
 

 
13. marts 2008 
TTL 
J.nr. 07-333/09-3 

Resultat af forhandlinger om fornyelse af organisationsaftalen for 
værkstedsfunktionærer ved universiteter m.v. samt tekniske ledere 
ved Rigspolitiet 
 
Ved forhandlinger senest den 13. marts 2008 mellem Finansministeriet, 
Personalestyrelsen og Ledernes Hovedorganisation om fornyelse af orga-
nisationsaftalen for værkstedsfunktionærer ved universiteter og forsk-
ningsinstitutioner samt tekniske ledere ved Rigspolitiet er parterne blevet 
enige om at forny organisationsaftalen pr. 1. april på følgende vilkår: 
 

1. Den nuværende organisationsaftale forlænges indtil 1. oktober 
2008 eller til 1. april 2009, alt efter hvornår der er ledige puljemid-
ler, dog således at de generelle ændringer, der er aftalt som led i 
CFU-forliget, også får virkning for de ansatte omfattet af oven-
nævnte organisationsaftale på de aftalte tidspunkter. 

2. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af organisati-
onsaftalen, som det fremgår af det fremlagte udkast til organisati-
onsaftale for værkstedsfunktionærer ved universiteter m.v. samt 
tekniske ledere ved Rigspolitiet.  

3. ATP-bidraget for 2 chefteknikere ved tandlægehøjskolerne forhøjes 
fra sats C til sats A. 

4. Stillingskategorien litra c) Værkførere ved Forskningscenter Risø 
udgår. Den resterende stillingsindehaver omfattes i stedet af stil-
lingskategorien litra b) Værkførere og driftsinspektører, der vareta-
ger arbejdsledelse. Lønfremgangen for den omhandlede værkfører 
modregnes i det personlige tillæg. 

5. Pensionsbidraget forhøjes 0,85 pct. til 17,05 pct.  
6. Der indføres valgfrihed mellem pension og løn for pensionsbidrag, 

der overstiger 15 pct., således at den enkelte ansatte selv kan vælge, 
at få pensionsbidrag over 15 pct. udbetalt som løn i stedet for at få 
bidraget indbetalt til pensionskassen. Parterne har herved forudsat, 
at ordningen administreres efter de retningslinjer, der er aftalt på 
AC-området. 

7. De samlede merudgifter er opgjort til xxx kr. 
8. De anførte ændringer får tidligst virkning fra 1. oktober 2008, hvis 

der på dette tidspunkt er ledige puljemidler, og ellers fra 1. april 
2009. 

9. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
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10. Der tages økonomisk forbehold for resultatet af forhandlingerne 
mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. 

 
København den 13. marts 2008.  
 
Ledernes Hovedorganisation  Finansministeriet, 
    Personalestyrelsen 
    P.M.V. 

E.B. 
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