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Lønstigninger pr. 1. april 2016 på Uddannelsesforbundets områder 
Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 

I ugen op til påske indeholdt TR-posten information om lønstigninger på alle forbundets 

områder. I den forbindelse er løntabeller på alle områder blevet opdateret og kan findes på 

www.uddannelsesforbundet.dk  

 

Vi får en del spørgsmål om lønreguleringerne. Løntabellerne er redskabet for medlemmer og 

tillidsrepræsentanter, når lønsedlerne skal tjekkes. Derfor bringer vi også informationerne om 

lønreguleringer på forbundets forskellige områder i dette nummer af TR-posten.  

 

 

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 
Af konsulent Lene Bjerre Aagesen 
 
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  
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Lønstigning på det kommunale område pr. 1. april 2016 
Af konsulent Lene Bjerre Aagesen 
  
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.  
  
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 
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