Vejledning
Vedrørende tjenestemandslignende ansatte lærere på
institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler,
tekniske skoler og landbrugsskoler), der underviser mere end
halvdelen af tiden på gymnasialt niveau eller højere niveauer
Moderniseringsstyrelsens har udarbejdet denne vejledning på baggrund af
opmandskendelse i FV 2012.34 af 13. september 2012 mellem
Gymnasieskolernes Lærerforening og Finansministeriet og på baggrund af en
række henvendelser fra erhvervsskoler vedrørende kendelsen. Vejledningen
vedrører ansættelsesgrundlaget for lærere, der er ansat tjenestemandslignende, og
som underviser mere end halvdelen af tiden på gymnasialt niveau eller højere
niveauer.

Lærere ansat tjenestemandslignende efter 1. august 1995
Lærere, der varetager mere end halvdelen af deres undervisning på gymnasialt
niveau eller højere niveauer og har en af de i Overenskomst for akademikere i
staten nævnte uddannelser, skal overgå fra en tjenestemandslignende ansættelse
til ansættelse på Overenskomst for akademikere i staten.
En ændring af ansættelsesformen fra tjenestemandslignende ansættelse til
overenskomstansættelse vil normalt have karakter af en væsentlig
stillingsændring. En sådan ændring skal varsles med den pågældende lærers
opsigelsesvarsel.
Pensionsmæssigt overgår vedkommende til den relevante pensionskasse, som
nævnt i Overenskomst for akademikere i staten.
Har en overenskomstansat lærer herefter i et efterfølgende år mindre end
halvdelen af sin undervisning på gymnasialt niveau eller højere niveauer, skal
vedkommende ansættes tjenestemandslignende, jævnfør dog reglerne i
Overenskomst for akademikere i staten Bilag 6, afsnittet for Ministeriet for Børn
og Undervisning punkt D3.
En ændring af ansættelsesformen fra overenskomstansættelse til
tjenestemandslignende ansættelse vil normalt have karakter af en væsentlig
stillingsændring. En sådan ændring skal varsles med den pågældende lærers
opsigelsesvarsel.
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Civiløkonomer, ansat til undervisning ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (erhvervsskoler), kan ikke ansættes efter Overenskomst for
akademikere i staten, men fortsætter ansættelsen på tjenestemandslignende vilkår
og følger løntrin og tillæg efter § 3, stk. 3, i Aftale om tillæg for lærere ansat på
tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Lærere ansat tjenestemandslignende før 1. august 1995 (med
tjenestemandspension)
En lærer ansat tjenestemandslignende før 1. august 1995 eller ansat
tjenestemandslignende med ret til tjenestemandspension fra tidligere
undervisningsstillinger, og som underviser mere end halvdelen af tiden på
gymnasialt niveau eller højere niveauer, kan forblive ansat på
tjenestemandslignende vilkår, men omklassificeres til en stilling i lønramme
16/31. Den ansatte kan dog overgå til Overenskomst for akademikere i staten
med overenskomstens løn og pensionsvilkår, såfremt der er enighed om dette.
Såfremt en lærer underviser af et omfang, der potentielt vil kunne føre til en
omklassificering, foretager ledelsen en vurdering af den ansattes klassificering.
Vurderingen af klassificeringen beror på, hvorvidt den ansatte underviser mere
end halvdelen af tiden på gymnasialt niveau eller højere niveauer.
Såfremt denne vurdering viser, at vedkommende lever op til kravet for
omklassificering, skal den ansatte fremadrettet klassificeres i lønramme 16/31.
Omklassificeringen skal ske, uanset om vedkommende er ansat i en
tjenestemandslignende stilling på gammel løn (lønramme 18/30) eller på ny løn.
Eventuelle merudgifter ved omklassificeringen finansieres af lokallønspuljen.
Der er ingen ændring af det pensionsmæssige skalatrin, såfremt en ansat overgår
fra ny til gammel løn. Såfremt den ansatte overgår fra et lønramme 18/30 forløb
til lønramme 16/31, følger den ansatte det nye skalatrinsforløb og stiger på
sluttrin fra skalatrin 43 til skalatrin 44.
Civiløkonomer ansat til undervisning ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (erhvervsskoler), fortsætter ansættelsen på tjenestemandslignende
vilkår. Ansatte efter nyt lønsystem følger løntrin og tillæg efter § 3, stk. 3, i Aftale
om tillæg for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for
erhvervsrettet uddannelse. Civiløkonomer ansat på hidtidigt lønsystem i
lønramme 18/30 følger skalatrin og tillæg i aftalens Bilag E §§ 2 og 3, stk. 2.

