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Forlig for ledere i ungdomsskolen 

Den 9. marts er der indgået forlig med LU - 

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere om 

fornyelse af overenskomst og aftale for ledere i 

Ungdomsskolen, som er medlemmer af LU. 

Forliget er indgået inden for rammerne af 

KTO-forliget af 19. februar 2011 med und-

tagelse af punkt 4 og 6.1. 

Ny aftale om lokal løndannelse 

KL og LU er enige om, at de ansatte 

indenfor LU’s forhandlingsområde 

fortsat omfattes af Aftale om lokal 

løndannelse for lærere m.fl. indgået 

mellem KL og Lærernes Centralorga-

nisation (LC). Aftalen fornys og for-

enkles i overensstemmelse med punkt 

3 i KL’s forlig med LC af 24. februar 

2011. 

 

Der afsættes ikke nye midler til lokal 

løndannelse (forlodsfinansiering) og 

aftalen indeholder ikke nye garantier. 

 

Aftalen om lokal løndannelse gøres 

mere læsevenlig, og procedurereglerne 

forenkles, så de i højere grad matcher 

en situation uden forlodsfinansiering. 

 

Tvisteløsningssystemet ændres, så mu-

ligheden for at få sagen behandlet i et 

paritetisk nævn (niveau 4) forsvinder. 

Lønforbedringer 

Ledere i Ungdomsskolen på grundløn 

46 får pr. 1. januar 2012 en grundløns-

forbedring til løntrin 46 + et årligt til-

læg på 2.000 kr. (31/3-2000 niveau). 

 

Timelønnen for pædagogisk medhjælp 

forhøjes med virkning fra 1. januar 

2012 fra 146,20 kr. pr. time til 153,86 

kr. pr. time (31/3-2000 niveau). 

KTO-forliget gælder med få 

undtagelser 

De ansatte omfattes af KTO-forliget 

af 19. februar 2011, dog med undta-

gelse af punkt 4 (Tryghedspulje) og 

punkt 6.1 (Aftalen om Udviklings-

mæssige Aktiviteter).  

Den videre proces 

Forliget skal nu godkendes af parter-

nes kompetente forsamlinger. For 

KL’s vedkommende er det KL’s Løn- 

og Personaleudvalg og Kommunernes 

Lønningsnævn. 

Kontaktpersoner 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

Konsulent Camilla Vendelboe Hagen-

sen, tlf. 3370 3428, e-mail cvh@kl.dk 

Chefkonsulent Janne Vinderslev  

tlf. 3370 3244, e-mail jai@kl.dk 
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