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Tilpasningsforhandlinger for skoleområdet
KL og Lærernes Centralorganisation
(LC) er nu enige om en række vilkår
for ansatte på skoleområdet i forbindelse med, at kommunerne overtager
undervisningsopgaver fra amterne.

KL’s overenskomst på skoleområdet
dækker også specialundervisning for
børn, hvorfor medarbejderne senest
pr. 1. august 2008 skal over på disse
regler.

Pr. 1 januar 2007 modtager kommunerne personale beskæftiget med:
• specialundervisning for børn
• undervisning ved interne skoler
på døgninstitutioner
• specialundervisning for voksne

I perioden frem til 1. august 2008
gælder nedenstående for henholdsvis
overførte medarbejdere og for medarbejdere der nyansættes i perioden.

Løsningerne på de tre områder er ikke helt identiske, hvorfor de gennemgås hver for sig nedenfor.
Generelt gælder, at der er valgt løsninger, som gælder for hele skoleår.
Endvidere gælder, at kommunen i indeværende skoleår kan køre de skoler/institutioner, den overtager, videre på samme vilkår, som før overførslen til kommunen.

De overførte medarbejdere følger
indtil den 31. juli 2008 den amtskommunale overenskomsts særlige
løn- og pensionsbestemmelser, herunder de lønstigninger de ville have
opnået i perioden frem til udgangen
af juli måned 2008 ved fortsat ansættelse i et amt.
De overførte medarbejdere har dog
mulighed for at vælge sig over på den
kommunale overenskomsts løn- og
pensionsbestemmelser pr. 1 august
2007. Valget skal foretages senest 1.
april 2007.

Specialundervisning for børn
Kommunerne overtager selvstændige
skoler med specialundervisning for
børn og observations- og heldagsskoler.

KL forventer, at hovedparten af de
overførte medarbejdere vil vælge at
overgå, da det lønmæssigt er en fordel for den enkelte. Kommunerne må
derfor påregne en udgift i forbindelse

Løn- og Personalenyt udgives af KL
Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S • Tlf. 3370 3370 • Fax 3370 3371 •
kl@kl.dk • www.kl.dk
Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til: Fax 3370 3371 eller pr. e-mail mva@kl.dk@kl.dk

hermed. Reglerne fremgår af protokollat 5 til overenskomsten.
Indtil 31. juli 2007 følger de overførte
medarbejdere den amtslige arbejdstidsaftale. I skoleåret 2007/08 følger
de overførte medarbejdere de kommunale arbejdstidsaftaler med særregler. Reglerne fremgår protokollat 4 til
arbejdstidsaftalen for lærere og protokollat 1 til arbejdstidsaftalen for
børnehaveklasseledere.
Nyansatte lærere m.fl., der i perioden
1. januar 2007 til 31. juli 2007 ansættes på en skole, der overtages af en
kommune, og som fortsætter som
samlet skole, følger indtil den 31. juli
2007 den amtskommunale overenskomsts særlige lønbestemmelser og
den amtslige arbejdstidsaftale. Pr. 1.
august 2007 omfattes disse lærere
m.fl. fuldt ud af den kommunale
overenskomst og arbejdstidsaftale,
medmindre skolens ledelse træffer en
anden beslutning angående arbejdstid. Reglerne fremgår protokollat 4 til
arbejdstidsaftalen for lærere og protokollat 1 til arbejdstidsaftalen for
børnehaveklasseledere.

