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KLs område SPC USK Vejledning 
Lønudvikling- 
centralt og 
lokalt  

 
 

Sikring af reallønnen  
 
Ingen afsatte midler til 
lokal løn 
 

Fastholdelse af 
reguleringsordningen. 
 
Lønstigninger i kroner 
– ikke procentvis 
lønstigning.  
 

Sikring af reallønnen. 
 
Fastholdelse af 
reguleringsordningen. 
 
Lokallønnen minimeres. 
 

Mere indflydelse 
– bedre vilkår 
for tillidsrepræ-
sentanter 
 

Mere ret til indflydelse 
til TR, fx ret til at se 
og forhandle den 
enkeltes 
arbejdsplaner.  
 
Centralt aftalt tid til 
TR-arbejdet  
 
Centralt aftalt tid til 
AMR. 
  
Kravene om 
indflydelse lokalt er 
højt prioriteret.  

Ret til at få fastsat tid 
på TR-opgaven 
(subsidiært krav til det 
generelle krav om at 
få tidsangivelse på alle 
opgaver på 
opgaveoversigten). 
 
Bevarelse af det for TR 
gældende forlængede 
opsigelsesvarsel i 1 år 
efter ophør med 
hvervet (svarende til 
det gældende 
”efterværn” i staten) 

Styrkelse af indflydelsen 
på 
arbejdstilrettelæggelse, 
organisering og 
varetagelse. 

Bedre 
arbejdsmiljø – 
indsats mod 
sygefravær 

  Flyttet til arbejdstid 

 
Bedre 
arbejdstidsaf- 
taler  
 

Forud for 
skemaændringer, der 
medfører nye 
undervisningsforløb, 
gives der et centralt 
fastsat 
minimumstidsrum til 
forberedelse af det nye 
undervisningsforløb. 
Ved nye projekter 
gives mere ekstra 
forberedelsestid.  
 
Centralt fastsat 
forberedelsestid.  
 
Straftid ved kortere 
varsel for 
skemaændringer end 
fx 14 dage.  
 
Den skemalagte 
forberedelsestid skal 
være samlet og 
ukrænkelig.   
 
Ved mere end 8 
lektioner om ugen 

Det primære krav er 
ret til at indgå lokal 
aftale om 
arbejdstiden.  
 
(Vi vurderer imidlertid, 
at et krav om en ny 
central 
arbejdstidsaftale med 
deraf følgende ret til 
lokal implementering 
ved aftale ikke er 
umiddelbar realistisk, 
selv om det ville være 
at foretrække). 
  
Derfor disse 
sekundære krav vedr. 
arbejdstid: 
Ret til en større 
fleksibilitet i 
fastsættelsen af 
arbejdstiden, når det 
drejer sig om hvor og 
hvornår de enkelte 
opgaver skal udføres. 
 
Indførelse af reelle 

Arbejdsgiverne skal 
forpligtes ift. det 
psykiske arbejdsmiljø 
via overenskomsten. 
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efter kl. 17 gives 
dobbelt aftentillæg. 
 
Detaljerede 
opgavesigter med tid 
på alle opgaver, også 
forberedelsestid.  
 

værn i arbejdstiden, 
som rækker videre 
end de bløde og vage 
beskrivelser, som vi 
ser i 
opgaveoversigterne. 
Fx:  
Sammenhænge 
mellem 
undervisningslektioner 
og forberedelse. 
 
Max antal 
undervisningslektioner
. 
Tidsangivelse på 
opgaveoversigten. 
 

Seniorordninger 
og 
livsfasemodeller 

Rettighedsbaseret 
mulighed for et mere 
fleksibelt arbejdsliv. 
 

Særlige vilkår for 
ældre kollegaer.  
 
Ret til at indgå 
senioraftaler. 
Ret til at gå ned i tid.  
 
 

Flere seniordage. 
 
Ret til seniorordning 
ved 60 år med 
kompensation ift. 
pensionsindbetaling. 
Evt. en fritvalgsordning 
 

Supplerende 
krav 

 Nedsat arbejdstid – 
nedsat 
arbejdsbelastning. 
 
2-årig 
overenskomstperiode 
med henblik på at 
komme i takt med det 
private arbejdsmarked 
 

Etablering af 
funktionsoverenskomst 
for alle vejledere ved 
jobcentre (og UU). 
 
 

 


