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Tidsbegrænset tillæg til lærere på 3.345 kr.

LC og KL har drøftet fortolkningen 

af § 9, stk. 2 i aftale om lokal løndan-

nelse for lærere m.fl. vedrørende det 

tidsbegrænsede tillæg på 3.345,00 kr. 

(31.3.2000-niveau), der skal ydes til 

lærere og børnehaveklasseledere i pe-

rioden 1. april 2007 – 31. marts 2008. 

To problemstillinger blev drøftet: 

 

1. Hvordan tillægget skal behandles 

i henhold til aftale om udmønt-

ningsgaranti af nye midler til lokal 

løndannelse. 

2. Hvorvidt tillægget er pensionsgi-

vende for tjenestemandsansatte, 

for hvem der ikke er oprettet en 

supplerende pensionsordning. 

 

Af § 9, stk. 2, litra b fremgår det, at 

der pr. 1. april 2007 afsættes 1,25% af 

lønsummen ekskl. lønuafhængige 

særydelser for ansatte, der ikke er 

omfattet af § 9, stk. 2, litra a. Midler-

ne anvendes til ydelse af et tidsbe-

grænset pensionsgivende funktionstil-

læg i perioden 1. april 2007 – 31. 

marts 2008 på 3.345,00 kr. 

(31.3.2000-niveau).  Af § 9, stk. 2 

fremgår det endvidere, at midlerne 

indgår i den enkelte kommunes sam-

lede råderum til lokal løndannelse. 

Tilsvarende fremgår af bemærknings-

teksten til § 3 stk. 2 i overenskomst 

for lærere m.fl. i folkeskolen og ved 

specialundervisning for voksne. 

 

Parterne er enige om, at tillægget ud 

fra ovenstående skal betragtes som et 

lokalt aftalt tillæg. 

 

1. Forhold til udmøntningsgaranti 

Tillægget finansieres af de afsatte 

midler til lokal løndannelse, jf. oven-

for. Tillægget indgår derfor i ud-

møntningsgarantien i henhold til reg-

lerne i aftale om udmøntningsgaranti 

af nye midler til lokal løndannelse. 

Dette betyder, at de aktuelt udbetalte 

tillæg og evt. pension mv. indgår i 

kommunens forbrug i udmøntnings-

gruppe 4 i henhold til udmøntnings-

garantien i 2007. Det bemærkes, at 

forbruget opgøres for den samlede 

gruppe ansatte i udmøntningsgruppe 

4, og skal udgøre 1,25% af den sam-

lede lønsum i garantigruppen.   

 

2. Pension til tjenestemænd 

Parterne er som nævnt ovenfor enige 

om, at tillægget skal betragtes som et 

lokalt aftalt tillæg. Parterne er endvi-

dere enige om, at hensigten har væ-

ret, at tillægget skulle være omfattet 

af bemærkningsteksten til § 4, stk. 1 

og 2 i aftale om lokal løndannelse for 
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lærere m.fl., herunder bagatelgrænsen 

på 3.800,00 kr. (31.3.2000-niveau). 

 

Parterne er herefter enige om, at til-

lægget ikke er pensionsgivende for 

tjenestemandsansatte, som ikke har 

øvrige tillæg, og for hvem der ikke er 

oprettet en supplerende pensions-

ordning. 

 

Det præciseres, at tillægget er pensi-

onsgivende for alle øvrige lærere og 

børnehaveklasseledere, herunder 

overenskomstansatte og tjeneste-

mænd, som allerede har en supple-

rende pensionsordning eller som har 

øvrige tillæg, der inklusiv tillægget på 

3.345,00 kr. (31.3.2000-niveau) udgør 

en samlet tillægsmasse på 3.800,00 kr. 

eller mere i årligt grundbeløb 

(31.3.2000-niveau). 

 

Praktiske oplysninger 
KL er vidende om, at mange kommu-
ner allerede har indberettet tillægget 
som pensionsgivende med den virk-
ning, at der er blevet indbetalt pensi-
onsbidrag til Lærernes Pension for de 
tjenestemænd, der ikke allerede havde 
en supplerende pensionsordning. De 
indbetalte pensionsbidrag kan mod-
regnes hos Lærernes Pension i den 
førstkommende lønkørsel.  

 

For yderligere oplysninger om den 

praktiske udførelse af modregnings-

adgangen henvises til Lærernes Pen-

sion. 

 

Henvendelse vedrørende fortolkning 

af bestemmelsen kan rettes til: 

Mette Vitved Bjørkvik, mva@kl.dk 

Allan Winter Graversen, awg@kl.dk 

Janne Vinderslev Pålsson, jai@kl.dk 
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