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Nye arbejdstidsregler for lærerne

Tjenestemændenes arbejdstidsaftale

Lærerne vil blive omfattet af tjenestemændenes arbejdstidsaftale, som dag gælder for alle ikke-
akademikere i staten — bortset fra lærergrupperne og nogle få mindre grupper — uanset om de er
tjenestemænd eller overenskomstansatte. Omkring 80 pct. af alle ansatte i staten bortset fra
lærerne følger i dag reglerne i denne arbejdstidsaftale.

På det kommunale og det regionale område findes der ikke en tilsvarende generel arbejdstidsaftale,
som omfatter alle ikke-akademikere.

Tjenestemændenes arbejdstidsaftale adskiller sig på flere punkter fra akademikernes
arbejdstidsregler::

• Præcise regler for, hvordan arbejdstiden skal opgøres.

• Timebaseret betaling for overarbejde — modsat akademikernes merarbejdsregler, som
overlader det til ledelsen at fastsætte, om og i hvilket omfang timer ud over den
gennemsnitlige arbejdstid pa 37 timer om ugen skal godtgøres.

• Ulempegodtgørelser for arbejde på skæve tidspunkter, fx i aften-/nattetimerne og i
weekenden.

• Regler om særlig kompensation for inddragelse/omlægning af fridage.

Særlige værnsregter for lærere

• Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage

• Den daglige arbeldstid skal så vidt muligt være samlet.

• Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne, som overordnet skal angive de
arbejdsopgaver, som læreren skal løse i løbet af aret.

• Opgaveoversigten udarbejdes pa baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer.

• Hvis der i løbet af øret opstår behov for at ændre væsentligt pa indhold eller omfang af de
arbejdsopgaver der fremgar af oversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelse og
ærer.

Lærernes ârsnorm fastholdes

• Alle lærere har i dag en arsriorm, sa arbeldet opgøres for et år, da lærernes arbejde ikke er
jævnt fordelt over øret.

• Lærernes arbejde er kendetegnet ved at være placeret pa færre uger end andre ansatte dø
lærernes arbejde er koncentreret i de 38-40 uger, som et skoleår varer

• En månedsnorm ville indebære, at lærerne ville fa udbetalt overarbejde i de uger. hvor
eleverne er på skolen. Omvendt vil de skulle arbejde 37 timer om ugen pa skolen i mange af
de uger. hvor børnene har ferie En manedsnorm er derfor uegnet til lærerlobbet
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Presseberedskab/Q&A til 1)rug ved præsentation aflovindgreb

Motivation/baggrund for lovindgreb

1. Hvad er det præcist, der gør, at I griber ind
nu?

• Vi sttr med en landsdækkende h)ckout, der har ramt over S00.000 elever og kursister,
over 50.000 lærere og over 2.500 skoler. Det er en alvorlig Situation, SOIfl giver store
problemer for de l)erorte familier, elever og kLirsister.

• Vi har fra regeringens side tuigt konflikten tæt. Men konflikten har nu varet næsten 4
uger, og situationen begynder at l)live kritisk, og de potentielle konsekvenser for ele
verne er blevet for store.

• Folkeskoleeleverne har allerede tabt over halvanden million timers undervisning. Det
er særligt et problem i forhold til de afsluttende prover h)r de omkring 90.000 elever i
9. og 10. klasse i folkeskolen og p de frie grundskoler. Det er meget vigtigt, at de kan
komme til prove og afslutte tolkeskolen ordentligt.

• P ungdoms- og voksenuddannelserne er der ogst mange, der er hirdt ramt. Iii S( )-
SU—skolerne og \MU—centrene har lockouten rnedfort forlængede uddannelsesforlob
og tabte jobmuhgheder.

• Det burde have været muligt at finde en forhandlingslosning. Men vi ma konstatere,
at p11terne fortsat stir meget langt fra hinanden trods mineders forhandlinger, trods
et forsog pà mægling i lorligsinsnturi men og trods den omfattende k ntlikt, dur har
varet i ugevis.

• De seneste udmeldinger fra parterne viser saledus meget klart, at parterne stadig ur
tundamentalt uenige m de grundlæggende SpotgSlTIal om arbejdstiden.

• \‘i ma derfor k( )nstatere, at der — trods presset fra konflikten — desværre ikke er reali
stisk udsigt til, ar parterne selv vil ni til enighed.

• Det er derf( r regeringens opfattelse, at der er s alvorlige hensyn pa spil nu. at det
ikke er h( )ldbart at lade koii tlikten l )he længere.
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Presscheredskah/Q&A til brug ved præsentation af lovincigreb

2.Hvordan kan det forenes med den danske
model, at regeringen lægger op til et lovind
greb?

• Regeringen l)akker fuldt op om den danske mi)del — ogsi pi det offentlige omnïde.

