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Protokollat 5 – Lov nr. 409. Tillæg til overenskomst for lærere i ungdoms-
skolen af 7. juli 2011 

Som følge af Lov nr. 409 forlænges overenskomsten med tilhørende protokollater og 
bilag til 31. juli 2014 med nedenstående ændringer. 

Bemærkning: 
Overenskomsten mv. forlænges, fordi der sker en række ændringer pr. 1. au-
gust 2014 i forbindelse med indførelsen af nye arbejdstidsregler på undervis-
ningsområdet.  

§-henvisninger i det følgende er til 2011-overenskomsten. 

A. Ændring pr. 1. april 2013: 

Kapitel 3 (timelønnede) 

§ 24, stk. 1, punkt 1.b) ændres til:  

b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og re-
gioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) indenfor de seneste 8 år. 

B. Ændringer pr. 1. januar 2014:  

Kapitel 2 (månedslønnede) 

1 – Løn 

§ 5, stk. 3 ændres pr. 1. januar 2014 til: 

Stk. 3 

Til lærere i ungdomsskolen ydes et tillæg på 10.100 kr. 

Lønseddeltekst: ungdomsskoletillæg.  

2 – Pension  

I § 10 ændres stk. 2 og 3 til: 

Stk. 2 

Det samlede pensionsbidrag udgør: 

1. januar 2014 

a) 17,3 % hvis den ansatte vælger tillæg, jf. § 13, stk. 1 

b) 17,9 % hvis den ansatte vælger pensionsforhøjelsen, jf. § 13, stk. 2 

af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. 

Stk. 3 

Til ansatte i 93 gruppen gennemføres, som en personlig ordning, en varig forhøjelse af 
pensionsprocenten med 2,5 procentpoint, hvorefter det samlede pensionsbidrag udgør: 

1. januar 2014 

a) 19,8 % hvis den ansatte vælger tillæg, jf. § 13, stk. 1 

b) 20,4 % hvis den ansatte vælger pensionsforhøjelsen, jf. § 13, stk. 2 

af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. 
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Bemærkning: 
Ansatte omfattet af 93 gruppen har modtaget et ”93 gruppe bevis”. 

Beviset fungerer som dokumentation for den enkelte medarbejders ret til 
ovenstående.  

Dokumentation for at være omfattet af nævnte gruppe påhviler således den 
enkelte ansatte. Ret til ovenstående får virkning fra det tidspunkt, hvor medar-
bejderen har opfyldt dokumentationskravet over for arbejdsgiveren.  

3 – Frit valg   

§ 13, stk. 1 og 2 ændres til: 

Stk. 1 

Pr. 1. januar 2014 ydes et tillæg svarende til 0,6 % af den pensionsgivende årsløn. 

Bemærkning: 
Den pensionsgivende årsløn består af følgende løndele: løntrin samt centrale 
og lokale pensionsgivende funktions- og kvalifikationstillæg. 

Tillægget ydes pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke ydes særlig ferie-
godtgørelse heraf. 

Lønseddeltekst: fritvalgstillæg. 

Stk. 2 

Læreren kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget i pensionsordningen, jf. § 10, 
stk. 2 og 3 med 0,6 procentpoint. 

4 - Særydelser 

§ 15, stk. 1 ændres pr. 1. januar 2014 til:  

Stk. 1  

Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 1.002,50 kr. som ulempegodtgørelse.  

Tillægget ydes som godtgørelse i stedet for frihedsopsparing samt arbejdstidsbestemte 
tillæg. 

I protokollat 2 ændres § 8, stk. 1, 2 og 3 pr. 1. januar 2014 til:  

Stk. 1 

For tjeneste mellem kl. 17.00 og kl. 06.00 ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 20,08 
kr. pr. time (forskudttidstillæg).  

Stk. 2 

For tjeneste på søn- og helligdage mellem kl. 06.00 og kl. 17.00 ydes et ikke-
pensionsgivende tillæg på 20,08 kr. pr. time.  

Stk. 3 

For tjeneste på  

1. lørdage mellem kl. 11.00 og kl. 24.00, 

2. søn- og helligdage mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 og 

3. mandage mellem kl. 00.00 og 04.00 

ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 23,84 kr. pr. time.  
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Ikrafttræden og ophør  

Tillægget har virkning fra 1. april 2013 og gælder indtil 31. juli 2014. 


