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Cirkulære om aftale om pensionsbidrag af
tillæg til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte lærere ved en række
videregående uddannelsesinstitutioner
1. Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har indgået vedlagte
aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.
Aftalen omfatter lærere ansat ved:
1) Lærerseminarier
2) Den Frie Lærerskole i Ollerup
3) Ernærings- og husholdningsseminarier
4) Pædagogseminarier
5) Håndarbejdsseminarier
6) Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
7) Navigationsskoler
8) Centre for videregående uddannelser
9) Maritime uddannelsescentre
i det omfang disse er omfattet af klassificeringsaftaler m.fl. for tjenestemands- og
tjenestemandslignende lærere ved:
1) Lærerseminarier
2) Den Frie Lærerskole i Ollerup
3) Ernærings- og husholdningsseminarier
4) Pædagogseminarier
5) Håndarbejdsseminarier
6) Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
7) Navigationsskoler.
8) Sløjdlærerskoler
Aftalen omfatter tillige lærere, som er virksomhedsoverdraget fra Danmarks Pædagogiske Universitet og beskæftiget ved ovennævnte institutioner (pkt. 1-9).
2. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2002.
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Finansministeriet, Personalestyrelsen
Den 17. august 2005
P.M.V.
E.B.
Mette Ring Rossing

4

Aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende
ansatte lærere ved en række videregående
uddannelsesinstitutioner
I medfør af tjenestemandslovens § 45, stk. 1, og § 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem
finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte lærere,
hjælpelærere, adjunkter og lektorer omfattet af klassificeringsaftaler m.fl. for tjenestemands- og tjenestemandslignende lærere:
1) ved lærerseminarier, Den Frie Lærerskole i Ollerup, ernærings- og husholdningsseminarier, pædagogseminarier, håndarbejdsseminarier, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, navigationsskoler, centre for videregående uddannelser og maritime uddannelsescentre,
2) som ikke er omfattet af nyt lønsystem.

