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Til alle tillidsrepræsentanter i ungdomsskoler og på sprogcentre, ansat i 

kommunerne: Nu kommer opfølgningsprojektet på arbejdstidspapirerne fra 
OK 15 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

KL og LC (herunder Uddannelsesforbundet) sætter nu gang i projektet om opfølgning på det 

politiske papir om arbejdstid, som parterne udarbejdede i forbindelse med overenskomstfor- 

handlingerne i 2015. 

 

I vedlagte brev informeres du som tillidsrepræsentant om de aktiviteter, som de centrale par- 

terne igangsætter som led i projektet. Du kan læse brevet her. 
 

KL har sendt brevet til kommunernes hovedpostkasse, personalechefer samt skoledirektører og 

skolechefer og beder om, at brevet bliver videresendt til skoleledere, herunder ledere af ung-

domsskolen samt sprogcentre i kommunen. 

 

Brevet indeholder informationer om hele projektet og særligt om datoer for regionale 

møder, hvor det er aftalt, at repræsentanter for kommunernes forvaltninger, skolelederne 

sammen med tillidsrepræsentanterne deltager. Uddannelsesforbundet går ud fra, at repræsen- 

tanterne fra samme kommune koordinerer deres deltagelse. 

 

Der vil efter sommerferien blive udsendt yderligere information, ligesom der bliver åbnet for 

tilmelding. 

 
 

Inddragelse af tillidsrepræsentanter ved afskedigelser: EUD, AMU, VUC og 
produktionsskoler 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Moderniseringsstyrelsen har i deres personaleadministrative vejledning (PAV) sået tvivl om ind-

dragelsen af tillidsrepræsentanten ved afskedigelser på skolerne. Det betyder, at man på en del 

skoler ikke vil oplyse navne på kolleger, som påtænkes afskediget. 

 

De faglige organisationer, herunder Uddannelsesforbundet, er helt uenige i Moderniseringssty- 

relsens vejledning. 

 

Det fremgår tydeligt af § 3, stk. 4 i tillidsrepræsentantaftalen, at ” Tillidsrepræsentanten skal 

holdes orientereret ved forestående afsked af personale... ” 

 

I sagens natur skal tillidsrepræsentanten vide, hvem de påtænkte afskedigede kolleger er, for 

som TR at kunne støtte og beskytte de afskedigelsestruede. 

 

Sagen vil blive behandlet mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen på et møde efter sommerfe- 

rien. 
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Side 2 

 

 

Indtil der foreligger en afklaring på sagen, råder vi jer til at kontakte sekretariatet, 

hvis I ikke fra arbejdsgiver må få kendskab til navne på de påtænkt afskedigede kol- 

leger. 

 

-- 

 

Vejledningen i PAV fra Moderniseringsstyrelsen, som de faglige organisationer ikke er enige i, 

har følgende ordlyd: 

 

”Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten om påtænkte afskedigelser af 

personale – også selv om det alene drejer sig om en enkelt medarbejder. 

 

Datatilsynet er af den opfattelse, at spørgsmål om, hvorvidt persondataloven er hinder for, at 

en arbejdsgiver kan udlevere navnet/navnene på den/de medarbejdere, der påtænkes afskedi- 

get, til tillidsrepræsentanten for den pågældende personalegruppe, i givet fald må afklares i 

forbindelse med en eventuel klagesag, hvor der vil blive set på de hensyn og berettigede inte- 

resser, der måtte være i den konkrete sag. 

 

På baggrund af den usikkerhed, der dermed består i forhold til persondataloven, anbefaler 

Moderniseringsstyrelsen, at ansættelsesmyndigheden ikke udleverer navnet/navnene på 

den/de medarbejdere, der påtænkes afskediget – hverken før eller efter orienteringen af den 

pågældende selv. Det vil således være op til den enkelte medarbejder, om vedkommende vil 

orientere og/eller inddrage tillidsrepræsentanten, og det anbefales, at ansættelsesmyndighe-

den gør medarbejderen opmærksom på denne mulighed”. 

 

 

Produktionsskoler - Puljen til lokalløn pr. 1. april 2016 
Af konsulent Erling Kure 

 

Undervisningsministeriet har i dag udsendt brev om bemyndigelse til at forhandle puljen til 

lokalløn pr. 1. april 2016. 

 

Samtidig kan her ses oversigt over det beløb, som den enkelte skole kan forhandle. 
 

Tillidsrepræsentanterne kan nu gennemføre forhandling om brug af puljen til lokalløn med 

ledelsen. 

 

Uddannelsesforbundet har først nu set fordelingen af puljen med udsendelsen til skolerne. Du 

bedes derfor kontakte forbundet, såfremt puljebeløbet giver anledning til spørgsmål. 

 

 

Alle modtagere af TR-posten ønskes en god sommerferie 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Uddannelsesforbundets sekretariat er åbent hele sommeren. 

 

I ugerne 28, 29 og 30 (11. juli til 31. juli) er telefonerne åbne mandag til fredag fra kl. 9-12. 

Henvendelse kan også ske på mail til info@uddannelsesforbundet.dk. 
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