• Det nuværende system, hvor det er lonmodrager— og arhejdsgiverorganisationernc,
der inclgtr kollektive aftaler om ion— og ansætre1sesvilktr, har fungeret p det danske
arbejdsmarked i merc und 100 ir. I n dcl af denne IW)Clcl ur, at de f( )rskcllige fag-
grupper har ret til at iværksætte lovlige kollektive kampskridt, som strejke og lockout
for at lægge pres pi deres modpart.

• Regeringen har ladet konflikten bbc. Men det er regeringens opfattelse, at situationen
nu begynder at blive kritisk, og regeringen kan derfor ikke længere se passivt til.

• i den danske model ur gunnumforulsun af et lovindgreb den sidste udvej, nir
ikke kan blive enige, og en konflikrs konsekvenser n.r et uacceptabelt omfang.



Pressebcredskab/ Q&A til brug ved prusc1tLt1on af lovincigreh

3.Har hele forløbet været aftalt på forhånd? In
ternt i regeringen? Med KL? Med det politi
ske flertal?

• Jeg hverken kan eller vil redegore for, hvad der matte eller ikke måtte have været af
politiske droftelser med andre partier.

• Som bekendt har l)tde finansministeren og KI’s formand klart afvist, at der skulle
være indgået en aftale med KL oiii et lovindgreh.

• Men de offentlige arbedsgiveue koordinerer naturligvis tæt bade for, under og efter
()vereflskoiTlstfOrhandlinger, ligesom arbejdsragersiden jo ogsà gor i tværs af det (>f—
fen tlige omrtde.

• Det er regemigell, der har besluttet at fremsætte dette lovforslag, som er regeringens
bud N en losning p konflikten.
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Prcsseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

4. Har parterne forhandlet under konflikten?
• Der har undervejs i konflikten været kontakt og sonderinger parterne i mellem om,

hvorvidt f )rhandhngspositioneme har kunnet flyttes.

• Og Si Sent S( )ffl i tirsdags 1)1ev linansministeriet og I ærernes (entralorganisari( )n eni—
ge om at ifldh)re et flyt lonsvstern f r lærerne pt frisk )leomrtdet.

• Imidlertid har hverken forhandlingerne pt statens eller det kommunale omrade fort
til noget resultat for sÇt vidt angtr det centrale sporgsmi1 om arbejdstid — og der er
beklageIig’is ikke udsigt til, at parterne selv vil ni til enighed.

• Pa grund af konfliktens omfattende konsekvenser er det regeringens opfattelse, at det
ikke er hoidbart at lade konflikten l( )l)C længere.



Pressebercdskab/ Q&A til brug ved PræSeIt1tiofl af lovindgreb

5.Kunne regeringen ikke bare have grebet ind
fra starten og sparet en masse mennesker for
en masse bøvi?

• Gennerriforelsen af et lovindgreb i den verserende konflikt er den sidste udvej, nir
forhandlingsmulighederne er udtomte, og omfanget af konfliktens konsekvenser bli
ver uacceptable.

• Det har under hele konflikten været afgorende for regeringen, at der blev lagt det
maksimale pres p konfliktens parter for at opnt en forhandlingsh)sning.

• Vi 1T nu konstatere, at parterne fortsat står meget langt fra hinanden irods måneders
forhandlinger, livils et forsog p mægling i ( )rligsinstituri( nen og /,vdç den omfatten
de konflikt, der snart har varet 4 uger.

• Der er nu risiko for, at der er horn og unge, der skal betale en uacceptabel hc)J pris,
hvis konflikten fortsætter.

• Det er derfor regeringens opfattelse, at der er så alvorlige hensyn på spil nu, at det
ikke er hoidhart at lade konflikten bbc længere.



Pressebcredskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

Konsekvenser for elever mv.

6.Hvorfor stopper I ikke lockouten med det
samme, st børnene kan begynde i skole alle
rede i morgen?

• I Å)Ckoutefl fortsætter, indtil lovforslaget er vedtaget i Folketinget.

• Regeringens forslag til et lovindgreb i konflikten skal behandles og vedtages i lolke—
tinget ligesom ethvert andet lovforslag. Det er derfor udelukket, at lovforslaget kan
træde i kraft allerede ved fremsættelsen.

• Men netop i lyset af de vidtrækkende konsekvenser, som den verserende konflikt har
for elever, forældre og arbejdspladser, lægger regeringen op til, at lovforslaget haste—
behandles i lolkctmget.

• Regeringen har været i kontakt med Iolketingets partier. Vi forventer P den bag
grund, at der vil være tilslutning til en hastebehandling i folketinget, og at der ogst vil
være et flertal for lovforslaget.

• Det er pa den baggrund min forhitbning, at konflikten vil være afsluttet p mandag.

()



Prcssebcredskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreh

7.Hvordan vil regeringen sikre, at afgangskias
serne i folkeskolen fir de fornødne undervis
ningstimer?

• kommunerne og deres h)lkeskoler skal sørge for gennemforelse a undervisnint, der
var planlagt — men ikke blev gennemført — hvis det drejer sig om rimer, der er inden
h r det fastsatte minimums timetal.

