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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftalen 
for bygningskonstruktører 
 
Ved forhandlinger senest den 10. marts 2008 mellem Finansministeriet, 
Personalestyrelsen og Konstruktørforeningen om fornyelse af organisati-
onsaftalen for bygningskonstruktører er parterne blevet enige om at forny 
organisationsaftalen pr. 1.april 2008 på følgende vilkår: 
 

1. De nuværende organisationsaftaler forlænges indtil 1. oktober 
2008, dog således at de generelle ændringer, der er aftalt som led i 
CFU-forliget, også får virkning for de ansatte omfattet af oven-
nævnte organisationsaftaler på de aftalte tidspunkter. 

2. Med virkning fra 1. oktober 2008 sammenlægges de tre aftaler på 
grundlag af de fremlagte, forenklede organisationsaftaler. 

3. Det forudsættes, at Kort- og Landmålingsteknikernes Forening og 
Lærerens Centralorganisation accepterer en sammenlægning af de 
to organisationsaftaler samt en sammenlægning med aftalen om nyt 
lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte 
kortteknikere og kartografer m.fl. 

4. Basislønnen for bygningskonstruktører forhøjes med 5.000 kr. i år-
ligt grundbeløb til 245.000. (1. oktober 1997-niveau). 

5. De ansatte på aftalen for bygningskonstruktører omfattes af den til 
enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 
Som følge heraf udgår de nuværende §§ 5, 6 og 7 dog opretholdes 
stk. § 5. stk. 2 omhandlende arbejdstid for bygningskonstruktører 
ansat på erhvervsskolerne. 

6. Deltidsbestemmelsen for bygningskonstruktører § 3. udgår og er-
stattes af bestemmelsen: ”Ved ansættelse på deltid ydes forholds-
mæssig løn”. 

7. Pensionsbidraget forhøjes for bygningskonstruktører med 0,50 pct. 
til 16,50 pct. 

8. 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 forud-
sat, at ordningen administreres efter de retningslinjer, der er aftalt 
på AC-området. 

9. Parterne forudsætter, at de anførte ændringer har virkning fra xxx - 
dog senest 1. april 2009. 

10. De samlede merudgifter er opgjort til xxx kr.  
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11. Der henstår herefter ikke yderligere krav. 
12. Det forudsættes at merudgiften finansieres af den centrale OC pul-

je. 
13. Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for re-

sultatet af forhandlingerne mellem Finansministeriet og centralor-
ganisationerne. 

 
København den 10. marts 2008  
 
 
 
Konstruktørforeningen   Finansministeriet, 
    Personalestyrelsen 
Gert Johansen    P.M.V. 
    E.B. 
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