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3. Indstilling om OK 2018 
Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabets godkendelse: 
 

• Overordnede temaer til OK 2018 
• Uddannelsesforbundets overenskomsttemaer 
• Bemyndigelse til Hovedbestyrelsen til det videre arbejde med temaerne 

 
OK 2018 – overordnede temaer 
Følgerne af finanskrisen er ovre. Væksten i Danmark stiger og de økonomiske forudsætninger 
for en større økonomisk ramme ved OK18 end ved de seneste overenskomstforhandlinger er 
tilstede. Uddannelsesforbundet fokus er da også at sikre en forbedring af medlemmernes 
realløn og herunder arbejde for at indhente det lønefterslæb, der er opstået for lærerne i 
staten og lærerne på de private områder ift. lærerlønningerne i kommunerne.  
 
Lønforbedringer for medlemmerne er et højt prioriteret krav. Men samtidig er der en 
opmærksomhed i Uddannelsesforbundet ift. grupper i den offentlige sektor, som halter bagud 
lønmæssigt. Forbundet er derfor indstillet på en skævdeling af overenskomstresultatet så 
dårligere lønnede grupper tilgodeses. Det kan være via lønforbedringer til alle i kronebeløb i 
stedet for procentuelt eller målrettede puljer til særlige overenskomstprojekter. 
 
Kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø var en hovedoverskrift for vores krav til 
arbejdstidsaftalerne ved OK15. Desværre lykkedes det ikke at blive enige med arbejdsgiverne 
om en ny arbejdstidsaftale. Parterne konstaterede uenigheden om lov 409, men forsøgte 
samtidig med en række bilag til overenskomsterne i fællesskab at opstille principper for god 
planlægning og god tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid.  
 
Mange medlemsundersøgelser og opfølgningsforløbene med opfølgning på 
arbejdstidspapirernes virkning har siden OK15 vist, at lov 409s bestemmelser ikke duer som 
arbejdstidsregler for lærere. Når arbejdstidsreglerne fungerer på nogle skoler, er det ikke på 
grund af reglerne i 409, men på trods af dem. Derfor ønsker Uddannelsesforbundets lov 409s 
arbejdstidsregler væk og erstattet af arbejdstidsregler, som er aftalt mellem parterne og som i 
dagligdagen kan støtte op om lærernes mulighed for at levere kvalitet i undervisningen i et 
godt arbejdsmiljø. 
 
Et tredje fokus for Uddannelsesforbundet er en styrkelse af tillidsrepræsentanten som 
medlemmernes lokale forhandler og aftalepart. Gode løn- og arbejdsvilkår opnås i et 
fællesskab og tillidsrepræsentanten er sikringen for, at der indgås gode og bæredygtige lokale 
aftaler på alle vores institutioner. Desværre har arbejdsgiverne de seneste år haft travlt med 
at tale tillidsmandsinstitutionen og dermed fællesskabet på arbejdspladserne ned og nogen 
gange endda direkte besværliggøre tillidsrepræsentantens arbejde. Det er helt uacceptabelt. 
Derfor fremsætter vi ved OK18 krav, som skal styrke tillidsrepræsentanterne. 
 
Endelig ønsker Uddannelsesforbundet ved OK18 at være med til at sætte en dagsorden om 
krav om nedsat arbejdstid og mindre arbejdsmæssig belastning for medlemmerne. Ligeledes 
stiller vi krav om bedre rettigheder for seniorer til at gå ned i tid.     
 
Arbejdsgiversidens koordinering af overenskomstforhandlinger på det offentlige område 
mærkede vi tydeligt ved OK13. Denne koordinering er siden blevet måske endnu tættere. 
Svaret herpå er, at lønmodtagerorganisationerne i langt højere grad arbejder tættere og mere 
forpligtende sammen. Uddannelsesforbundet støtter op om det stærkere samarbejde i 
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Forhandlingsfællesskabet og i CFU. Uddannelsesforbundet ønsker også, at dette tættere 
samarbejde kommer til at omfatte de faglige organisationer på det private område. En vej 
hertil kan være en tættere koordinering af overenskomstforløbene på de private og offentlige 
områder. Gerne via en tidsmæssigt sammenfaldende overenskomstperiode.     
 
Uddannelsesforbundets temaer ved OK 2018 
Uddannelsesforbundet opstiller 4 tematiske krav til OK 2018. Derudover vil der være enkelte 
krav, der ikke direkte kan rummes under de tematiske overskrifter.  
 

• Forbedring af reallønnen   
• En ny og aftalt arbejdstidsaftale  
• Styrkelse af tillidsrepræsentanterne 
• Nedsat arbejdstid og nedsat belastning/Bedre seniorordninger. 

 
Forbedring af reallønnen 
Reguleringsordningen fra før OK15 skal genetableres, så der er sikkerhed for parallelitet 
mellem lønudviklingen på det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Derudover stiller Uddannelsesforbundet krav om generelle lønstigninger med henblik på 
forbedring af reallønnen for alle medlemmer. Dele af lønstigningerne kan skævdeles til andre 
faggrupper, der er bagud i deres lønudvikling. Det kan ske via afsættelse af særlige puljer til 
overenskomstprojekter for disse grupper eller ved udmøntning af lønstigningerne i kronebeløb 
i stedet for procentuelt. 
 