• I .n hurtig opfølgning vil navnlig være relevant ift. afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

• Med det tuiværende tidsperspekriv vil der være mulighed for 7—8 skoledage til kom—
penserende undervisning, inden de skriftlige prøver begynder. Og der vil være mulig
hed for kompenserende undervisning og en vis Lindervisningsaglig forberedelse af
afgangseleverne forud for og evt, tillige piral1e1t med de mundtlige prøver.

• Derfor vurderer vi, at kommuner og folkeskoler godt kan nå at give eleverne fornø
den undervisningsfaglig forberedelse til prøverne. 1)et er Ministeriet for Børn og Un
dervisnings vurdering, at fornøden undervisningsfaglig forberedelse af eleverne på
prøverne vil forudsætte mindst ca. 4-6 skoledage for de skriftlige lrer og minimum
5 dage inden de mundtlige prøver.

I)e /‘ skt/er

• Der gælder ikke et minirnumstimeral for de frie skoler. Skolernes ledelse har ansvaret
for at kompensere for aflyst undervisning i det omfang, det lokalt vurderes at være
fl( )dvendigr f r at op fylde friskolelovens krav om, at disse skolers undervisning skal
stå mal med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det vil sige f r at na de
nødvendige faglige mil med undervisningen, herunder navnlig i forhold til forbere
delse af eleverne til pro.’rne.

• Der gælder i vrigt samme t( )rhold ( )mkring tolkesk( )lens prøver f r de trie sk( )ler
5( )ITI h )r t( lkeslo )lefl.



Presseberedskab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgreh

8.Hvad sker der nu med folkeskoleelevernes
prøver?

• I regeringen er vi meget optaget af, at proverte P trods af de ekstraordinære og van
skelige omstændigheder afholdes r den bedst tænkelige made — og at stvel lærerne
Som elever og deres forældre sikres klare og rettidige intormationer forud for afhol
delsen af pr0\n1W.

• \r har derfor besluttet, at udskyde deri planlagte aflR)ldelse af de skriftlige prwer.

• Vi udskvder de skriftlige prover til I 3.—23. maj, si der bliver tid til forberedelse btde
for de skriftlige og inden de mundtlige prover. der uændret er fastsat til afhol
delse i perioden 3.—26. juni.

• Det er naturligvis beklageligt, at vi nu bliver nodt til at flytte proverne, men hensynet
til elevernes forberedelse vejer tungt.

• \lle elever vil f et afgangsbcvis, og alle elever kan være sikre pâ, at de ikke p grund
af lockouten forhindres i at komme i gang med deres videre uddannelse.



Presseberedskab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

9.Er det forsvarligt at afvikle prøver og eksami
ner, når eleverne ikke har fået den planlagte
undervisning?

/ 1)/kL ko/w:

• la. \Ied det nuværende ridsperspektiv vurderer vi, at kommuner og tolkeskoler godt
kan ni at give eleverne fornoden undervisningsfiglig forberedelse til folkeskolens
prover. Det er Ministeriet for Bom og Undervisnings vurdering, at fornoden forbe
redelse af eleverne p proverne vil forudsætte mindst Ca. 4-6 skoledage for de skriftli
ge prover og minimum 5 dage inden de nuindrhge prover.

fl sko/tT

• Det gælder ogsi de frie skoler — som i forhold til afholdelse af prover er underlagt
reglerne OIII f )Ikeskolens p rover.

VOSI

• I edelsen på de enkelte institutioner har ansvaret for, at eleverne får mulighed for at
tilegne sig de kompetencer, der er nodvendige for at nå de faglige ml for de enkelte
fag.

• Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemfores kompenserende un
dervisning for aflvsre lektioner, eller om proer kan finde sted p det foreliggende
grundlag.

• I Jeveme på S’( )S LT, der ikke har fået den planlagte undervisning, vil 5 m udgangs
punkt få mindst syv dages varsel og dermed mulighed for undervisning med forbere
delse op til en given prove.

I I i

• I nstltuti( )nerne vil i videst muligt omfang skulle tilbyde k mpensercnde undervisinng.
Det er institutionen, der vurderer, hvorledes denne undervisning rilrettelaages, sa (IC
tglige intl kan nas f r kursisterne, herunder hvornar undervisningen tinder sted.

• Institutionerne skal tage mest muligt hojde for kursisternes vnge forpligtelser. men
vil ikke kunne rage hensyn til alle, idet især enkeltfagskursister kan have andre f rplig
e Is er.

• Kursisterne vil fa et tilbud om k( mpenserende undervisning, og de ma tage imod (let
i maksimalt omtang.



Prcsseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreh

10. Hvordan vil regeringen sikre, at aflyste
eksamener og prøver på fx SOSU
uddannelsen og AMU afholdes hurtigst mu
ligt efter lockoutens ophør?

