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Præciseringer vedrørende specialundervisningstillæg
I forlængelse af ændringen af folkeskoleloven og den deraf følgende omlægning af specialundervisningstillæg
har KL og Lærernes Centralorganisation drøftet en række spørgsmål.
På baggrund af drøftelserne er der
enighed om at præcisere og justere
følgende bestemmelser i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og
ved specialundervisning for voksne
gældende pr. 1. januar 2007:
1. § 5A, stk. 3 om tillæg ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn.
2. § 5B om den personlige overgangsordning.
3. Protokollat 2, § 2, stk. 4 om
tillæg til lærere på trin 43 ved
specialundervisning for voksne.
1. Tillæg ved selvstændige skoler
for specialundervisning
Bestemmelsen § 5A, stk. 3 er gældende pr. 1. august 2007.
Bestemmelsen er udvidet til at gælde
alle selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn.
Før 1. august 2007 omfattede den tidligere bestemmelse i § 5, stk. 3 alene
selvstændige skoler for vidtgående
specialundervisning (skoler hvor børn

var visiteret til specialundervisning efter § 20, stk. 2 i den tidligere folkeskolelov). Med virkning fra 1. august 2007
omfatter § 5A, stk. 3 alle selvstændige
folkeskoler for specialundervisning.
Lærere ved disse skoler skal ydes et
ikke-pensionsgivende tillæg på 18.600
kr. årligt samt et ikke-pensionsgivende
tillæg på 18,92 kr. pr. time, jf. § 5A,
stk. 3. Begge tillæg i 31/3 2000niveau.
Der udsendes snarest en rettelse til
overenskomsten, således at det fremgår, at det som hidtil lokalt kan aftales,
at tillægget på 18,92 kr. helt eller delvist erstattes af fastlæggelse af ekstra
skoletid til særlig forberedelse af denne undervisning.
Baggrunden for udvidelsen af § 5A,
stk. 3 skyldes ændringen af folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning, hvor der ikke længere
sondres mellem specialundervisning
og vidtgående specialundervisning, jf.
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Som en konsekvens heraf kan der ikke
længere sondres mellem selvstændige
folkeskoler med specialundervisning
og selvstændige folkeskoler med vidtgående specialundervisning. De er alle
skoler med specialundervisning efter
den nye folkeskolelov.
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Med virkning fra 1. august 2007 betyder dette således, at § 5A, stk. 3 omfatter alle selvstændige folkeskoler for
specialundervisning (herunder skoler
hvor børn var visiteret til specialundervisning efter § 20, stk. 1 i den tidligere folkeskolelov).

tillæg efter § 5, stk. 6 og stk. 7. Indtil
1. august 2007 ydes tillæg efter § 5,
stk. 6 og stk. 7 som hidtil. Pr. 1. august 2007 træder de nye tillægsbestemmelser i kraft, herunder den personlige overgangsordning i § 5B, jf.
Løn- og Personalenyt 2006:22.

På de skoler, der ikke tidligere var omfattet af bestemmelsen, er der centralt
aftalt en modregningsadgang. Modregningsadgangen gælder alene på de
skoler, der forud for 1. januar 2007
var kommunale skoler. For lærere på
disse skoler, som ved omlægningen af
tillæggene for specialundervisning får
en lønfremgang, kan der foretages
modregning i alle lokale løndele eller
yderligere tid, der er givet med en tilsvarende begrundelse som tillæg efter
§ 5A, stk. 3. Det kan være lokalt aftalt
løn/tid for ansættelse ved en specialskole, varetagelse af specialundervisning eller lignende.

Det står i bemærkningen til § 5B, at
den personlige overgangsordning omfatter lærere, som ydes tillæg efter §
5A, stk. 7, og som før 1. januar 2007
fik tillæg i henhold til både § 5, stk. 6
og stk. 7. Det skal præciseres, at bestemmelsen gælder uagtet om tillægget
efter § 5, stk. 6 er udbetalt eller om
det helt eller delvist er erstattet af skoletid til ekstra forberedelse.

KL er vidende om, at der eksisterer 8
skoler på landsplan, som før 1. januar
2007 var kommunale skoler og som
ikke tidligere har været omfattet af bestemmelsen. De aktuelle kommuner
har fået direkte besked om udvidelsen.
Der kan imidlertid være flere skoler,
som KL ikke er vidende om, og som
vil blive omfattet af udvidelsen.

Bestemmelsen omfatter lærere på trin
43 ved specialundervisning for voksne, som tidligere har været aflønnet
som lærer/overlærer i statens lønramme 18/26/28.

KL står til disposition i forbindelse
med eventuelle spørgsmål vedrørende
modregningsadgangen.
2. Personlig overgangsordning
Bestemmelsen § 5B er gældende pr. 1.
august 2007.
Den personlige overgangsordning er
ligeledes en konsekvens af ændringen
af folkeskoleloven. Hensigten er at
kompensere de lærere, som fortsat har
timer, der før 1. januar 2007 udløste
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3. Tillæg til lærere på trin 43 ved
specialundervisning for voksne
Bestemmelsen i protokollat 2, § 2, stk.
4 har været gældende fra 1. januar
2007.

For ovennævnte lærere ved specialundervisning for voksne i løntrinsforløb
37, 38, 40 og 43, jf. protokollat 2, § 1
stk. 7 og som er på sluttrin, er det aftalt, at de bibeholder deres hidtidige
funktionstillæg. Det er derfor en fejl,
at det i protokollat 2, § 2, stk. 4 står, at
disse ansatte ydes et tillæg på 25.000,-.
Tillægget er på 25.500,-, jf. den amtslige overenskomst § 9, stk. 4. Der udsendes snarest en rettelse til overenskomsten.
Bestemmelsen omfatter en relativ lille
gruppe.
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Rettelsen gælder bagudrettet, men rettelsen vil alene have bagudrettet betydning for nyansatte ved specialundervisning for voksne, der er ansat i
kommunen efter 1. januar 2007, og
som har ret til indplacering efter denne bestemmelse.
De overførte amtslige medarbejdere
følger de amtslige lønbestemmelser
frem til 1. august 2007 og har derfor
fået det korrekte tillæg.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan følgende kontaktes:
Mette Vitved Bjørkvik, mva@kl.dk
tlf. 3370 3524
Allan Winther Graversen, awg@kl.dk
tlf. 3370 3428.
Nanna Abildstrøm, naa@kl.dk tlf.
3370 3368
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