
   16. marts 2011 
 
J.nr. 10-330-98 

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af aftaler for Lærere ved 
institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregå-
ende uddannelser ved OK11 

Ved forhandlinger, senest den 7. marts 2011, mellem Finansministeriet, Persona-
lestyrelsen og Centralorganisationen af 2010 om fornyelse af organisationsaftalen 
for Lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregå-
ende uddannelser (perst. nr. 046-09) og Nyt lønsystem og arbejdstid for tjeneste-
mands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov 
om professionshøjskoler for videregående uddannelser (perst. nr. 045-09) er par-
terne blevet enige om at forny organisationsaftalerne pr. 1. april 2011 på følgende 
vilkår: 

 
1. Kost og Ernæringsforbundet (grunduddannelsen professionsbachelor i ernæ-

ring og sundhed) indskrives som en del af aftalernes dækningsområde. 
2. Aftalernes § 11 om Konstitution gennemskrives som følge af ændringerne i 

Aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i sta-
ten og folkekirken jf. CFU forliget (Bilag G). Som følge heraf implementeres 
CFU forligets bilag G, § 2 i aftalernes § 11 om konstitution.   

3. De to aftaler lægges sammen i et cirkulære. For §§ der er identiske i de to afta-
ler, henvises i aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og 
tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om pro-
fessionshøjskoler (045-09) til organisationsaftalen (046-09). Sammenlægningen 
medfører ikke indholdsmæssige ændringer af de to aftaler.  

 
Endvidere er der enighed mellem parterne om, at udvidelsen af AC overenskom-
stens dækningsområde til at omfatte cand.soc. ikke indskrænker aftalernes dæk-
ningsområde i forhold til tidligere praksis.  
 
Parterne er enige om, at der herefter ikke henstår yderligere krav. 
 
 
København den 16. marts 2011 
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