§ 2. Pensionsgivende tillæg

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 16,6 pct. –med virkning
fra den 1. oktober 2003 dog 16,8 pct. –af nedenstående tillæg. De med ** markerede tillæg er pensionsgivende fra den anførte dato. Tillæggene er anført i årligt
grundbeløb pr. 1. oktober 1997:
1. Lærerseminarier samt ernærings- og husholdningsøkonomseminarier
1.1. Tillæg på henholdsvis 26.000 kr. *1/10 2003* og 33.500 kr. til adjunkter og
58.900 kr. til lektorer ved lærerseminarier samt ved ernærings- og husholdningsøkonomseminarierne, der er ansat pr. 1. august 1992 eller derefter.
1.2. Tillæg på henholdsvis 26.000 kr. * 1/10 2003*, 33.500 kr. og 47.700 kr. til adjunkter og lektorer ved lærerseminarier samt ernærings- og husholdningsøkonomseminarier, der er ansat før 1. august 1992.
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1.3. Tillæg på 34.400 kr. *1/10 2003* for varetagelse af pædagogisk/administrative hverv på lærerseminarier.
1.4. Tillæg på 18.300 kr. *1/10 2003* for varetagelsen af funktionen som inspektor ved lærerseminariers Hf-kursus.
1.5. Tillæg på 9.800 kr. *1/10 2003* til Hf-inspektorer ved lærerseminarier med
tilknyttet Hf-kursus.
1.6. Tillæg på 33.200 kr. *1/10 2003* for –uden for arbejdstiden –at lægge skema for læreruddannelsen ved Blaagaard Statsseminarium og Københavns Dag- og
Aftenseminarium.
1.7. Tillæg på henholdsvis 26.000 kr. *1/10 2003* og 33.500 kr. til adjunkter og
44.200 kr. til lektorer ansat ved Den Frie Lærerskole i Ollerup.
2. Adjunkter og lektorer virksomhedsoverdraget fra Danmarks Pædagogiske universitet
2.1. Tillæg på henholdsvis 33.500 kr. *1/10 2003* og 49.800 kr. *1/10 2003* til
adjunkter og lektorer, der er virksomhedsoverdraget fra Danmarks Pædagogiske
Universitet.
3. Sløjdlærerskoler
3.1. Tillæg på 26.000 kr. *1/10 2003*, 33.500 kr. og 44.200 kr. til lærere ved sløjdlærerskoler.
4. Pædagogseminarier
4.1. Tillæg på 21.700 kr. *1/10 2003* til lærere ved pædagogseminarier (skalatrin
25-43).
Supplerende tillæg på 8.500 kr. *1/10 2003* til lærere ansat før den 1. august
2000.
4.2. Tillæg på 26.000 kr. *1/10 2003* til adjunkter og 40.000 kr. til lektorer, som
pr. 1. august 2000 eller senere omfattes af Undervisnings-ministeriets notat af 22.
februar 1999 om stillingsstruktur ved seminarier, der uddanner pædagoger.
Supplerende tillæg på 8.500 kr. *1/10 2003* til lærere ansat før den 1. august
2000.
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4.3. Tillæg på 34.300 kr. *1/10 2003* for varetagelse af den pædagogisk/administrative funktion.
4.4. Tillæg på 15.700 kr. *1/10 2003* og 27.500 kr. *1/10 2003* til praktikledere
klassificeret i lønramme 30, skalatrin 43.
Tillæg på 17.400 kr. *1/10 2003* til praktikledere, der varetager den pædagogisk/administrative funktion.
5. Håndarbejdsseminarier
5.1. Tillæg på 21.700 kr. *1/10 2003* til lærere ved håndarbejdsseminarier.
Supplerende tillæg på 8.500 kr. *1/10 2003* til lærere ansat før den 1. august
2000.
5.2. Tillæg på 26.000 kr. *1/10 2003* til lærere, der følger 16/31-lønrammeforløbet og som er beskæftiget med undervisning.
Supplerende tillæg på 8.500 kr. *1/10 2003* til lærere ansat før den 1. august
2000.
5.3. Tillæg på 26.000 kr. *1/10 2003* til adjunkter og 40.000 kr. til lektorer, som
pr. 1. august 2000 eller senere omfattes af Undervisnings-ministeriets notat af 22.
februar 1999 om stillingsstruktur ved håndarbejdsseminarierne.
Supplerende tillæg på 8.500 kr. *1/10 2003* til lærere ansat før den 1. august
2000.
6. Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
6.1. Tillæg på henholdsvis 26.000 kr. *1/10 2003* og 33.500 kr. til adjunkter og
58.900 kr. til lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der
er ansat pr. 1. juni 1998 eller derefter.
6.2. Tillæg på henholdsvis 26.000 kr. *1/10 2003* og 34.000 kr. til lærere, der er
ansat ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse før 1. juni 1998, og
som ikke er omfattet af stillingsstrukturen.
6.3. Tillæg på 63.100 til stillinger som kursusleder.
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7. Navigationsskoler
7.1. Tillæg på 13.500 kr. *1/10 2003* til hjælpelærere og navigationslærere ved
navigationsskoler.
7.2. Tillæg på 26.000 kr. *1/10 2003* til adjunkter og 40.000 kr. til lektorer, som
pr. 1. august 1999 eller senere omfattes af Søfartsstyrelsens notat af 6. august 1999
om stillingsstruktur på navigationsskoler.
7.3. Tillæg på 24.600 kr. *1/10 2003* for varetagelse af funktionen som afdelingsleder ved Marstal Navigationsskole.
7.4. Tillæg på 42.200 kr. for varetagelse af stillingen som afdelingsleder ved Fanø
Navigationsskole.
Stk. 2. Den ansattes andel af pensionsbidraget anses at udgøre 1/3.
Stk. 3. Pensionsbidragene indbetales til Magistrenes Pensionskasse.

§ 3. Ikrafttrædelse

Aftalen har virkning fra den 1. april 2002.

København, den 17. august 2005

Akademikernes Centralorganisation
Sine Sunesen

8

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mette Ring Rossing