V()V( ‘:

• Det er en ufravigelig torudsætning tor skolens opretholdelse af tilskud, ar eleverne
dagen efter konfliktens ophor genoptager undervisning og prover (dog ikke for de
elever, hvis skole— og prakrikperioder er I)Ievet flyttet rundt som folge af konflikten).
Skolerne er i et brev fra Ministeriet for Horn og Undervisning af 10. april 2013 blevet
gjort opmærksom p dette. Ministeriet vil derudover vejlede skolerne herom i forbin
delse med konfliktens ophot.

,l\I1

• I)er findes generelt kun ganske få uddannelser i .\MU, hvor deltageren skal gennem
fore en prove for ar f sir bevis. I)et er i forhold til de sakaldre certifikaruddannelser,
hvor andre myndigheder eller branchen stiller krav om gennemfort uddannelse, for
man kan varetage en bestemt jobfunktion. Derudover er de fleste udbvdere af \NIU
ikke berort af konflikten blandt andet på grund af, at det af meste af personalet r
erhvervsskolerne er ansat på rjenesrernandslignende vilkår.

• I brev af 5. april 2013 sendt til alle \MU-cenrre anbefaler Ministeriet for Horn og
Undervisning, at institutionerne pri( )rirerer kursisterne ud fra et 1)eskæftigelseshensvn,
nÏr de skal afvikle den pukkel, der eventuelt er opstaet Som folge af konflikten.

• Det vil sige, at man prioriterer de personer, der har umiddelbare beskæfugelsusrilhud
(arbejdsgiver-erklainger) forst, og dernæst beskæftigede og ovrige i forhold til til
meldings tidspunkt.
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Pressehcredskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrch

Koordination med KL mv.

11. Beviser dette indgreb ikke blot, at det
hele tiden har været aftalt spil, stdan som
Anders Bondo Christensen har sagt?

• N(j, det viser, at vi star i en alvorlig situation, SOIY1 giver store prol)lemer for de be—
rorte elever og familier og for samfundet som helhed.

• l( )lkesk( )leeleverne har allerede tal)t over halvanden million timers undervisning. \ f—
gangsprovurne for omkring 90.000 elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og de frie
grundskoler vil derfor ved en tortsættelse af lockouten komme i fare.

• De skriftlige afgangsprover skulle oprindelig starte den 2. maj, og eleverne har indtil i
går ikke vidst, om de ()rn kort tid skulle aflægge proverne eller ej. Også på ungdoms
uddannelserne har mange mærket konfliktens konsekvenser.

• Regeringen må konstatere, ar parterne fortsat står meget langt fra hinanden liva’s må
neders forhandlinger, Irocis et forsog på mægling i Ior1igsinstitutionen og trods en om—
tattende konflikt, der har varet i ugevis.

• De seneste udmeldinger fra parterne viser saledes meget klart, at parterne stadig er
fundamentalt uenige om de grundlæggende sporgsmål om arbejdstiden.

• Vi må derfor konstatere, at der — trods presset fra konflikten — desværre ikke er reali
stisk udsigt til, at parterne selv vil oa til enighed.

• Dette er l)aggrunden for, ar regeringen foreslår et lovindgreb.
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Pressebereds kab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

12. Har lovindgrebets indhold og timing væ
ret drøftet med KL og Finansministeriet?

• I)et er ge/geH, der har besluttet at fremsætte dette h)vf rslag, Som er regeringens

bud P en losning p konflikten.

• lor at afklare en række tekniske sporgsmil og sikre, at de er indarbejdet korrekt i lov
forslaget, har der været kontakt til KL og Danske Regioncr. Jeg er l)ekendt med, at
det ogst er sket tidligere i tilsvarende situationer.



Prcsscberedskab/Q&A til brug ved præseltLtion af lovindgreb

13. Er der noget i lovforslaget, som ikke er
en imodekommelse af KL?

• Der er tale om en samlet losning tor bade det statslige og det kommunale omrade.
Ingen af parterne har fået, hvad de beder om.

• KL har ikke onsket at få regler fra det statslige omr’idc, som tjenestemændenes ar—
bejdsridstegler jo er.

• KL havde stillet krav om en arbejdstidsaftale, der alene tastsætter en ydre ramme om
arhedstiden.

• Lovforslaget bygger i tjenestemændenes arbejdstidsregler og indeholder endvidere
en række værns regler om, at arbejdet normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage.
den daglige arbejdstid sa vidt muligt skal være samlet, skoleledelsen skal udarbejde en
opgaveoversigt til lærerne og regelfastsat dialog mellem skoleledelse og lærer om op—
gavepric) ii teringen.
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Presseberedskal,/ Q&A til l)rug ved præsentation af lovindgreb

14. Har Danmarks Lærerforening været
inddraget i udarbejdelsen af lovindgrebet?

• 1)aninarks i :urcrorcning har ikke været inddraget i lovforslagets udarbejdelse.