Døgninstitutioner med intern
skole
KL’s overenskomster og aftaler på
skoleområdet dækker ikke undervisning ved interne skoler på døgninstitutioner. Dækningsområdet for KL’s
overenskomst og aftale for lærere
m.fl. udvides derfor til at omfatte
denne type undervisning.
De overførte medarbejdere følger
indtil den 31. juli 2007 den amts-
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kommunale overenskomsts særlige
løn- og pensionsbestemmelser, herunder de lønstigninger de ville have
opnået i perioden frem til udgangen
af juli måned 2007 ved fortsat ansættelse i et amt. Reglerne fremgår af
protokollat 5 til overenskomsten.
Indtil 31. juli 2007 følger de overførte
medarbejdere den amtslige arbejdstidsaftale. Reglerne fremgår af protokollat 4 til arbejdstidsaftalen.
Nyansatte lærere m.fl., der i perioden
1. januar 2007 til 31. juli 2007 ansættes på en skole, der overtages af en
kommune, og som fortsætter som
samlet skole, følger indtil den 31. juli
2007 den amtskommunale overenskomsts særlige lønbestemmelser og
den amtslige arbejdstidsaftale. Reglerne fremgår af den nye overenskomst og protokollat 4 til arbejdstidsaftalen.
Pr. 1. august 2007 følger både de
overførte og de nyansatte lærere m.fl.
fuldt ud af den kommunale overenskomst og arbejdstidsaftale. Dette betyder blandt andet, at pågældende
ydes et ikke-pensionsgivende tillæg
på 18.000,- kr. samt undervisningsog akkordtillæg. Endvidere betyder
det, at pensionsprocenten pr. 1. august 2007 stiger fra 14,2 % til det
kommunale niveau på 17,3 %.
Kommunerne må påregne en udgift i
forbindelse hermed.

Specialundervisning for
voksne
KL’s overenskomster og aftaler på
skoleområdet dækker ikke specialun-
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dervisning for voksne. Dækningsområdet for KL’s overenskomst og aftale for lærere m.fl. udvides derfor til at
omfatte denne type undervisning.

Bortfald af særvilkår

De overførte medarbejdere følger
indtil den 31. juli 2007 den amtskommunale overenskomsts særlige
løn- og pensionsbestemmelser, herunder de lønstigninger de ville have
opnået i perioden frem til udgangen
af juli måned 2007 ved fortsat ansættelse i et amt. Reglerne fremgår af
protokollat 5 til overenskomsten.

For overførte medarbejdere ved
døgninstitutioner med intern skole og
ved specialundervisning for voksne
bortfalder særvilkår pr. 1. august
2007.

Pr. 1. august 2007 følger de overførte
fuldt ud den kommunale overenskomst. KL´s overenskomst får den
samme lønsammensætning, som den
amtslige overenskomst, herunder et
ikke-pensionsgivende tillæg på
28.300,- kr. og undervisningstillæg på
100,- kr. for undervisningstimer udover 680 samt evt. tillæg for skiftende
arbejdssteder m.v.
Nyansatte lærere m.fl., der den 1. januar 2007 eller senere ansættes på en
skole, der overtages af en kommune,
og som fortsætter som samlet skole,
følger fuldt ud den kommunale overenskomst.
Pr. 1. januar 2007 følger både de
overførte og de nyansatte lærere m.fl.
fuldt ud den kommunale arbejdstidsaftale, hvor der i protokollat 3 til arbejdstidsaftalen vil være oplistet de
særregler, der gælder for lærere ved
voksenspecialundervisningen.

For overførte medarbejdere ved specialundervisning for børn bortfalder
særvilkår senest pr. 1. august 2008.

For alle overførte medarbejdere på
skoleområdet gælder, at deres særvilkår bortfalder ved overgang til kommunale institutioner, som ikke forud
for 1. januar 2007 var amtskommunale, fx ved overgang til folkeskoler.

