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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af 

- organisationsaftale af 27. maj 2019 for kontorfunktionærer, laboranter og It-

medarbejdere (HK) som fornyet pr. 31. marts 2021 

- organisationsaftale af 20. januar 2014 for grafiske arbejdere ved en række 

institutioner 

- organisationsaftale af 8. september 2008 for arbejdsmarkedskonsulenter 

pr. 1. april 2021, jf. pkt. 27 i CFU-forliget  

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og HK Stat er enige om, at ovennævnte 

organisationsaftaler fornys pr. 1. april 2021 på følgende vilkår: 

Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 

I. Uddannelse og aktiviteter for tillidsrepræsentanter 

Der afsættes i overenskomstperioden 5.234.337 kr. til uddannelse og efteruddannelse af 

tillidsrepræsentanter i HK Stat med henblik på at sikre tillidsrepræsentanters funktion og muligheder 

for at understøtte HK’erne i kompetenceudvikling. 

Midlerne planlægges og administreres af HK Stat. HK Stat drøfter kvartalsvis med Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsen relevante emner, målopfyldelse, effekt og prioriteter af uddannelsesindsatsen. 

Resterende uforbrugte midler afsat i forrige overenskomstperiode overføres til den nye 

overenskomstperiode og kan derfor anvendes efter 1. april 2021. 

II. Løn 

De nedennævnte satser er årslønninger i kr., grundbeløb 31. marts 2012. 

Kontorfunktionærer, elever, jf. organisationsaftalens § 10 

Overskriften for § 10 ændres fra ”Kontorelever” til ”Elever”. 

I stk. 1 ændres ”Elever under uddannelse” til ”Elever under uddannelse, med undtagelse af 

mediegrafikerelever,”. 

Efter stk. 1 indsættes som nyt stk. 2: 

”Stk. 2. Mediegrafikerelever under uddannelse aflønnes med: 

1. år 139.500 kr. 

2. år 149.300 kr. 

3. år 162.600 kr. 

4. år 175.300 kr.” 



Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8. 

I stk. 3 ændres ”kontor- og klinikassistentelever” til ”kontor-, klinikassistent- og mediegrafikerelever”. 

Efter stk. 5 indsættes som nyt stk. 6: 

”Stk. 6. For voksenuddannelseselever under mediegrafikeruddannelse, dvs. mediegrafikerelever som er 

fyldt 25 år ved ansættelsen, sker aflønningen under hele elevtiden med: 

 221.673 kr.” 

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9. 

Efter stk. 7 indsættes som nyt stk. 8: 

”Stk. 8. Mediegrafikerelever, hvis praktikperiode forlænges, uden at det skyldes en af den pågældende 

tilregnelig årsag, aflønnes indtil udgangen af den måned, hvori uddannelsen afsluttes, med: 

 223.311 kr.” 

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10. 

Allerede ansatte mediegrafikerelever omfattes af organisationsaftalen pr. 1. april 2021. 

III. Andet 

Alle grupper 

Parterne er enige om i 2022 at påbegynde drøftelser om en række bestemmelser om indplacering. Det 

er parternes intention, at drøftelserne afsluttes med udgangen af andet kvartal 2023. 

Organisationsaftalens dækningsområde, jf. § 1 

Parterne fortsætter i overenskomstperioden drøftelserne om organisationsaftalens dækningsområde i 

relation til selvejende institutioner. 

It-medarbejdere, jf. organisationsaftalens kapitel 5 

Parterne er enige om i fællesskab med PROSA at drøfte en opdatering af hhv. organisationsaftalens 

bilag 11d og bilag 3d i organisationsaftale mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen 

af 2010 for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste, begge om det institutionelle dækningsområde 

for it-aftalerne i staten. Opdateringen skal ske inden aftalens underskrivelse. 

Protokollat om personale- og lønstruktur i Skatteforvaltningen, jf. organisationsaftalens bilag 4, § 6 

I § 6, stk. 1, erstattes ”SKATs grunduddannelse for assistentforløbet, eller en uddannelse der træder i 

stedet herfor” af ”relevant akademimerkonomuddannelse eller en anden uddannelse på tilsvarende 

niveau”. 

 

 



IV. Uden for aftale 

Kontorfunktionærer 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tilkendegivet, at der indsættes følgende 

cirkulærebemærkning til organisationsaftalens § 9, stk. 3: 

”Ved flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstad til provins henledes opmærksomheden på de 

eventuelle lønmæssige konsekvenser for de omfattede medarbejdere.” 

Laboranter 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tilkendegivet, at der indsættes følgende 

cirkulærebemærkning til organisationsaftalens § 19, stk. 7: 

”Miljøteknologer kan desuden indplaceres i løngruppe 3-7, når de respektive betingelser for 

indplacering er opfyldt.” 

Organisationsaftalen for grafiske arbejdere ved en række institutioner 

V. Videreførelse af aftale 

Organisationsaftalen af 20. januar 2014 fornys på uændrede vilkår. 

Organisationsaftalen for arbejdsmarkedskonsulenter i staten 

VI. Videreførelse af aftale 

Organisationsaftalen af 8. september 2008 fornys på uændrede vilkår. 

 

VII. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Skatteministeriet og 

centralorganisationerne af 6. februar 2021. 

 

 

 

København, den 5. marts 2021 

 

HK Stat    Skatteministeriet, Medarbejder- og  

Rita Bundgaard   Kompetencestyrelsen 

    Frederik Sindberg Walther 

   

 