• Der har ikke været beh v for inddragelse af Danmarks I ærertorening i f )rhindelse
med udarbejdelsen af lovforslaget.



Pressebcredskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

Beskæftigelsesministeriets rolle

15. Hvorfor er det Beskæftigelsesministeriet,
der fremsætter lovforslaget?

• lskftigelsesministeren er ansvarlig tor lov om mægling i arbejdsstndigheder og
I ov om \rbejdsretten. Det er derfor en del af I)eskæfngelsesrninisterens ressortom—
ride at folge udviklingen af eventuelle konflikter pi arl)e)dsmarkedet.

• Dette er ogst bagninden tor, at det er beskæftigelsesministeren, der — nar det skon—
nes pàkrævet — fremsætter lovforslag med henblik pt at afbryde en verserende kon—
fi ik t.

• \ [en det er regemge/1, der har besluttet at fremsætte dette lovforslag, som er regerin
gens bud pi. en l( )sning p kon flikten.



Prcsseberedskah/Q&A til brug ved præsentation aflovindgrcb

16. Hvor længe har Beskæftigelsesministeri
et vidst, at et lovindgreb var på vej?

• Beskæfrigu1sesninisteren er ansvarlig for lov om mægling i arbejdsstridigheder og
Lov om \rbejdsretten, or det er derfor en del af l)eskættlgelsesministerens resSort
omrade at folge udviklingen a f eventuelle k( m flikter arl)ejdsmarkedet.

• Beskæftigelsesministeriet har derfor lige siden konfliktens begyndelse fulgt konflik—
rens udvikling og dens konsekvenser.

• Men det er regeringen, der har vurderet, at der nu er s?t alvorlige konsekvenser, at det
er nodvendigr at stoppe konflikten ved tt lovindgreb.



Prcsscbcreds kab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

17. Er lovforslaget skrevet af Beskæftigel
sesministeriet eller af Finansministeriet?

• Det er /eri/lgen, der har besluttet at fremsætte dette lovforslag, Som er regetingens
hud P en losning p konflikten.



Pressebereds kab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

18. Hvor længe har regeringen haft lovind
grebet liggende i skuffen?

• Jeg kan afTise enhver spekulation ()Ffl, at dette lovforslag er et, der lige I klar til lej
ligheden.
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Presseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

Lovindgrebets indhold

19. Er der fortilfælde, hvor et regeringsind
greb st ensidigt har været til fordel for den
ene part?

• \lan kan ikke karakterisere lovforslaget som ensidigt til fordel for nogen af rrterne.

• \rOtCS lovtorslag bygger i stedet for pa de almindelige arbejdstidsregler, som kendes
for andre faggrupper. Samtidig tager vi hojde for noget af det, som p1rternc har fore—
sl?tet og stillet krav om under forhandlingsforlobet.

• \tr det hand’er om det helt centrale sporgsmM om lærernes arbejdstidsregler, si ta
ger lovforslaget udgangspunkt i de almindelige regler, som i dag gælder for hovedpar
ten af de andre ansatte i staten.

• Med forslaget ligestiller vi skolelederne med lederne p alle andre offentlige arbejds
pladset ved at give dem den samme mulighed for at lede og fordele arbejdet.

• ( )g vi ligestiller lærerne med andre offentlige ansatte ved ar give dem samme arbejds—
tidsregler som andre.

• Derudover indeholder lovforslaget ogsa en række særlige værnsregler, der vil medvir
ke til at sikre lærerne et forudsigeligt og hensigtsmæssigt arbejdsliv, s( m I ( har efter—
spurgt i forhandlingerne.



Prcssebcredskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

20. Hvad får lønmodtagersiden til gengæld
for at måtte opgive aftalebindingen mv.?

• \ores lovforslag bygger pi de almindelige arhejdsridsregler. som kendes for andre
faggrupper. Samtidig tager vi hojde for noget af det, som parterne har foreshtet og
stillet krav om under forhandlingsforlobet.

• Ntr det handler om det helt centrale sporgsrnil om lærernes arbejdstidsregler, st ta
ger lovforslaget udgangspunkt i de almindelige regler, som i dag gælder for hovedpar
ten af de andre ansatte i staten.

• Det l)ervder, at lærerne fir stort set samme arbejdstidsregler som mange andre — dog
indeholder lovforslaget ogst en række konkrete tiltag i form af særlige værnsregler,
der vil medvirke til at sikre lærerne et forudsigeligr og hensigtsmæssigt arbedsIiv, som
I C har efterspurgt i fbrhandlingernc.

• Samtidig far skolelederne samme ret og pligt som andre ledere til at lede og fordele
arbujdet. St skolelederne lobende kan vurdere, hvordan opgaverne loses bedst mu
ligt.. 1cr eksempel hvordan arl)ejdet tilrettelægges og prioriteres.
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Presseheredskah/Q&A til brug ved præsentation aflovindgreh

21. Er lovforslaget bedre eller dårligere for
lønmodtagerne end aftalen med gymnasielæ
rerne?

• l)er er en række ligheder og forskelle mellem lovforslaget og aftalen for gymnasielæ—
re mc.

