
Side 1 af 2 
 

 

KL 
 
 
 

Landsforening af Ungdomsskoleledere 
  

SAG-2019-05732  

  
  

Tid: Den 11. marts 2021, kl. 15:30 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftale og overenskomst med tilhørende protokollater 

inden for Landsforening af Ungdomsskolelederes forhandlingsområde.  
 

  
Deltagere: Repræsentanter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og 

repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL   
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med 
tilhørende protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker 
inden for rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 15. 
februar 2021.  

1. LØN 
Medmindre andet fremgår nedenfor er alle tillæg anført som årlige 
pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillæggene reduceres i 
forhold til beskæftigelsesgraden.  

  
1.1 LØNFORBEDRING TIL LEDERE 

Til ledere på grundlønstrin 46 + 13.500 kr. forhøjes grundlønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 46 + 15.700 kr.  

 
Til ledere på grundlønstrin 48 + 3.000 kr. forhøjes grundlønnen 
med fuldt gennemslag til løntrin 48 + 5.200 kr. 
 
Til ledere på grundlønstrin 49 + 3.000 kr. forhøjes grundlønnen 
med fuldt gennemslag til løntrin 49 + 5.200 kr. 
      

2. VEJLEDENDE KRITERIER FOR FUNKTIONS- OG 
KVALIFIKATIONSLØN, JF. OVERENSKOMSTEN BILAG 1 
Parterne har aftalt at drøfte Landsforeningen af Ungdomsskolelederes 
forslag til ændring af formulering i bilag 1 til overenskomsten i den 
kommende overenskomstperiode.  
 

3. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i 
kraft pr. 1. april 2022. 
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4. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,5 %. 
 
Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 
 
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad 
må forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne 
lægger meget vægt på en hurtig udsendelse.  
 
Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er 
aftalt videreført efter 31. marts 2021, dog med de justeringer der er en 
konsekvens af de aftalte ændringer. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i 
forbindelse med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende 
bilag er bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomst og aftale sker på de vilkår, 
der er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt 
nærværende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne 
herefter med udgangspunkt i de nugældende overenskomst og aftale. 
 

 
 

 
 

For   For 
KL  Landsforeningen  

  af ungdomskoleledere 
 
Frederik Hjorth Graungaard  Per Nielsen 
  Bo Dyregaard 

 
 
    

 
 


