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Kære medlem af DLF Kreds 16 

Vi har netop været til første forhandling af 
lokale tillæg med kommunens repræsentan-
ter. Som beskrevet i 1. nyhedsbrev i år, hand-
ler det om de lokalt aftalte, tidsbegrænsede 
tillæg, der ophører 31/7/2018, hvis der ikke 
opnås ny aftale. Tillæggene udgør tilsammen 
14.400 kr./år i 2000-niveau, og svarer til 
19.395 kr./år i 2018-niveau. 
Det betyder at du risikerer at miste op til 
1.616,25 kr. om måneden fra d. 1. august 
2018.  

Kommunen har meddelt os, at de ikke ønsker 
at forhandle før resultatet af overenskomst-
forhandlingerne foreligger, eller i hvert fald 
er væsentligt tættere på; og umiddelbart 
udtrykker de forventning om, at selv det 
planlagte møde i marts er for tidligt. 

Kreds 16 har meddelt kommunen, at vi øn-
sker at forhandle nu, som planlagt, og at vi 
ikke kan vente.  

Vores opgave er at sikre, at alle medlemmer 
bevarer tillæg svarende til den værdi, de har 
på nuværende tidspunkt. Hvis vi ikke får for-
handlet det på plads, finder vi det rimeligt, at 
vores medlemmer kender dette vilkår inden 
fagfordeling, så hver især kan tage stilling til, 
om de vil søge andre steder hen i dén anled-
ning. Der er hård konkurrence om de erfarne 
og læreruddannede lærere, og vores nabo-

kommuner er konkurrencedygtige på løn og 
tillæg. 

Det vil være en katastrofe, hvis vi mister flere 
kolleger på baggrund af disse forhandlinger, 
men vi er nødt til at orientere jer om forlø-
bet. 

Vi håber meget, der kommer hul på forhand-
lingerne snarest. Vi tager det i hvert fald op 
på generalforsamlingen d. 20. marts, hvor 
der forhåbentligt er nyt i sagen. 

I vil i løbet af ugen modtage et par spørgsmål 
fra kredsen om vores solidariske lønpolitik. 

Vi holder jer orienteret. 

Fakta om de tidsbegrænsede tillæg: 
• for lærerarbejde i selvstyrende team:

5.700 kr./år (7.677 i 2018-kr.)

• for fleksibelt organiseret undervisning,
der fremmer alle elevers læring, HTK-
tillæg: 4.500 kr./år (6.060 i 2018-kr.)

• lokale midler, der blev lagt ud til skole-
forhandling i 2016: 3.400-4.200 kr./år pr.
lærer/børnehaveklasseleder (4.579-
5.656 kr./år)

Mange hilsner fra 
Kreds 16 

Heidi Yoma Rasmussen 
kredsformand 
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