Resultatpapir
Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for
maskinmestre i land ved OK 13
Ved forhandlinger, mellem Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og Maskinmestrenes Forening om fornyelse af organisationsaftalen for maskinmestre i
land, er parterne blevet enige om at forny organisationsaftalen ved OK 13 på følgende vilkår:
1. Der er enighed om sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen,
herunder ændring af grundbeløbet til 2012-niveau.
2. Der er enighed om, at § 3 basisløn ændres til følgende:
§ 3. Basisløn

Alle basislønninger er anført i grundbeløb pr. år (1. oktober 1997-niveau).
Stk. 2. Basislønnen for maskinmestre udgør: 240.000 kr.
Stk. 3. Basislønnen for maskinmestre i ledende stillinger udgør: 315.000 kr.
Stk. 4. Basislønnen for de i stk. 3 anførte ledere kan anvendes for ledere, som har
såvel faglig ledelse som personaleledelse for et antal underordnede, og af disse underordnede skal der være ansatte på mindst samme eller tilsvarende uddannelsesniveau som lederen.
Stk. 5. Indplacering efter stk. 3 kan efter en konkret vurdering også anvendes for
ledere i stillinger som ikke indebærer ledelse for ansatte på mindst samme eller
tilsvarende uddannelsesniveau som lederen. Det forudsættes, at der i stillingen er
et betydeligt ledelsesansvar samt ledelsesbeføjelser.
Stk. 6. For allerede ansatte maskinmestre i lederstillinger, som bliver omfattet af
løngruppen for ledere, skal der ske modregning i tillæg. Ved besættelse af lederstillinger i fremtiden vil der, hvis stillingen besættes af en allerede ansat maskinmester, ske bortfald af alle tillæg, og der skal ske en ny forhandling om ydelse af
eventuelle tillæg.

3. Der er enighed om, at forsøg med lokale forhandlingsregler (bilag 1) permanentgøres.
4. De anførte ændringer har virkning fra 1. april 2013
Forbehold mv.
Der henstår herefter ikke yderligere krav.
Der tages såvel økonomisk som indholdsmæssigt forbehold for resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.
København den 4. februar 2013
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