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Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for Ansatte i staten 

med en læreruddannelse pr. 1. april 2021, jf. pkt. 27 i CFU-forliget  

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og Lærernes Centralorganisation er enige om, 

at organisationsaftalen for Ansatte i staten med en læreruddannelse af 13. september 2019 fornys pr. 1. 

april 2021 på følgende vilkår: 

I. Selvejende institutioner omfattet af organisationsaftalens dækningsområde 

Parterne er enige om, at henføre de selvejende institutioner, som fremgår af vedlagte bilag A, til 

organisationsaftalen for Ansatte i staten med en læreruddannelse, jf. aftalens § 1 stk. 1, 2. punktum.  

Bilag A optrykkes ligeledes som bilag til organisationsaftalen. 

II. Forbehold for godkendelse 

Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Skatteministeriet og 

centralorganisationerne af 6. februar 2021. 

 

 

København, den 15. marts 2021 

 

Lærernes Centralorganisation Skatteministeriet, Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsen 

Palle Rom    Pernille Jung  

  



Selvejende institutioner omfattet af 

organisationsaftalens dækningsområde 
 
Parterne er enige om, at nedenstående selvejende institutioner henføres til organisationsaftalen for 

Ansatte i staten med en læreruddannelse, jf. aftalens § 1 stk. 1, 2. punktum.  

 

Uddannelses- og forskningsministeriet  

 

Institutioner omfattet af lov om universiteter 

 
- Københavns Universitet 

- Aarhus Universitet 

- Syddansk Universitet 

- Roskilde Universitet 

- Aalborg Universitet 

- Danmarks Tekniske Universitet 

- Copenhagen Business School – Handelshøjskolen 

- IT-Universitet i København 
 

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 

 
- Københavns Professionshøjskole  

- Professionshøjskolen Absalon 

- Professionshøjskolen University College Lillebælt 

- Professionshøjskolen University College Nordjylland 

- Professionshøjskolen University College SYD 

- Professionshøjskolen VIA University College 
 

Institutioner omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen  

 
- Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

 

Institutioner omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser  

 
- Erhvervsakademi Kolding 

- Erhvervsakademi Lillebælt 

- Erhvervsakademi Midtvest 

- Erhvervsakademi Sjælland 

- Erhvervsakademi Sydvest 

- Erhvervsakademi Aarhus 

- Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy 

- Erhvervsakademi Dania 

- Københavns Erhvervsakademi 
 



Institutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner  

 
- Designskolen Kolding 

 

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET 
 

Institutioner omfattet af lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i 
natur, teknik og sundhed  

 

- ASTRA 
 
 

     

 


