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NOTAT  

Opmandstilkendegivelse af 6. november 2013 
om bortfald af timereduktioner (Dansk Mu-
sikpædagogisk Forening mod Aarhus Kom-
mune) 

Resume 

Ved tilkendegivelse af 6. november 2013 fastslog opmanden, at Aarhus Mu-

sikskole havde været berettiget til at opsigelse timereduktioner, som i en 

årrække havde været ydet i henhold til overenskomstens bestemmelser, til 

bortfald.  

 

Opmanden fandt, at der på musikskolen var opstået en lokal kutyme om 

ydelse af overenskomstmæssige timereduktioner, som kunne opsiges med et 

passende varsel på 3 måneder til et undervisningsårs begyndelse. Opmanden 

fandt endvidere, at bortfaldet af timereduktionerne var en væsentlig vi l-

kårsændring, hvorfor opsigelsen i forhold til de omhandlede musikskolelæ-

rere skulle varsles med den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel.  

 

Sagsfremstilling 

Aarhus Musikskole opsagde i foråret 2011 de på musikskolen gældende 

overenskomstmæssige timereduktioner til bortfald pr. 1. august 2011. Opsi-

gelsen af timereduktionerne var begrundet i besparelser på musikskolen.   

  

Fællesudvalget for Musikundervisere indenfor musikskolernes område 

(FFM) anlagde sag mod KL for Aarhus Kommune med påstand om, at 

Aarhus Kommune skulle anerkende, at musikskolelærere på Aarhus Musik-

skole efter 1. august 2011 fortsat havde krav på de overenskomstmæssige 

timereduktioner ved opgørelse af arbejdstiden i henhold til overenskom-

stens bestemmelser.   
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I henhold til overenskomstens § 14, stk. 1 anses musikskolelærere med et 

pligtige undervisningstimetal på 1000 undervisningstimer pr. år (25 under-

visningstimer pr. uge i 40 uger) som fuldtidsbeskæftiget. Af § 14, stk. 4 

fremgår det endvidere, at det i stk. 1 nævnte timetal er fastsat under hensyn 

til, at der påhviler musikskolelærere – ud over tilrettelæggelse og forberedel-

se af undervisning – at varetage en række opgaver uden direkte forbindelse 

til undervisningen.  

 

I henhold til overenskomstens § 14, stk. 5 og 6 kan kommunalbestyrelsen 

beslutte at yde timereduktioner – som fastsat i overenskomsten – for særligt 

kvalificerende undervisning eller for særlig undervisning ved musikalsk lege-

stue eller aktiviteter med tilsvarende fagligt indhold.   

 

Ved Aarhus Musikskole var der i en årrække frem til undervisningsåret 

2011/2012 ydet sådanne timereduktioner iht. § 14, stk. 5 og 6 til musiksko-

lelærere under overenskomsten.  

 

Aarhus Byråd traf i januar 2011 beslutning om besparelser på musikskolens 

budget, som efterfølgende blev drøftet på 2 møder i musikskolens MED-

udvalg. På det sidste MED-udvalgsmøde gav musikskolen meddelelse om, 

at man havde besluttet at reducere alle overenskomstmæssige timereduktio-

ner med 0,2 for at undgå opsigelse af medarbejdere som følge af bespare l-

serne på musikskolens budget.  

 

Musikskolens ledelse gav meddelelse til medarbejderne om fjernelse af 

timereduktionerne på et lærermøde d. 1. marts 2011 og efterfølgende d. 15. 

marts 2011 skriftligt i en meddelelse på musikskolens intranet, som alle mu-

sikskolelærere var forpligtet til at orienterer sig på mindst én gang ugentligt.   

 

I forhold til de musikskolelærere, for hvem fjernelse af timereduktionerne 

medførte en nedsættelse af deres arbejdstid, varslede musikskolen ændrin-

gen med den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel. Endvidere gav musik-

skolen særskilt skriftlig orientering om ændringen til de musikskolelærere, 

som havde særligt mange timereduktioner.  

 

På et møde d. 12. april 2011 gjorde FMM indsigelse overfor Aarhus Kom-

mune mod musikskolens opsigelse af timereduktionerne. Parterne kunne på 

mødet ikke opnå enighed om spørgsmålet. 

 

Under den efterfølgende faglige voldgift vedr. parternes uenighed fandt 

opmanden, at Aarhus Kommune indenfor rammer af overenskomsten ensi-

digt havde kunnet beslutte, at timereduktionerne iht. overenskomstens § 14, 

stk. 5 og 6 ikke længere skulle ydes.  
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Opmanden lagde i sin begrundelse vægt på, at kommunalbestyrelsen efter 

ordlyden i overenskomstens § 14, stk. 5 og 6 ”kan” beslutte at yde timere-

duktioner for de i overenskomsten nævnte særlige undervisningsopgaver og 

lagde således til grund, at det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte om 

timereduktioner skal ydes.  

 

Henset til, at de omhandlede timereduktioner på Aarhus Musikskole var 

blevet ydet i en længere årrække fandt opmanden, at der var opstået en lokal 

kutyme om ydelse af de overenskomstmæssige timereduktioner, som af 

Aarhus Kommune kunne opsiges med et passende varsel på 3 måneder til 

begyndelsen af et undervisningsår.  

 

Opmanden fandt at denne opsigelse fra Aarhus Kommunens side var sket 

senest på mødet med FMM d. 12. april 2011, med den konsekvens at den 

lokale kutyme var faldet bort d. 1. august 2011.    

 

Opmanden fandt endelig, at opsigelsen af timereduktionerne var en væsent-

lig vilkårsændring, som skulle varsles overfor de berørte medarbejdere med 

deres individuelle opsigelsesvarsel.  

 

I forhold til de medarbejdere, der havde krav på et individuelt varsel, som 

løb udover d. 1. august 2011, hvor timereduktionerne i henhold til musik-

skolens opsigelse var faldet bort, skulle der ske opregning og efterbetaling 

for perioden fra 1. august 2011 og frem til udløbet af deres individuelle var-

sel.     

 

Sekretariatets bemærkninger 

Afgørelsen viser, at kommuner der har truffet beslutning om at yde timere-

duktioner iht. § 14, stk. 5 og 6 i overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår 

for musikskolelærere, ensidigt kan beslutte at timereduktionerne ikke længe-

re skal ydes. 

 

Afgørelsen er i overensstemmelse med praksis, hvorefter lokale kutymer 

kan opsiges med passende varsel. 

 

Afgørelsen er dog særlig derved, at ændringen betragtes som en væsentlig 

vilkårsændring om omfordeling af de pågældende musikskolelæreres ar-

bejdsopgaver fra forberedelse til undervisningstid, uden at arbejdstidsnor-

men forhøjes.  

 

Kommunen skal i forbindelse med eventuel beslutning at fjerne timereduk-

tionerne vurderer konkret, hvorvidt der er opstået en lokal kutyme om ydel-

se af de overenskomstmæssige timereduktioner, idet sådan lokale kutyme i 
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så fald forudsætter særskilt opsigelse med et varsel på 3 måneder til et un-

dervisningsårs begyndelse. 


