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Forlig på musikskoleområdet 

Der er mellem FMM, Københavns 

Kommune og KL indgået forlig for 

musikskolelærere, musikskoleledere 

og souschefer på musikskoler omfat-

tet af overenskomsterne og aftalen på 

området. (NIS 51.01, 51.02, 51.11). 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

Til ledere og souschefer afsættes 

2,5% til lokal lønforhandling. Forde-

lingen af midler sker med 1,25% af 

lønsummen pr. 1. januar 2006 og 

1,25% pr. 1. januar 2007. 

 

Til musikskolelærere afsættes 1,25% 

til lokal løndannelse pr. 1. januar 

2007. 

 

Der er indgået en aftale om lokal 

løndannelse, der indebærer, at der 

som udgangspunkt forhandles en 

gang årligt, med mindre andet aftales 

lokalt. 

 

I de år, hvor der ikke er afsat nye 

midler, må der således forventes et 

mere begrænset råderum for den lo-

kale løndannelse, hvilket naturligt vil 

præge indhold og omfang af de even-

tuelle lokale forhandlinger. 

 

Ledere og souschefers grundlønstrin 

forhøjes den 1. april 2005 til hen-

holdsvis løntrin 43 og løntrin 40. 

 

Med virkning fra 1. april 2006 betales 

derudover et årligt tillæg på 3.600 kr. 

(31. marts 2000-niveau). 

 

Musikskolelæreres grundløn forhøjes 

den 1. april 2005 til løntrin 25. Heraf 

følger, at garantilønnen i § 7, stk. 2 

forhøjes til løntrin 30 efter 6 års an-

sættelse og løntrin 35 efter 10 års an-

sættelse. 

 

Med virkning fra den 1. april 2006 

forhøjes grundlønnen til løntrin 26. 

Endvidere forhøjes garantilønnen i § 

7, stk. 2 til løntrin 32 efter 6 års an-

sættelse og løntrin 37 efter 10 års an-

sættelse. 

 

Endelig skal der fremover udarbejdes 

en udviklingsplan for den enkelte le-

der og souschef, og der skal følges op 

på denne årligt. 

 

Forliget kan læses i sin helhed på  

www.kl.dk/329259.  

http://www.kl.dk/329259