Administrationsgrundlag
Når forhandlingsresultatet er godkendt af henholdsvis LC og Kommunernes Lønningsnævn, vil den nye
overenskomst blive udsendt ligesom
de protokollater, der henvises til i
ovenstående afsnit vil blive udsendt
til henholdsvis overenskomsten og
arbejdstidsaftalen.
KL vil i samarbejde med Kommuneinformation udgive en revideret udgave af læreraftalerne 2005. Bogen vil
snarest kunne bestilles hos Kommuneinformation.
Indtil udsendelse kan reglerne ses i
forhandlingsprotokollatet med tilhørende bilag her:
www.kl.dk/363118
Der er udarbejdet følgende bilag til
forhandlingsprotokollen:
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En ny overenskomst for lærere m.fl. i
folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (bilag 1).
En ny aftale for tjenestemandsansatte
lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (intet bilag).
Protokollat til overenskomsten med
reglerne for det overførte personale
(bilag 3). Bliver protokollat 5 til overenskomsten.
Protokollat til arbejdstidsaftalen for
lærere med særregler for voksenspecialundervisningen (bilag 2). Bliver
protokollat 3 til arbejdstidsaftalen.
Protokollat til arbejdstidsaftalen for
lærere med særregler for overførte
skoler med specialundervisning for
børn, observations- og heldagsskoler
og interne skoler på døgninstitutioner
(bilag 4). Bliver protokollat 4 til arbejdstidsaftalen.
Protokollat til arbejdstidsaftalen for
børnehaveklasseledere med særregler
for overførte skoler med specialundervisning for børn, observations- og
heldagsskoler og interne skoler på
døgninstitutioner (bilag 5). Bliver
protokollat 1 til arbejdstidsaftalen for
børnehaveklasseledere.
Til brug for administrationen vedrørende ansatte, som opretholder hidtidige løn- og pensionsvilkår og særvilkår vedrørende arbejdstid, vil kommunerne få brug for de amtskommunale overenskomster. De hidtidige
amtslige løn- og pensionsvilkår er
dog oplistet i protokollatet til overenskomsten med reglerne for det
overførte personale.
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Endvidere findes reglerne i en database, OK-Portalen. Adgang til OKPortalen kan fås ved henvendelse til
Danske Regioner/ Amtsrådsforeningen via e-mail til Tina Underbjerg,
tu@regioner.dk, med angivelse af
navn og e-mail-adresse på den person, som skal have adgangen. Brugernavn og kodeord vil blive fremsendt og OK-Portalen er herefter via
www.arf.dk åben for pågældende.

Specialundervisningstillæg
I forbindelse med strukturreformen
ændres folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning.
Pr. 1. januar 2007 er al specialundervisning en kommunal opgave, idet
opgaven med vidtgående specialundervisning overgår fra amterne til
kommunerne.
Herefter sondres ikke mellem specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Al undervisning på
baggrund af særlige hensyn er pr. 1.
januar 2007 specialundervisning uagtet graden heraf.
Lovændringen har betydning for tillægsdannelsen i den kommunale
overenskomst, og der har samtidig
med tilpasningsforhandlingerne været
ført forhandlinger herom.
Det skal præciseres, at nedenstående
omfatter alle ansatte, som er omfattet
af den kommunale overenskomst.
Der sker ingen ændringer i tillægsdannelsen for indeværende skoleår,
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idet tillæg for vidtgående specialundervisning ydes indtil 31. juli 2007 på
baggrund af de visiterede timer for
skoleåret 06/07.
For kommunalansatte lærere, som i
dag er ansat ved selvstændige skoler
med specialundervisning er det aftalt,
at der fortsat ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 18.600 kr. årligt
samt et ikke-pensionsgivende tillæg
på 18,92 kr. pr. timer. Begge tillæg i
31/3 2000-niveau.
Med virkning fra 1. august 2007 gælder, at der ydes et ikkepensionsgivende tillæg på 30,- kr. pr.
time for specialundervisning/specialpædagogisk bistand i særlige klasser.
Såfremt der ydes ovenstående tillæg,
kan der ikke også ydes tillæg i henhold til overenskomstens § 5A stk. 8
– 10.

pensionsgivende tillæg på 5,00 kr. pr.
time. Begge tillæg i 31/3-2000 niveau.
Hensigten er, at kompensere de lærere, som fortsat har timer, der før 1.
januar 2007 udløste tillæg i henhold
til nuværende § 5, stk. 6 og 7.
Kommunerne må forvente, at der
kan komme nogle udgifter i forbindelse med denne omlægning.
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,

Til den, der varetager specialundervisning af enkelte elever i almindelige
klasser, såfremt kommunen har visiteret til specialundervisning med 9 eller flere støttetimer pr. uge for den
enkelte elev, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 15,- kr. pr. time.
For lærere, som før 1. januar 2007
varetog specialundervisning og som
grundet ændringen går væsentligt ned
i løn pr. 1 august 2007, uagtet de udfører præcis de samme undervisningsopgaver, gælder en personlig
overgangsordning, der nedtrapper
lønnen gradvist.
I skoleåret 2007/2008 ydes et ikkepensionsgivende tillæg på 10,00 kr.
pr. time, mens der i skoleåret
2008/2009 ydes et ikke-
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