• Desuden er der tale 0111 to forskellige ryper medarl)ejdergruppcr.

• 5eg mener ikke, at der kan gives et enrvdigt svar pa det sporgsmt1.

Baggrund

• Det fremlagte lovforslag har en række lighedspunkter med indholdet i de aftaler Fi
nansministeriet indgik med \kademikernes Centralorianisation/ ( ivmnasielærcrnes
I andsorganisation og Ingeniorforeningen, ID om nye arbejdstidsreglcr for de aka
demiske lærere.

• Pt en række andre punkter afviger lovforslaget imidlertid ogsa fra disse aftaler.

• lolkeskolelærerne, frisk( )lelærerne og de ovrige statslige lærere fir en lonkompensati
on for udfasning af 60—arsreglen svarende til en lonstigning på 0,8 pct. eller ca .3.300—
4.200 kr. pr. årsværk.

• (‘ivmnasielærerne har som en del af .\C—forliget modtaget en tilsvarende kompensati—
01 tor udfasning af deres 60—arsregel. kompensationen udgor ca. .U0C km. jw. ars—

værk svarende til 1.3 pct.

• lorskellen i forhold til de o\-rige lærere skyldes alene, at gvmnasielærerne har et hoje—
re lonniveau, og at langt tiere gvmnasielærere er ver (( ) ar. Saledes er ca. 20 at
gvmnasielærerne over 60 ar, mens kun 10 pct. af folkeskolelæremne er over 60 ir.

• I lerudover tik gvmnasielærerne som led i den samlede forhandlingslosning lonstig—
finger tom a, 160 mio. kr Disse yderligere lonsrigninger til gvmnasielæremne er aftalt
S( )m led i en samlet, forhandlet losning, hv( )r gvmnasielærerne blandt andet fik en
mere ranimepræget arhejdstidsaftale end tjenestemændenes arliejdstidsaftale. liges( m
de ikke tik n en væ msreler.



Prcsseberedskab/Q&A til brug ved præsentation aflovindgreb

• Dertil kommer, at gvmnasielærerne i dag — modsat fx tolkeskolelærerne og friskolelæ—
rerne — ftr udbetalt overarbejde i stort omfang. I)e nye arbejdsridsregler for gvmna—
sielærere mi forventes at inedfore et Hd i gvrnnasielærernes udbetalte overarbejde.
lorholdet vedrorende overarbejde gor sig ikke i nær samme omfang gældende f r de
res te rende lærergrupper.

• I ndclig skal nævnes, ar folkesk )lelærerne og friskolelæremne i m( )dsærning til gvmna—
sielærerne har et undervisningstillæg, der indebærer, ar de opnår lonsrigninger i for
bindelse med flere undervisningstimer. Det er en mulighed, at ændrede arbejdstids—
regler pt ltde Eolkeskoleomridet og de frie skoler kan fore til et oget timetal pt. lærer
og dermed en hojere Ion.



Prcsschercdskab/Q&A til brug ved Præsetitation af lovindgrcb

22. Er der uden undtagelse tale om, at læ
rerne får tjenestemændenes arbejdstidsreg
ler?

• \ej. I ovtorslaet betyder, at lærerne bliver omtattet af den stkaldte “tjenestemænde
nes arbejdsaftale”, der — tr( )ds navnet — i dag gælder for alle andre ikke-akademikere i
staten end lærerne.

• Dog foretages der mindre justeringer i forhold til tjenestemændenes aftale som folge
at-, at lærernes nuværende arsnorm tastholdes. Dcttc er en konsekvens af, at lærernes
arbejde ikke er jævnt h)rdelt r kalenderårets mineder, men koncentrerer i skolearets
38-40 uger.

• I .ovforslaget indeholder også en række konkrete tilrag i form af særlige værnsregler,
der vil medvirke til at sikre lærerne er forudsigeligt og hensigtsmæssigt arbejdsliv.

• konkret betyder det, ar der foreslts indfort særlige ‘værnsregler’, der fastsiar:

at arl)ejdet normalt skal ligge i dagtimerne pi hverdage,

at der skal være dialog mellem lærer og leder om prioritering af opgaver.

— at lederen skal udarbejde en opgaveoversigt til læreren, og

at arbejdsdagen si vidt muligt skal holdes samlet.



Prcsseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

23. Hvorfor får folkeskolelærerne en mindre
lonstigning i kompensation, end gymnasie—
lærerne gjorde?

• 1o1keskolelærerne, friskolelærerne og de ovrige statslige lærere fàr kompensation for
udfasning af 60—rsreglen svarende til en h)nstigning 0,8 pct. eller ca. 3.300-4.200
kr. pr. ?rsværk.

