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Resultatpapir 
 
Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Orga-
nisationer den 7. marts 2008 om fornyelse af aftale om nyt lønsystem for 
udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under 
StK’s forhandlingsområde og aftale om fridage og særligt tillæg for mini-
sterialbetjente m.fl., der virker som chauffør for ministre eller visse styrel-
seschefer er parterne blevet enige om at forny aftalerne på nedenstående 
vilkår. 
 
Parterne forudsætter. at de anførte ændringer har virkning fra 1. oktober 
2008. Hvis dette ikke er muligt som følge af de afsatte puljers udmønt-
ningstidspunkt, udskydes tidspunktet til 1. april 2009. 
 
Aftale om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og 
tjenestemandslignende ansatte under StK’s forhandlingsområde 
 
1. Ændringer i løngruppe 1 

Løngruppe 1 hæves med 1400 kr. til 177.400 kr. (i oktober 1997-
niveau). 

 
2. Ændringer i løngruppe 2 

Løngruppe 2 hæves med 1400 kr. til 187.400 kr. (i oktober 1997-
niveau). 

 
3. Ændringer i løngruppe 3 

Løngruppe 3 hæves med 1400 kr. til 199.400 kr. (i oktober 1997-
niveau). 

 
4. Ændringer i løngruppe 4 

Løngruppe 4 hæves med 2800 kr. til 217.800 kr. (i oktober 1997-
niveau). 

 
5. Ændringer i løngruppe 5 

Løngruppe 5 hæves med 1400 kr. til 232.400 kr. (i oktober 1997-
niveau). 
 

6. Dækningsområde 
Der er alene foretaget redaktionelle ændringer af aftalens dækningsom-
råde. Herudover konstaterer parterne, at skibsassistenter i Fiskeridi-
rektoratet under Foreningen af Funktionærer i fiskerikontrollen, Red-
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nings- og Havundersøgelsesskibene er udgået af aftalen.  
 

7. Sproglig og strukturel forenkling, jf. bilag 1. 
 
8. Merudgiften ved ændringerne er opgjort til  kr. 

 
 
Aftale om fridage og særligt tillæg for ministerialbetjente m.fl., der 
virker som chauffør for ministre eller visse styrelseschefer 
 
1. Særligt tillæg for ministerchauffører 

Tillægget hæves med 3.500 kr. til 84.500 kr. (i oktober 1997-niveau).  
 

2. Merudgift 
Merudgiften ved ændringerne er opgjort til  kr. for ansatte omfattet af 
såvel aftale om udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslig-
nende ansatte under StK’s forhandlingsområde som organisationsaftale 
for vagtfunktionærer. 
 

 
For begge aftaler gælder: 
 
1. Der tages forbehold for finansiering af merudgiften. 

 
2. Offentligt Ansattes Organisationer tager forbehold for kompetent for-

samlings godkendelse. 
 
3. Herefter udestår der ikke flere krav mellem parterne. 
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