
 

 

 

Resultatpapir   

  

Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for lærere ved de 

maritime uddannelser 

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og Lærernes Centralorganisation er enige om, at 

organisationsaftale af 31. maj 2012 for lærere ved de maritime uddannelser fornys pr. 1. april 2018 på 

følgende vilkår: 

I. Forhøjelse af tillæg 

Parterne er enige om, at tillæggene i organisationsaftalens § 5, stk. 1, ændres til følgende:  

Basisløntrin 1-5: 26.450 kr. (2012-niveau) 

Basisløntrin 6-8: 33.050 kr. (2012-niveau)  

II. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Finansministeriet og 

Lærernes centralorganisation. 
 
III. Periodeprojekt  

Parterne er enige om et periodeprojekt om en ny organisationsaftale på erhvervsuddannelsesområdet i 

henhold til projektbeskrivelsen i vedlagte bilag 1.  

 

København, den 17. maj 2018 

 

Lærernes Centralorganisation  Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen 

Palle Rom    Christoffer Gundesen  

  

 

 

 

 



 

 

Bilag 1 

Periodeprojekt 

Motivation for at igangsætte projektet 

LC, HL, Uddannelsesforbundet og Finansministeriet har forud for aftale- og overenskomstfornyelsen, i 

en mellem parterne nedsat arbejdsgruppe, drøftet mulighederne for et nyt grundlag for løn- og 

ansættelsesvilkår for lærere på erhvervsuddannelserne. Drøftelserne har taget udgangspunkt i en 

erkendelse af, at ansættelsesgrundlaget for undervisere på erhvervsuddannelserne er præget af 

forskelligartede vilkår, der ikke i alle tilfælde er tidssvarende eller virker efter hensigten.   

Projektets formål 

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden optages forhandlinger om en ny 

organisationsaftale for de lærere, som i dag er dækket af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om 

ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 

kostafdelinger med tilhørende aftaler, samt cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for timelærere ved 

erhvervsskoler (handelsskoler og tekniske skoler). 

Med henblik på at ensrette løn- og ansættelsesvilkårene på hele erhvervsuddannelsesområdet mv., er 

parterne enige om at inddrage følgende organisationsaftaler i forhandlingerne om en ny aftale på 

erhvervsuddannelsesområdet:   

 Organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. 

 Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere 

 Organisationsaftale for Faglærere ansat ved SKT 

 Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved SKT 

 Organisationsaftale for lærere ved de Maritime Uddannelser 

 Organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning 

og ordblindeundervisning 

 

Forhandlingerne skal tage udgangspunkt i arbejdsgruppens arbejde, herunder parternes fælles udkast til 

dækningsområdebestemmelse samt den foretagne afgrænsning af personalekategorier.  

Forhandlingerne tilstræbes at være tilendebragt ultimo 2020.  

 

 

 


