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KL 
 

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 
  
 

SAG-2014-00642 
 

  
  
Tid: Den 10. juni 2015 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen 

af Ungdomsskoleledere’s forhandlingsområde. 
  
Deltagere: Repræsentanter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og 

repræsentanter for KL. 

 

FORHANDLINGSPROTOKOL  

Parterne er enige om at indstille Overenskomst for ledere i ungdomsskolen, 
Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen og aftale om 
gruppelivsaftale for KL/LU fornyet på følgende vilkår.  

 
 

1. LØN 
Lønforbedringer træder i kraft den 1. april 2016.  
 
Grundlønsforbedring til ledere/mellemledere pr. 1. april 2016 
Til ledere og mellemledere på grundlønstrin 46 forhøjes grundlønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 46+11.000 kr. 

 
Til ledere og mellemledere på grundlønstrin 48 forhøjes grundlønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 48+2.000 kr. 

 
Til ledere og mellemledere på grundlønstrin 49 forhøjes grundlønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 49+2.000 kr. 

 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte.  
  

 
2. PÆDAGOGISK MEDHJÆLP 
Med virkning fra den 1. april 2015 bortfalder stillingskategorien ”pædagogisk 
medhjælp”. Allerede ansatte fortsætter som pædagogisk medhjælp på 
hidtidige vilkår som en personlig ordning, sålænge ansættelsen varer. 
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3. AFTALE OM GRUPPELIV  

Med virkning fra den 1. august 2014 præciseres dækningsområdet i § 1,1. 
afsnit i aftale om gruppeliv mellem KL og Landforeningen af 
Ungdomsskoleledere således: 
 
”Gruppelivsaftalen omfatter ungdomsskoleledere beskæftiget i henhold til 
overenskomst for ledere i ungdomsskolen og aftale om 
tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen indgået mellem 
Kommunernes Landsforening (KL) og Landsforeningen af 
Ungdomsskoleledere (LU).” 

 
4. DIGITALISERING – OPSIGELSESBESTEMMELSER I 
OVERENSKOMSTERNE OG AFTALE OM FRIHED TIL 
VEJLEDNING I A-KASSE/FAGFORENING  

 
I overensstemmelse med forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 
16. februar 2015 pkt. 10.4 er parterne enige om, at overenskomstens 
opsigelsesbestemmelser tilpasses Lov om Offentlig Digital Post og der 
tilføjes en bestemmelse om aftale om frihed til vejledning i A-
kasse/Fagforening. Derfor indsættes følgende bestemmelser i 
overenskomstens § 17:  
 
Stk. 2 
I henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om 
påtænkt uansøgt afsked. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den 
ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til organisationen ved dennes 
eventuelle inddrages i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev, 
vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til 
organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen.  
 
Stk. 3 
Organisationen underrettes skriftligt om påtænkt uansøgt afskedigelse. 
Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne 
grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre 
oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af lovgivningen, 
herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold.  
Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, 
orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig 
underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan 
videresendes/kopien af brevet kan udleveres til organisationen. 
 

Bemærkning: 
Underretningen til organisationen sker digitalt. 
 
Landforeningen af Ungdomsskoleledere, [CVR-nummer eller 
sikker e- mail ] på organisationen. 
Underretningen til organisationen indeholder som hidtil 
oplysninger, der gør det muligt at identificere den ansatte. 

 
Stk. 5 
Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes 
meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan 
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videresendes til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. 
Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev vedlægges en kopi af meddelelsen, 
som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle 
inddragelse i sagen.  
 
Stk. 6 
Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 5, underrettes 
organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne 
oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til 
stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger 
af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. 
Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, 
orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig 
underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan 
videresendes/kopien af brevet kan udleveres til organisationen. 
 
Stk. 11 
Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i 
ansættelsesmyndighedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har 
ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes 
a-kasse/fagforening. Friheden placeres i videst muligt omfang under hensyn 
til arbejdspladsens drift. 
 

 
4. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Ledere og mellemledere i ungdomsskolen er omfattet af 
gennemsnitsløngarantigruppe nr. 112302. 
 
Der indgår 0,544 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien. 
 

./. Jf. bilag 4 
 
 
5. IKRAFTTRÆDEN  
Hvor intet andet er nævnt, træder ændringernr i kraft pr. 1. april 2015. 
 
6. AFSLUTNING 

 
Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 
 
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås enighed 
herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må forsinke 
udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger meget vægt på 
en hurtig udsendelse.  
 
Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne. 
 
Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke positivt 
er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt videreført 
efter 31. marts 2015, dog med de justeringer der er en konsekvens af de 
aftalte ændringer. 
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Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomst og aftaler sker på de vilkår, der er 
anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt nærværende 
aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med 
udgangspunkt i den nugældende overenskomst og aftaler. 
 
 
 
 
For  For 
KL LU 
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Bilag 4 

 
      

 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

112302 Skoleområdet, lærere 

m.fl., KL, ledere 

544  

   

  

 

 