Uddannelsesforbundet vil arbejde for, at lønefterslæbet hos lærere i staten og på de private 
områder ift. lærere ansat i kommunerne bliver indhentet.   
 
Uddannelsesforbundet ønsker ikke at anvende OK-midler til at udbygge den lokale 
løndannelse. Men tillidsrepræsentanterne skal have bedre vilkår for lokalt at aftale 
udmøntningen af de eksisterende midler. 
 
En ny og aftalt arbejdstidsaftale 
Lov 409s bestemmelser om arbejdstid duer ikke som arbejdstidsregler for professionelle 
lærere. Uddannelsesforbundet stiller derfor krav om en ny, forhandlet arbejdstidsaftale.  
 
En arbejdstidsaftale bør udformes, så den sikrer den enkelte lærer, lærerteams og 
lærergrupper et fagligt professionelt råderum. Den skal understøtte kvalitet i undervisningen 
og et godt arbejdsmiljø. Lærerne skal have ansvar for selvstændigt at løse den samlede 
undervisningsopgave samtidig med, at der skal være respekt for, at lærerne selv disponerer 
over den nødvendige arbejdstid hertil.  
 
Er der ikke hos arbejdsgiverne villighed til at indgå en sådan aftale, er Uddannelsesforbundets 
krav, at der aftales et stærkere værn om kvaliteten i undervisningen og sikringen af et godt 
arbejdsmiljø. Værnet skal være stærkere end det, der følger af de nuværende regler fra lov 
409 og herunder de såkaldte værnsregler, der var en del af Folketingets beslutning i foråret 
2013.   
 
Styrkelse af tillidsrepræsentanterne 
Tillidsrepræsentanten skal styrkes som medlemmernes lokale forhandler og aftalepart ift. de 
lokale institutionsledelser. 
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Uddannelsesforbundet stiller krav om at tillidsrepræsentantens adgang til på kollegernes vegne 
at indgå lokale aftaler om løn, arbejdstid og øvrige arbejdsforhold tydeliggøres. Det kan ske 
via overenskomster og organisationsaftaler og via forpligtende vejledninger fra de centrale 
parter.    
 
Aftaleretten ift. løn lokalt skal respekteres og ledelsen skal forpligtes tydeligere til at følge de 
aftalte regler. Herunder skal ledelsen tydeligt forpligtes til at udlevere data om udmøntning af 
løn lokalt til tillidsrepræsentanten og herunder begrunde en evt. lav udmøntningsgrad. 
 
Adgangen ift. at indgå lokale aftaler om arbejdstid skal respekteres. Ledelsen skal forpligtes til 
sagligt overfor tillidsrepræsentanten at begrunde en afvisning af at indgå lokal aftale om 
arbejdstid. 
 
Ledelsen skal forpligtes til at drøfte mulighed for anvendelse af div. centrale rammeaftaler med 
tillidsrepræsentanten.  
 
Tillidsrepræsentanten har krav på den nødvendige tid til arbejdet. Ledelsen skal forpligtes til at 
planlægge, så den nødvendige tid er til rådighed (evt. via tidsangivelse på opgaveoversigten). 
Herunder at reducere tillidsrepræsentanternes tid til undervisning, så tid til TR-arbejdet ikke 
bare fragår forberedelsestiden. Som udgangspunkt bør der indgås aftale lokalt om nødvendig 
tid til arbejdet som tillidsrepræsentant.     
 
Nedsat arbejdstid og nedsat belastning/Bedre seniorordninger  
Senere pensionsalder betyder at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet. Mange har også 
lyst til at fortsætte nogle ekstra år i arbejde, hvis vilkårene kan tilpasses den enkeltes behov. 
Dette er en fordel for institutionerne på Uddannelsesforbundets områder, hvor det kan være 
svært at rekruttere nye lærere.  
 
Uddannelsesforbundet stiller krav om, at seniorer får ret til at gå ned i tid mod en passende 
kompensation – fx fortsat pensionsindbetaling. 
 
I fagbevægelsen foregår pt. en diskussion om generel nedsættelse af den ugentlige arbejdstid. 
Uddannelsesforbundets støtter op om dette krav og vil støtte det i arbejdet frem mod OK18 
forhandlingerne. Uddannelsesforbundet kobler kravet om nedsat arbejdstid med en tilsvarende 
nedsat arbejdsbelastning i medlemmernes arbejdssituation.  
 
En finansiering af kravet via overenskomstens samlede ramme må prioriteres, så øvrige krav 
kan opfyldes.  
 
Temaerne ovenfor indstilles som nævnt til godkendelse. I vedlagte matrixoversigter er der nævnt en række 
eksempler på forhold, der kan ses som en indfrielse af de opstillede OK-temaer.  
-- 
  
Bemyndigelse til Hovedbestyrelsen 
Repræsentantskabet bemyndiger Hovedbestyrelsen til at arbejde videre med de opstillede 
temaer og krav med henblik på at gøre dem operationelle i de konkrete forhandlingsforløb med 
arbejdsgiverne på forbundets områder. Dette sker bl.a. ved koordinering af krav med øvrige 
lærerorganisationer i Lærernes Centralorganisation (LC), ved koordinering med organisationer 
udenfor LC, ved muligheden for at stille modkrav til arbejdsgivernes krav (som p.t. ikke er 
kendte) og ved at kunne prioritere forbundets krav i forhold til muligheden for at få dem 
igennem i de konkrete forhandlingsforløb. 
 