• Gvmnasielærerne har som en del af \( 1—forliget modtager en tilsvarende k mpensati—
no tor udfasning af deres60-arsregel. Kompensationen udgor ca. 8.0( HJ kr. pr. ars—
værk svarende til 1,5 pct.

• l’orskellen i forhold til de ovrige lærere skyldes alene, ar gvrnnasielærerne har et hoje—
re lonniveau og ar langt flere gvmnasielærere er over 60 ar. Saledes er ca. 20 p• af
gvmnasielærerne over 60 ar, mens kun 10 pct. af folkeskolelærerne er over 60 ir.

• I lerudover tik gvmnasielærcrne som led i den samlede forhandlingslosning lonstig—
ninger for ca. i 60 mio. kr. Disse yderligere lønstigninger til gvmnasielærerne er aftalt
som led i en samlet, forhandlet losning, hvor gvmnasielærerne blandt andet fik en
inete rammepræget arbejdstidsaftale end tjenestemændenes arbejdstidsa ftale, ligesom
de ikke fik nogen værnsregler.

• Dertil k( )mmer, ar gvmnasielærerne i dag — m( )dsat fx f )lkeskolelærerne og friskolelæ—
rerne — fir udbetalt overarbejde i stort omfang. De nye arbejdstidsregler for gvmna—
sielærere rni forventes ar medfore et fald i gvmnasielærernes udberalre overarbejde.
[‘ )rh( ldet vedrorende overarbejde g r sig ikke i nær samme omfang gældende for de
resterende lærergrupper.



Presseberedskib/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

24. Snyder man ikke på vægten ved at indfø-.
re en særlig årsnorm, som andre ansatte ikke
har?

• Nej, der er alene tale om, at vi fastholder den nuværende arsnorm.

• IDa lærergruppernes arbejde ikke er jævnt fordelt over aret, foreslås det ar fastholde
en arsnorm, sMedes at arbejdstiden tortsat l)eregnes pi en periode p?t et ir.



Prcssebereds kalj/ Q&A til brug ved l)rcse1tLtion af lovindgreb

25. Hvordan skal lærerne forberedes pt ar
bejdslivet under de nye regler?

• Regeringens f lkeskoleudspil indeholder blandt andet et h)rslag 0111 at gøre vores
dygtige tolkeskolelærere endnu dygtigere — ved at afsætte I mia. kr. i 2014-2020 til et
kompetenceloft at lærere og pædagoger pt h)lkeSk1e0fl1V1det.

• I Ivordan den ekstra milliard skal udmonres, vil vi samarbejde med lærerne om. Det
ligger i hwindgreber, at I ærernes ( entrah )rgaflisatiofl inviteres til ilt deltage i et f )r—
pligtende partsudvalg, som skal opstille pejlet rker for, hvordan man lokalt l)edst
udm ntcr midlerne.

• 1’ilsvarende foreslås der på de statslige og regionale områder afsat i alt 132 mio. kr. til
k )mpetenceudvikling.



Pressehereds kalj/ Q&A til brug ved pruseitttion af Iovindgreb

26. Hvordan sikres det, at skolelederne er
klar til at løfte opgaven?

• Regeringen er opmærksom p, at de nye ledelsesopgaver stiller ogede krav til lederne.
De star overfor en stor og vigtig opgave med at udfylde de nye, forenklede rammer
stledes, at undervisningen og elevernes t-esultater forbedres.

• Regeringen har fuld tiltro til, at lederne bade kan og vil lofte opgaven, og lederne skal
naturligvis stottes i deres arbejde og lobende opkvalihceres.

• l3de Kl og staten vil iværksætte implementeringsprojekter, der bla. skal identificere
de centrale ledelsesmæssige udfordringer og udpege de initiativer, der skal igangsættes
for at understotte en succesfuld implemenrering af de nye arbejdsridsregler.

• Der er i forbindelse med lovindgrebet afsat i alt 20 mio. kr. i 2013—2014 til indsatsom—
rader, der skal understotte, at ledere, nllidsrepræsenranter g lærere i fælles
skab videreudvikler et tillidsfuldt samarbejde og godt arbejdsmiljo under de nye
rammer. Heraf 12 mio. kr. til fælles kurser for ledere og tillidsrepræscntantcr med fo
kus pi udvikling af nye roller og dialog— og samarbejdsformer.

• De nye arbejdstidsregler træder forst i kraft d. I. august 2014, su der er I r for skole
ledere til at tilpasse sig de m’e vilkar.



Pressehereds kah/ Q&A til brug ved præsentation af lovinclgrc b

27. Hvad med de varslingsregler, som lærer
ne har ønsket?

• Jeg er bekendt med, at Lærernes Centrah )rgaflisation har udtrykt bekymring f r, at
almindelige arhejdsridsregler vil gve en utorudsigelig hverdag.

• Regeringen har lyttet til disse bekymringer, og ved lovtorslaget foreslis der derfor
indfort en række særlige garantier for forudsigelighed i hverdagen, s( m ikke kendes i
de generelle arbejdsndsregler for andre offentlige ansatte.

