
 

TR-POSTEN  
UGE 12 /16 NR. 1 
 

 

 
 
Uddannelsesforbundet 
Nørre Farimagsgade 15 
1364 København K 
Tlf.: +45 70 70 27 22 
info@uddannelsesforbundet.dk 
www.uddannelsesforbundet.dk 

  

   
   

   
  21. marts 2016 

 
 

 

Lønstigning på det statslige område pr. 1. april 2016 
Af konsulent Lene Bjerre Aagesen 
  
Pr. 1. april 2016 stiger de statslige lønninger med 0,80 procent. Reguleringsordningen er 

suspenderet pr. 1. april 2016 og privatlønsværnet gav ikke nogen negativ lønregulering. 
Dermed er reguleringen svarende til det generelt aftalte ved OK15.  
Den statslige reguleringsfaktor forhøjes fra 1,021745 til 1,029882, og næste regulering sker 

pr. 1. april 2017. 
  
Se løntabellerne for de enkelte områder her:  
  
AMU 
Designskoler 
EUD, erhvervsrettede uddannelser, tjenestemandslignende 
Maritime uddannelser 
Produktionsskoler –lærere 
SKT 
VUC, AVU, FVU og ordblindeundervisning 
Produktionsskoler – ledere   
  
Lønstigning på det private område pr. 1. april 2016 
FOAS almene og FOAS sprogcentre følger de statslige reguleringer og lønnen stiger derved 

med 0,80 procent pr. 1. april 2016.  
Den statslige reguleringsfaktor forhøjes fra 1,021745 til 1,029882, og næste regulering sker 

pr. 1. april 2017. 
  
Se løntabellerne for de enkelte områder her:  
  
FOAS Almene – lærere 
FOAS Sprogcentre – lærere  
FOAS Almene – ledere 
FOAS Sprogcentre – ledere  
  
  
Lønstigning på det kommunale område pr. 1. april 2016  
  
Pr. 1. april 2016 stiger grundlønnen med et løntrin, som det blev aftalt ved OK15. Grundlønnen 
for lærere, der i dag er indplaceret på løntrin 30 ændres derfor til trin 31 og så fremdeles. 

Grundlønsforbedringen sker med fuldt gennemslag, således at alle centralt aftalte tillæg 
bevares. Lokalt aftalte tillæg bevares også medmindre der specifikt er aftalt reduktion. Det 

svarer til en lønstigning på mellem knapt 400 til 700 kr. pr. måned.  
Samtidigt øges fritvalgsordningen fra 0,60% til 0,64%.  
  
Grundlønsforbedringen for kommunale ledere sker ved forhøjelse af 
tillæg frem for løntrinsstigning.  
  

mailto:lba@uddannelsesforbundet.dk
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/AMU_010416.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/Designskoler_010416.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/Erhvervsrettede%20skoler%20tjenestemandslignende.aspx#.VuwFruLhDct
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/Maritime_010416.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/Produktionskole_010416.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/SKT_010416.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/VUC_010416.pdf
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/Stat_010416_md.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/FOAS%20almene%20omraade%20daghoejskoler%20projekter.aspx#.VuwKSuLhDct
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/~/media/Files/Loen%20og%20arbejde/Loen/010416/FOAS_010416_sprogcentre.pdf
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/Ledere%20daghoejskoler%20og%20projekter.aspx#.UaRYMNL0Ea4
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/Ledere%20FOAS%20sprogcentre.aspx#.VuwL7uLhDct


   
 

Side 2 

 
 

 

Den kommunale reguleringsfaktor fastholdes på 1,317798, idet der ikke sker en generel 
kommunal lønstigning. Næste lønregulering sker pr. 1. oktober 2016. 
  
Se løntabellerne for de enkelte områder her:  
  
Ungdomsskolen 
Kommunale Sprogcentre 
Vejledere m.fl. ved kommunale jobcentre og UU 
Ledere og mellemledere i kommuner 
 

 

Vejledning om socialt kapitel i staten 
Af konsulent Erling Kure 
  
CFU og Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning om det Sociale kapitel i staten.  
  

Vejledningen beskriver både de lovbestemte arbejdsmarkedspolitiske ordninger (eksempelvis 
løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob) og parternes egne aftaler om henholdsvis job på 

særlige vilkår og integrations- og oplæringsstillinger. Som en samlet betegnelse for alle 

ordninger bruges i vejledningen ”beskæftigelse på særlige vilkår”.  
  

Vejledningen, der erstatter den tidligere vejledning fra 2004, tager højde for de 
arbejdsmarkedspolitiske ændringer, som er gennemført frem til 1. januar 2016.  
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