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Moderniseringsstyrelsen
14-12-2017

Sagsnr.:
AOS-2017-00121

OK18 Krav til Organisationsaftale for tekniske designere, 
byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, 
procesteknologer, konserveringsteknikere/B.sc., inventarkonduktører 
og tekniske designerelever m.fl.

Områdebestemmelsen
- Modernisering af områdebestemmelsen, således at de tekniske 

uddannelser som hører under Teknisk Landsforbund omfattes af 
overenskomsten

- 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. TL forslår, at der findes en mere enkel 
og dækkende titel, der er lettere at huske, og som også er mere 
brugervenlig

Løn
- Forhøjelse af basislønninger 
- Ændring af lønforhold for tilsynsførende i Fødevarestyrelsen (f.eks. 

indførelse af løngrupper – samme lønniveau som prof.bac. i Ernæring 
og Sundhed)

- Ansatte som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet overføres til 
håndværkernes aftale for Konsulenter ved Arbejdstilsynet (som 
selvstændig gruppe)

- For ansatte, som ikke har opnået kvalifikations- og/eller funktionstillæg 
i de seneste 2 år, skal der ske en drøftelse af konkrete 
kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan føre til ydelse af tillæg

- Ansatte skal sikres højst at kunne være på ren basisløn i 2 år
- Tilpasning af basislønbestemmelsen, jf. krav om områdebestemmelsen.
- Tillæg for alene-arbejde (front-medarbejdere) i marken ved 

tilsynsarbejde 

Elever 
- Det skal sikres, at der ansættes et passende antal elever
- Forhøjelse af elevlønninger
- Uddannelse til elevansvarlige

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.

Forbundskontoret
Nørre Voldgade 12
1358 København K
Nordea Bank
Reg.nr.: 2191
Konto nr.: 0191 104 250

Cvr-nr.: 11 88 68 17
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- Der tages forbehold for fremsættelse af krav som konsekvens af de 
generelle forhandlinger mellem CFU og finansministeriet


