
Den lokale løn på erhvervsgymnasierne skal fordobles 
Direktører og ledere på erhvervsgymnasierne har fået stof til eftertanke: Den lokale løn på statens område 
udgør 8-10%, mens den kun udgør 5% i gennemsnit på erhvervsgymnasierne. Meldingen fik ledere og til-
lidsrepræsentanter på tre lønworkshops, som blev aftalt i lønprojektet ved OK15, og som er afviklet i no-
vember og december 2016. I workshopperne deltog Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet, 
Akademikerne og GL. 

GL’s områdebestyrelse for erhvervsgymnasier er tilfreds med lønprojektet. Alene afholdelsen af workshops 
viser, at Moderniseringsstyrelsen og skoleledere anerkender, at andelen af den lokale løn på erhvervsgym-
nasierne – med nogle få undtagelser – ikke matcher det, der er aftalt på statens område, og som også er 
gældende på de fleste almene gymnasier. 

På workshopperne blev det slået fast, at ledelsen i henhold til overenskomsten har pligt til at afsætte mid-
ler til lokal løndannelse, og at ledelsen ikke med henvisning til skolens økonomi kan afvise at forhandle lo-
kale tillæg med tillidsrepræsentanten. 

Områdebestyrelsen ser de tre workshops som startskuddet til at få forhandlet den lokale løn for erhvervs-
gymnasielærere op på 10 % af den samlede løn. Det er den lokale tillidsrepræsentant, der skal forhandle 
med ledelsen. Hvis tillidsrepræsentanten skal hente et tilfredsstillende resultatet, er det afgørende, at der 
på et medlemsmøde er besluttet et forhandlingsmandat, som har bred opbakning. 

Løntilbageholdenhed er ikke svaret på nedskæringer  
Nedskæringer på de gymnasiale uddannelsers budgetter har fået nogle ledere til at argumentere for at fi-
nansiere nedskæringerne ved ikke at indgå aftale om lokale lønstigninger. Men det er ikke en farbar vej. 
Hvis lærerne accepterer løntilbageholdenhed, vil det ramme kvaliteten af undervisningen. Løn er en inve-
stering i velkvalificeret arbejdskraft. Hvis gymnasielærerjobbet bliver et lavtlønsjob, kan de gymnasiale ud-
dannelser ikke fortsat rekruttere de dygtigste kandidater, og de ansatte vil søge andre mere vellønnede 
jobs. 
 
Brug GL’s opbakning 
Det er ledelsen og tillidsrepræsentanten, der skal indgå den lokale lønaftale med mandat og opbakning fra 
medarbejderne.  
 
Hvis der på din skole ikke forhandles nok lokal løn, kan det være gavnligt at bestille et ’lønbesøg’, hvor re-
præsentanter for GL’s områdebestyrelse for erhvervsgymnasierne og sekretariatet holder et oplæg på et 
medlemsmøde for at få udformet en lønpolitik. Tilbagemeldingerne fra lønbesøg fra tillidsrepræsentanter 
og medlemmer har været meget positive. I nogle tilfælde har effekten af lønbesøget tilmed været et synligt 
løft i de lokale tillæg. TR kan få støtte af sekretariatet, der bl.a. anbefaler, at der udarbejdes en lokal lønsta-
tistik, da den kan være et vigtigt redskab i lønforhandlingerne. TR kan også få støtte til tilrettelæggelsen af 
de lokale lønforhandlinger i det regionale netværk for GL’s tillidsrepræsentanter. 
 
Hvis ledelsen ikke vil følge overenskomsten og forhandle lokale tillæg, kan GL, Undervisningsministeriet og 
Moderniseringsstyrelsen inddrages i forhandlingerne. At gøre opmærksom på denne mulighed kan medvir-
ke til at fremme en konstruktiv lokal proces.  
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