
 

 

Overgang til akademikeroverenskomsten, professionshøjskolerne 

Ved OK21 blev det aftalt, at alle Ergoterapeuter der er ansat på det statslige område, bliver omfattet af AC’s 

fællesoverenskomst. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt den underskrevne overenskomst. 

Den tekniske overgang sker snarest muligt, og må forventes gennemført i alle lønkontorerne indenfor de 

næste måneder, da de statslige enheder nu har et underskrevet administrationsgrundlag. Overgangen har 

virkning fra 1. april 2021. Hvis overgangen medfører en stigning i grundlønnen vil dette være med 

tilbagevirkende kraft.  

 

Vilkårene før overgangen til akademikeroverenskomsten 

Den centralt aftalte basisløn for undervisere på professionshøjskoler fastsættes af nedenstående 

løntrinsforløb, hvor ergoterapeuter indplaceres på løntrin 1-7. For ergoterapeuter med en 

kandidatuddannelse er sluttrinnet løntrin 8. 

Tabel 1: Undervisere på professionshøjskoler inden overgangen til akademikeroverenskomsten, pr. 

1.10.2021 

  Trin 1 

Trin 2  

(2-årigt) Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 

Pr. år 

 

279.831,00  

 

317.853,00  

 

342.566,00  

 

365.104,00  

 

369.773,00  

 

377.017,00  

 

388.745,00  

Pr. md  23.319,25   26.487,75   28.547,17   30.425,33   30.814,42   31.418,08   32.395,42  

Pensionsbidraget udgør 18% af lønnen. 

Lektor- og adjunkttillæg berøres ikke af overgangen til akademikeroverenskomsten. 

 

Akademikeroverenskomstens grundløn 

Indplacering på akademikeroverenskomsten sker på baggrund af anciennitet.  

Ergoterapeuter bliver indplaceret på løntrin 1-7, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med 6 års 

anciennitet er man på sluttrinnet, løntrin 7. 

Hvis man har en kandidatuddannelse udover ergoterapeutuddannelsen, bliver man indplaceret på løntrin 4, 

5, 6 og 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med 4 års anciennitet efter endt kandidatuddannelse er 

man på sluttrinnet, løntrin 8. 

Tabel 1: Ansatte i staten, herunder ansatte på professionshøjskolerne, pr. 1.10.2021 

 Trin 1 Trin 2 Trin 4 
(2 årigt) 

Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 

Pr.år 290.842,00 303.099,00 317.853,00 342.566,00 365.104,00 369.773,00 387.311,00 

Pr. md. 24.236,83 25.258,25 26.487,75 28.547,17 30.425,33 30.814,42 32.275,92 

 



 

 

Udligningstillæg, til hindring af eventuelt nedgang i grundlønnen ved overgangen 

Hvis indplaceringen på akademikeroverenskomsten indebærer et fald i grundlønnen, så får man et 

udligningstillæg der udgør forskellen mellem hidtidig og ny grundløn. Udligningstillægget vedrører alene 

grundlønnen, og aftalte løntillæg fortsætter derfor uændret. Du kan finde overgangsberegneren til at 

udregne udligningstillægget her. 

Fremtidige centralt aftalte stigninger vil blive modregnet i udligningstillægget, men udligningstillægget 

reduceres ikke ved de løbende procentreguleringer af grundlønnen.  

Ved stillingsskift bliver man indplaceret på dine nye vilkår og derfor bortfalder udligningstillægget. 

Eksempel: 
En ergoterapeut ansat som underviser på en professionshøjskole med 4 års anciennitet har en 
månedsløn på 30.425,33 kr. samt et månedligt individuelt tillæg på 1.000 kr. pr. måned.  
 
Hans anciennitet medfører indplacering på trin 5, hvor den aktuelle månedsløn udgør 28.547,2 kr.   
Udligningstillægget udgør således 1.878,17 kr. om måneden, svarende til forskellen imellem den 
nuværende løn, og løntrin 5. Det individuelle tillæg flyder ovenpå. 
 
Når han næste år stiger til trin 6, bortfalder udligningstillægget, i det forskellen på trin 5 og trin 6 udgør 
kr. 1.878,17 og derfor overstiger udligningstillægget, hvorfor udligningstillægget bortfalder. 
 
De generelle lønstigninger bliver ikke modregnet. 
 
Ved stillingsskift bliver han indplaceret på nye vilkår og derfor bortfalder udligningstillægget. 

 

Frit valg imellem pension og løn 

Efter overgangen til akademikeroverenskomsten udgør pensionsprocenten fortsat 18%.  

Efter den nye overenskomst kan man vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn. Det sker, ved at 

rette henvendelse til arbejdsgiver og meddele, at pension udover de 16,8% skal udbetales som løn. Det kan 

efterfølgende ændres til pensionsbidrag igen, dog tidligst 1 år efter, at man har valgt, at det udbetales som 

løn. Der beregnes ikke feriegodtgørelse af fritvalgsløndelen, og der betales ikke pension af 

fritvalgsløndelen.  

 

https://we.tl/t-Ntr2Akeghh

