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Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler ved OK-15 
for lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne og ernæ-
rings- og husholdningsøkonomer inden for Lærernes Centralorgani-
sations forhandlingsområde 
 
Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav til Lærernes Centralorganisa-
tion er opdelt i krav til de generelle forhandlinger med Forhandlingsfæl-
lesskabet og i krav til organisationsforhandlinger med Lærernes Central-
organisation. Kravene til organisationsforhandlingerne er opdelt i tvær-
gående specielle krav og specielle ikke tværgående krav. Opdelingen af 
forhandlingerne i generelle forhandlinger med Forhandlingsfællesskabet 
og organisationsforhandlinger må ikke være hindrende for, at der kan 
findes løsninger på tværgående spørgsmål. 
 
Kravene er følgende: 
 
Generelle krav 
 
1.  
Der henvises i det hele til de krav, der er fremsat over for Forhandlings-
fællesskabet. 
 
  
Tværgående specielle krav 
 
2.   
Udvikling og afbureaukratisering af forhandlingsprocedurerne i forhold 
til den lokale løndannelse. 
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Side   2  
3. 
Bortfald af centralt fastsatte funktions- og kvalifikationsløndele. 
 
4. 
Med mindre andet aftales, videreføres lokalt aftalte kvalifikationsløndele 
ikke ved stillingsskifte.  
 
5. 
Bortfald af aftale om gennemsnitsløngaranti. 
 
6. 
Modernisering af overenskomststruturen, således at den understøtter den 
samlede opgavevaretagelse. 
 
7. 
Nedsættelse eller afskaffelse af pensionskarens. 
 
8. 
Relevante bestemmelser i overenskomsterne tilpasses Lov om Offentlig 
Digital Post. 
 
 
Specielle ikke-tværgående krav  
 
9. 
Pensionerede tjenestemænd fra kommuner, staten, amter, regioner, stats-
finansierede eller koncessionerede virksomheder og personer, der får 
egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige 
har ydet bidrag til, skal omfattes af overenskomstens dækningsområde og 
undtages fra pensionsbestemmelserne. 
 
10. 
Opgavepapir for børnehaveklasseledere tilpasses gældende lovgivning. 
 
11. 
Vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folke-
skolen tilpasses den ændrede læreruddannelse og de ændrede rammer for 
varetagelse af praktikopgaver. 
 
 



 

Side   3 12. 
Normeringsbestemmelser for ledere udgår. 
 
13. 
Barrierer for overenskomstansættelse af ledere bortfalder. 
 
14. 
Bemærkning om, at ledere på visse områder skal have undervisnings-
kompetence bortfalder. 
 
 
Forbeholdskrav 
 
15. 
Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder, 
hvor der fremsættes krav af Lærernes Centralorganisation. 
 
16. 
Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af: 

• ændret lovgivning 
• fremtidige ændrede regler eller satser for ATP 
• forhandlingstemaer på det statslige, kommunale og private områ-

de, som det vil være af væsentlig betydning for RLTN også at 
gennemføre for regionerne. 

• Afledte virkninger som følge af ændringer i generelle aftaler. 
 
 

Ovennævnte ændringsforslag vedrører følgende overenskomster og afta-
ler, som er opsagt til udløb den 31. marts 2015: 
 

• Aftale om gennemsnitsløngaranti  
• Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.     
• Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisningen 

for børn og unge, herunder vilkår for varetagelse af praktikopga-
ver i uddannelsen til lærer i folkeskolen   

• Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere og lærere m.fl. ved 
specialundervisningen for børn og voksne   

• Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer 
 



 

Side   4 Bekræftelse på rettidig modtagelse af forslag til fornyelse af ovennævnte 
aftaler/overenskomster samt opsigelse heraf bedes sendt til mailadresse 
tu@regioner.dk. 
 
   
 
Med venlig hilsen 
 
  
 
Ole Lund Jensen 
 

/Jan Bülow 




