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Forhandlingsprotokollat 
 
På møde mandag den 6. juni 2005 er der opnået enighed om at forny or-
ganisationsaftalen for håndværkere i staten for perioden 1. april 2005 til 
31. marts 2008 på følgende vilkår: 
 
 
1. Organisationsaftalen af 16. oktober 2003 mellem Forsvarsarbejdernes 
Landsorganisation og Forsvarsministeriet for faglærte og kvindelige arbej-
dere under Forsvarsministeriet sammenlægges fra 1. april 2005 med orga-
nisationsaftalen for håndværkere i staten. 
 
 
2. Aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten (jf. bilag D til CFU-
forliget 2005) finder anvendelse fra 1. oktober 2006. 
 
Fra 1. oktober 2006 udgår §§ 5-9 og bilag 4 og 5 i organisationsaftalen for 
håndværkere i staten og de tilsvarende bestemmelser i FLO-organisations-
aftalen (ad § 11, I-VIII). 
 
Indtil 1. oktober 2006 finder de hidtidige arbejdstidsregler anvendelse. 
 
 
3. Basislønnen forhøjes med virkning fra 1. oktober 2006 til (niveau 1. 
oktober 1997): 
 
Håndværkere 
Provinsen (stedtillæg II,III og IV)  210.600 kr. årlig 
Hovedstaden (stedtillæg V og VI)  220.600 kr. årlig 
 
Kvindelige arbejdere  
Ammunitionsarsenalet i Frederikshavn 190.600 kr. årlig 
Varde Kaserne kr. 186.300 kr. årlig 
 
I § 2 indsættes som stk. 2 en bestemmelse om, at der ved ansættelse på 
nedsat tid ydes forholdsmæssig løn. 
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4. Bilag 2 (aftale om nyt lønsystem) og bemærkningerne hertil udgår og 
erstattes af en henvisning til rammeaftalen om nye lønsystemer.  
 
Der foretages i øvrigt de redaktionelle ændringer, der følger af CFU-
forliget og fællesoverenskomsten. 
 
 
5. Bilag 6 (Banestyrelsen, nu Banedanmark) udgår bortset fra pkt. 6, der 
finder anvendelse indtil 1. oktober 2006. 
 
§ 4 (eget håndværktøj) finder fortsat ikke anvendelse i Banedanmark. 
 
 
6. Aftaler om tillæg i organisationsaftalen for faglærte og kvindelige ar-
bejdere erstattes af aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste og For-
svarsarbejdernes Landsorganisation (organisationsaftalens IX og 3 aftaler 
af 28. april 2003). 
 
 
7. Bestemmelsen om tjenestefrihed 1.maj, 5. juni og 24. december i orga-
nisationsaftalen for faglærte og kvindelige arbejdere (ad § 22) erstattes af 
en aftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarsarbejdernes 
Landsorganisation på samme vilkår som gælder for andre civilt ansatte, jf. 
Kundgørelse for Forsvaret af 27. juni 1991. 
 
 
8. Der optages snarest forhandling om fastsættelse af lønninger til elever 
efter et basislønsystem. Den tekniske arbejdsgruppe udarbejder forslag 
senest 1. september 2005. 
 
 
9. Aftalen om pensionsforhold for faglærte arbejdere samt kvindelige ar-
bejdere under Forsvarsministeriet optages som bilag til organisationsafta-
len. 
 
 
10. Hvis der opnås enighed om en sammenskrevet 3-F organisationsafta-
le overgår de kvindelige arbejdere til denne overenskomst. Indtil da om-
fattes de af organisationsaftalen for håndværkere. 
 
Organisationsaftalen af 16. oktober 2003 mellem Forsvarsarbejdernes 
Landsorganisation og Forsvarsministeriet ophæves med virkning fra 1. 
april 2005. 
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11. Der tages forbehold for vedtagelse i forbundenes kompetente for-
samlinger. 
 
 
København den 6. juni 2005 
 
Forsvarsarbejdernes Landsorganisation Finansministeriet 
Günthe Sørensen   P.M.V. 
    E.B. 
    Torben Møller 
 
Dansk Metal     
Per Hartwich 
 
Dansk El-Forbund 
Ole Klarskov 
 
Blik- og Rørarbejderforbundet 
Bjørn Fridthjof 
 
Træ, Industri og Byg 
Knud Jensen 
 
Malerforbundet i Danmark 
Carsten Niebuhr 
 
3F  
Lone Hoffmann 

 
  

 
   


