
LOV nr 409 af 26/04/2013 

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og 
aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område 

12. Organisationsaftale for fængselslærere m.fl. 

I organisationsaftale af 12. august 2011 mellem Finansministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010 og 
Kriminalforsorgsforeningen for fængselslærere m.fl. foretages ændringer: 

1. §§ 7-10 affattes således: 

»§ 7. Arbejdstid 

Fængselslærere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk. 2-5. 

Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. 

Stk. 3. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. 

Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til fængselslæreren. Opgaveoversigten skal 
overordnet angive de arbejdsopgaver, fængselslæreren påtænkes at løse i normperioden. 

Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, 
der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og fængselslæreren, herunder drøftes eventuelle 
konsekvenser af ændringer. 

§ 8. Særlig regel for ansatte, der er fyldt 60 år 

Fængselslærere, der er fyldt 60 år, og som anmoder herom, tillægges 170 timer årligt, som fængselslæreren selv disponerer 
over. 

Stk. 2. Timerne medregnes fra den normperiode, hvori fængselslæreren fylder 60 år. Fængselslærere, der får tillagt timer efter 
stk. 1, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis den årlige arbejdstidsnorm overskrides, afspadseres de overskydende timer i den 
efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. 

Stk. 3. Undervisningstimetallet i § 10, stk. 1, nedsættes med 170. 

Stk. 4. Stk. 1-3 finder alene anvendelse for fængselslærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år. 

§ 8 a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år 

Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 
timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. 

Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse. 

Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. 

§ 9. Lokalaftaler mv. 

Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves. 

§ 10. Godtgørelse 

For hver undervisningstime ud over 750 inden for en normperiode ydes fængselslæreren en godtgørelse, der svarer til 2 gange 
godtgørelsen for tjeneste på søn- og helligdage. 

Stk. 2. Undervisningstiden opgøres i hele timer. 

Stk. 3. Fængselslærerens tidsforbrug som vagt mv. ved skriftlig prøve samt tidsforbrug til udarbejdelse af interne skriftlige 
prøver i dansk og matematik medregnes i antallet af undervisningstimer i stk. 1.« 

2. §§ 11-15 og bilag 1-3 ophæves. 

Ændringerne har virkning fra den 1. august 2014. 

13. Aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved 
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 

I aftale af 12. marts 2011 mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 om nyt lønsystem og arbejdstid 
for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse foretages følgende ændringer: 

1. I § 6 udgår », jf. §§ 6-15.« 
2. Efter § 6 indsættes: 



»§ 6 a. Lokalaftaler mv. 

Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves.« 

Ændringerne har virkning fra den 1. august 2014. 

 


