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Dnr. F9 4814/04

Prorektor

Övertid för lärare
Internrevisionen vid Lunds universitet har avlämnat en rapport om den övertidsersättning som
utbetalats till lärare under år 2002 och 2003. Granskningen omfattar endast de anställda som
erhållit mer än 100 000 SEK. Granskningen har visat att vissa institutioner har en sidoordnad
bokföring över ”undervisningsskuld” till lärarna. Skulden avser lärarnas ackumulerade
undervisningstid utöver vad som fastställts i personalplanen. Om en lärare undervisar utöver den
fastställda tiden kan denna tid sparas eller betalas ut som övertidsersättning.
Internrevisionen har även framfört att brister finns i underlagen som översändes till lönekontoret för
utbetalning av övertid. Underlagen saknar ofta en specificering vad gäller antalet timmar som skall
betalas ut och när i tiden övertiden fullgjorts.
I lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Lunds universitet (dnr. F 42 17290/1998) regleras att en lärares
arbetsuppgifter skall planeras på sådant sätt att samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom
årsarbetstiden. För varje verksamhetsår skall en personalplan utarbetas i samråd med respektive
lärare. Övertid utöver den totala årsarbetstiden skall normalt inte förekomma.
Enligt ALFA (allmänt löne- och förmånsavtal) § 18 kan arbetsgivaren begära att en arbetstagare skall
arbeta på övertid, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Om särskilda skäl föreligger kan
mer övertid i undantagsfall tagas ut om överenskommelse träffas med arbetstagaren. Innan
överenskommelsen träffas med arbetstagaren skall berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.
Beslut
* Prefekt har delegation att besluta om övertid upp till 150 klocktimmar per kalenderår och anställd
* All övertid utöver 150 klocktimmar per kalenderår beslutas av kanslichef
* All övertid skall vara beordrad före det att arbetet utföres
* Till chefen för lönekontoret uppdrages att granska inlämnade övertidsräkningar
* En lärares årliga undervisningsskyldighet skall planeras i högst ett treårigt tidsperspektiv eller
kortare om förordnandetiden är kortare. Normalt skall undervisning i form av övertid inte
förekomma
* Lärares arbetstid skall årligen planeras i en personalplan vilken skall inlämnas till området samt till
de fackliga organisationerna
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av universitetsdirektör Peter
Honeth och efter föredragning av personalchef Staffan Svensson.

Ann Numhauser-Henning

Staffan Svensson

