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KL har forelagt forhandlingsresultat med Lærernes Centralorganisation for LC's forhand-
lingsområde. 

På lønområdet er aftalt lønforbedringer for børnehaveklasseledere og (skole)konsulen-
ter/skolepsykologer. Det samme gælder for lærere i ungdomsskolen, lærere ved sprog-
centre som varetager funktion som pædagogisk medhjælp, professionsbachelorer i ernæ-
ring og sundhed, UU-vejledere samt ledere mfl. inden for undervisningsområdet. 

For børnehaveklasseledere forhøjes grundløn efter 12 års beskæftigelse således fra løntrin 
33 + 7.000 kr. til løntrin 37. For børnehaveklasseledere på personlig ordning omfattet af 
protokollat 2 hæves undervisningstillægget fra 7.900 kr. til 15.400 kr. Endvidere indsæt-
tes for børnehaveklasseledere en bestemmelse i overenskomsten om, at der skal indgås 
aftale om funktionsløn for ledere, der varetager vejledning af pædagogstuderende i prak-
tik. 

For (skole)konsulenter og skolepsykologer indføres efter 4 års ansættelse som sådanne et 
kvalifikationstillæg på 6.500 kr. 

For lærere i ungdomsskolen hæves undervisningstillægget fra 10.100 kr. til 11.800 kr. 

For lærere på sprogcentre der varetager funktion som pædagogisk medhjælp hæves tre 
forskellige tillæg fra 6.200 kr. til 8.400 kr., fra 10.200 kr. til 13.860 kr. og fra 15.400 kr. 
til 21.000 kr. 

For professionsbachelorer i ernæring og sundhed indføres et kvalifikationstillæg efter 4 
års beskæftigelse på løntrin 31 + 2.000 kr. 

For UU-vejledere indføres et funktionstillæg på 7.000 kr. 

For ledere på grundlønstrin 46 + 11.000 kr. hæves lønnen til løntrin 46 + 13.500 kr., for 
ledere på grundlønstrin 48 + 2.000 kr. hæves lønnen til løntrin 48 + 3.000 kr., for ledere 
på grundlønstrin 49 + 2.000 kr. hæves lønnen til løntrin 49 + 3.000 kr. og for ledere på 
grundlønstrin 50 + 2.000 kr. hæves lønnen til løntrin 50 + 3.000 kr. 

Alle lønbeløbene er i 31/3-2000 niveau. 
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Vedr. pension mv. ændres fra 1. juni 2018 forsikringsbetingelserne i aftalen om gruppe-
livsforsikring så ansatte fremover er dækket under ansættelsen frem til det fyldte 70 år. 
Endvidere hæves den eksisterende fritvalgsordning med 0,19 pct. 

De samlede omkostninger ved forhandlingsresultatet udgør 107,630 mio. kr., som godt 
og vel finansieres af 0,35 pct. af  lønsummen samt provenu fra ændring af rammeaftalen 
om åremålsansættelse i forliget mellem KL og FF. 

Vedr. arbejdstid er KL og FF repræsenteret ved LC enige om umiddelbart efter 0.18 at 
indgå i en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og 
andre tiltag, der fremmer god undervisning på Lov 409-området. Forhandlingsforløbet 
skal være afsluttet senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Det fremgår endvi-
dere af forhandlingsresultatet, at det er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der 
fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser. Endelig er det bestemt, at 
ansattes deltagelse på lejrskoler mv. skal medregnes i arbejdstiden med 14 arbejdstimer 
og 10 timers rådighedstjeneste med 1/3 pr. døgn. Rådighedstjenesten kan medregnes i 
arbejdstiden eller udbetales. 

Kommunernes Lønningsnævn har den 1. juni 2018 godkendt forhandlingsresultatet og 
bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 
være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. 

Med venlig hilsen 

Ni1els Jørgen Mau Pedersen 
Sekretariatschef 
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