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CIRKULÆRE OM
ORGANISATIONSAFTALE FOR
KONSERVERINGSTEKNIKERE OG
INVENTARKONDUKTØRER
I STATEN MV.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Finansministeriet og Teknisk Landsforbund har den 23. oktober 1995
indgået medfølgende organisationsaftale for konserveringsteknikere og
inventarkonduktører i staten mv.

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 19.
maj 1995 det samlede overenskomstgrundlag.

Organisationsaftalen afløser følgende organisationsaftaler:

* Organisationsaftale af 28. juni 1993 for konserveringsteknikere i staten
mv.

* Organisationsaftale af 28. juni 1993 for inventarkonduktører i statens
tjeneste.

Finansministeriet

Den 20. december 1995

P.M.V.
E.B.
Grethe Wolgast
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ORGANISATIONSAFTALE
FOR KONSERVERINGSTEKNIKERE OG
INVENTARKONDUKTØRER
I STATEN MV.

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger  Stk-fællesoverens-
komsten.

§ 1.  Organisationsaftalens dækningsområde
Organisationsaftalen omfatter

a. Konserveringsteknikere ansat i staten og på institutioner, for hvilke
Finansministeriet har kompetence til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår.

Ved konserveringsteknikere forstås personer, som har gennemført enten
Kulturministeriets konservatorskoles uddannelse som konserveringstekniker
eller en tilsvarende anerkendt konserveringsteknisk uddannelse, og som
udfører arbejde, der forudsætter denne uddannelse.

b. Inventarkonduktører, der er i besiddelse af en håndværksmæssig
uddannelse, og som selvstændigt varetager behandlingen af sager ved-
rørende inventar til ministerier, styrelser mv.



F

§ 2.  Løn
Konserveringsteknikere aflønnes efter statstjenestemændenes skalatrin:

År Skalatrin
Stedtillægssats

II III IV V VI
1.- 2. 25 25 25 25 27
3.- 4. 26 26 26 26 28
5.- 6. 27 27 27 27 29
7. og flg. 29 29 29 29 30

Inventarkonduktører aflønnes efter statstjenestemændenes  skalatrin:

År Skalatrin

1.- 2. 25
3.- 4. 26
5.- 6. 27
7.- 8. 28
9. og flg. 30

§ 3.  Deltidsbeskæftigede
For ansatte med nedsat arbejdstid reduceres lønnen i forhold til den nedsatte
arbejdstid.

Stk. 2. For beskæftigelse forud for 1. april 1987 beregnes anciennitet
forholdsmæssigt ved mindre end 20 timer pr. uge og fuldt ud for 20 timer
eller mere pr. uge.

Stk. 3. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de
pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af
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allerede ansatte på deltid, der har de påkrævede kvalifikationer, og som
ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

§ 4.  Arbejdstid
Lønnen i § 2 forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til en ugentlig
arbejdstid på 37 timer inkl. spisepause.

Stk. 2. Der tilkommer de ansatte fridage efter de for tjenestemænd under
ansættelsesmyndigheden gældende regler.

§ 5.  Overarbejde
Overarbejde bør så vidt muligt undgås.

Stk. 2. Til konserveringsteknikere ydes der for beordret og kontrollabelt
overarbejde en timebetaling på 1/1924 af den pågældendes årsløn med tillæg
af 50 pct. for 1., 2. og 3. overtime og 100 pct. for 4. og følgende overtimer
samt for overarbejde på søn- og helligdage. Ved opgørelse af overarbejde
sker beregning pr. påbegyndt 1/2 time dog således, at tilfældige, kortvarige
overskridelser af arbejdstiden ikke medregnes.

Stk. 3.  Overarbejde skal dog så vidt muligt godtgøres med frihed af samme
varighed som det præsterede overarbejde med tillæg i fritid svarende til den i
stk. 2 nævnte procentsats.

Stk. 4. Til inventarkonduktører ydes der for beordret og kontrollabelt
overarbejde en timebetaling på 1/1924 af den pågældendes årsløn med tillæg
af 50 %.

Stk. 5. Overarbejde skal dog så vidt muligt godtgøres med fritid af samme
varighed som det præsterede overarbejde med tillæg i frihed svarende til den
i stk. 4. nævnte procentsats.

§ 6. Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til
omsorgsdage Hvis over-/merarbejde ikke har kunnet afvikles inden for
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den gældende frist, kan den ansatte i stedet for over-/merarbejdsbetaling
vælge at få den ikke-afviklede frihed godskrevet som omsorgsdage/-timer.

Stk. 2. Sådanne omsorgsdage/-timer registreres sammen med eventuelle
omsorgsdage, som den ansatte måtte have opnået i forbindelse med barsel
og adoption, jf. den mellem Finansministeriet og centralorganisationerne
indgåede aftale af 26. juni 1995 om barsel, adoption og omsorgsdage.
Omsorgsdagene/-timerne afvikles efter anmodning i overensstemmelse med
reglerne i kapitel 4 i nævnte aftale.

Stk. 3. Afspadseringsfrihed, der efter bestemmelsen i stk. 1 og 2 er
konverteret til omsorgsdage/-timer, kan ikke senere tilbageføres og
godtgøres med over-/merarbejdsbetaling.

Stk. 4. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan fastsætte et maximum pr.
medarbejder for antallet af over-/merarbejdstimer, der kan konverteres til
omsorgsdage/-timer. Maximum kan dog ikke fastsættes lavere end et timetal
svarende til i alt 10 omsorgsdage.

§ 7.  Organisationsaftalens varighed
Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 1995 og kan af hver af parterne
opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31.
marts 1997.

København, den 23. oktober 1995

Teknisk Landsforbund Finansministeriet
P.M.V.
E.B.

Eske Pedersen Grethe Wolgast



Cirkulære af 20. december 1995

Fmst. nr. 77/95   
    

Henvendelse om dette cirkulære rettes til
Finansministeriet,  Forhandlingskontoret.

Adresse:

Borgergade 18
DK-1017  København K
Telefon 33 92 88 00
Telefax 33 32 81 27

J.nr. PKAT

Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes
ved henvendelse til Schultz Information,

tlf. 43 63 23 00. Pris       kr. 


