvor der fremsættes krav af Moderniseringsstyrelsen.

Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer
på det øvrige arbejdsmarked eller lovgivning mv.

Der tages forbehold for fremsættelse af krav som konsekvens af de
generelle forhandlinger mellem CFU og finansministeriet



BILAG

Nye uddannelser i organisationsaftalen for tekniske funktionærer

Uddannelserne på det tekniske område er under udvikling, mulighederne for at tage 
deltidsuddannelser sideløbende med at være i job eller at udvikle sine faglige kompetencer 
med en top-op uddannelse, bliver mere og mere udbredt.

Den udvikling bør afspejles i organisationsaftalen for tekniske funktionærer, så den 
understøtter en bred og målrettet rekruttering af tekniske funktionærer.

Uddannelser, der allerede er i organisationsaftalen eller som foreslås omfattet, der bør 
deltidsvarianten også være dækket:

Byggetekniker Akademiuddannelse i byggeteknologi
Procesteknolog Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og 

fødevareteknologi
Produktionsteknolog Akademiuddannelse i innovation, produkt og 

produktion
Miljøteknolog Akademiuddannelse i miljøteknologi
Energiteknolog Akademiuddannelse i energiteknologi
Byggekoordinator Akademiuddannelse i byggekoordination

Akademiuddannelse i kvalitets- og 
måleteknologi

Uddannelser på KVU-niveau, der bør omfattes af organisationsaftalen:

 Energiteknolog
 Byggekoordinator
 IT teknolog

Prof.bac.-uddannelser, der bør omfattes:

 Fødevareteknologi og applikation
 Katastrofe- og risikomanager

Top-op-uddannelser (overbygning på KVU-uddannelser), der bør omfattes:

 Laboratorie og fødevareteknologi
 Jordbrug
 Energimanagement
 IT-sikkerhed

Den 14. december 2020/Anne Hjorth


