10. marts 2008
TTL
J.nr. 07-333/
Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftalen
for tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen

Ved forhandlinger mandag den 10. marts 2008 mellem Finansministeriet,
Personalestyrelsen og Dansk Funktionærforbund om fornyelse af organisationsaftalen for tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører
ved Sikkerhedsstyrelsen er parterne blevet enige om at forny organisationsaftalen pr. 1.april 2008 på følgende vilkår:
1. Den nuværende organisationsaftale forlænges indtil 1. oktober
2008 eller til 1.april 2009, alt efter hvornår der er ledige puljemidler, dog således at de generelle ændringer, der er aftalt som led i
CFU-forliget, også får virkning for de ansatte omfattet af ovennævnte organisationsaftale på de aftalte tidspunkter.
2. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, som det fremgår af det fremlagte udkast til organisationsaftale for 2008.
3. Tandteknikere overføres til organisationsaftalen for håndværkere
og således, at tandteknikereleverne omfattes af aftalen om aflønning af (håndværker)elever. For allerede ansatte er det forudsat, at
overgangen til organisationsaftalen for håndværkere ikke medfører
nedgang i den samlede faste løn. I modsat fald ydes et personligt
tillæg til udligning af forskellen i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i § 7 i rammeaftalen om ny lønsystemer. Ved
lønfremgang er der adgang til modregning i lokalt aftalte tillæg.
4. Fotografelever omfattes af nyt lønsystem, således at der aftales én
basisløn på 110.600 i årligt grundbeløb for ansatte, der er fyldt 17
ved ansættelsen.
Hvis der undtagelsesvis ansættes elever under 17 år, aftales lønnen
konkret mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation.
I stedet for de hidtidige anciennitetstrin aftales der lokalt tillæg til
den aftalte basisløn i overensstemmelse med rammeaftalen om nye
lønsystemer, hvis overgangsbestemmelse, jf. aftalens § 7 også finder anvendelse for fotografelever.
5. Der aftales en basisløn til voksenelever, der ved ansættelsen er
fyldt 25 år, på 168.500 kr. i årligt grundbeløb.
6. Basislønnen til ikke-faglærte fotografer forhøjes med 3.000 kr. i årligt grundbeløb til 175.000 kr.
7. Basislønnen til faglærte fotografer forhøjes med 3.500 kr. i årligt
grundbeløb til 212.000 kr.
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8. De samlede merudgifter ved indgåelse af aftalen er opgjort til xxx
kr.
9. De anførte ændringer får tidligst virkning fra 1. oktober 2008, hvis
der på dette tidspunkt er ledige puljemidler, og ellers 1. april 2009.
10. Der henstår herefter ikke yderligere krav.
11. Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne
mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.
København den 10. marts 2008
Dansk Funktionærforbund

Finansministeriet,
Personalestyrelsen
P.M.V.
E.B.