• I ærernes arbejdstid skal holdes inden for rimelige rammer.

• konkret betyder der, at der foresIis indfort særlige “værnsregler”, der fasrsl?ir:

— at arbejdet fl( )rmalt skal ligge i dagtimerne l)I hverdage,

— at der skal være dialog mellem lærer og leder om prioritering af opgaver,

— at lederen skal udarbejde en opgaveoversigt til læreren, og

— ar arbejdsdagen sa vidt muligt skal holdes samler.
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Presseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

28. Vil det være muligt at indgå lokale afta
ler?

• Der vil være fuldstændig samme adgang til at indgt lokale aftaler p de enkelte skoler
og i de enkelte kommuner, s( m gælder pt alle andre arbejdspladser.

• Der er saledes principielt set ingen begrænsninger med hensyn til, hvad der kan afta
les l( )kalt.

• Pi undcrvisningsomrider — Som p alle andre omrider — er det imidlertid ikke inren—
tiOlWIl, at adgangen til at indgi lokale aftaler skal bruges til at begrænse ledelsens ret
til at lede og fordele arbe;det.



Prcssclwrcdskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrch

29. Hvem skal fremover “lede og fordele ar
bej det”?

• \led lovforslaget fir skolelederne samme ret til at lede og fordele arbejdet r dn pi

den enkelte skole, som alle andre ledere har.

• Det betyder, at det fremover skal være skolelederen, der i god og tæt dialog med læ
rerne prioriterer, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt p den enkelte skole.



Presseberedskab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgrc b

30. Sikrer lovforslaget, at lærerne som mi
nimum har 2 minutters forberedelse pr time
pt elev?

• I ærerne skal tilbringe merc af arbejdstiden sammen med eleverne un-i en række akti—
viterer — bade i form af undervisning men ogsi fx via samtaler med den enkelte elev
OIT1 taglige mal og udvikling og i lektiecafen.

• I ‘ærerne skal naturligvis have mulighed fur at forberede sig til de forskellige aktivite
ter. N len rammerne for, hvordan opgaverne loses, kommer hult an pi en lang række
individuelle forh( )‘ld, der varierer fra skole til sk 1e og lærer til lærer. lx skolens sam
mensætning af elever, den konkrete klasse, der undervises, &get der undervises i og
den enkelte lærers erfaring og komperencer.

• I det lys udgor standardiserede minurakkorder ikke et meningsfuldt grundlag for ar
l)ejcls tilrettelæggelsen.
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Pressebe reds kLh / Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

31. Er gymnasielærerne ikke til grin, ntr de
ikke stilles væsentligt bedre end folkeskolelæ
rerne? Gymnasielærerne indgik jo en aftale
med Finansministeriet i mindelighed?

• Nej, selvfolgelig er de ikke det.

• ( )g tian kan ikke sige, dt lOVt( )rslaget er bedre eller ringere end den aftale, der blev
indgtet a gvmnasie m radet.

• 1)e er torskellige, og der giver ikke mening at foretage den form for sammenligning.

Baggrund

I forbindelse med udfasningen af 60-arsreglen fir folkeskolelærere, der pr. 31. juli 2013
er i alderen 50-56 r, ret til en arbejdstidsredukrion — nar de fylder 60

—
pa °p til 175 ti

mer om i.ret mod en tilsvarende lonnedgang, men med fuld 1ension.

arnme ordning vil blive tilbudt gvmnasielæreme.



Presseberedskah/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrch

Hvordan forholder lovindgrebet sig til
resultaterne fra CFU-forliget?

• I vgivningen forIæner overenskomsterne med de ændringer. der fremgàr af (11L—
f rlitet, og der ændres som udgangspunkt ikke ved indholdet af (I (i—forliget

• Dog foretager vi en justering af reguleringsordningen, si den lonstlgning, der er aftalt
for gvmnasielærere om kompensation for udfasning af 6O-trsreglen, holdes uden for
regulerings( rdningen.

• I lermed sidestilles lonstigningerne for gvmnasielærerne med lonstignngerne for de
lærere, der er olTifattet af lovforslaget.
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Pressebercdskah/Q&A til l)rug ved præsentation af lovindgreb

økonomi

33. Hvis merudgifterne på det statslige om
råde (herunder GL) finansieres inden for
egen ramme, hvordan harmonerer det så
med, at regeringen i sit oplæg til øget kvali
tetsioft lovede at bruge de frigjorte arbejdsti
mer til øget kvalitet. Hvis de bruges til at be
tale lonstigningerne, hvordan vil regeringen
så indfri sin øvrige reformpakke?

• I onsrigningerne pa det statslige område gives som kompensation for en udfasning af
den såkaldte 60—årsregel. Lonudifternes storrelse svarer til værdien af de timer, som
nu tngorcs på de statslige omrader ved udfasning af 60—årsreglen. Institutionerne skal
altsi betale mere i ion, men de fr samtidig mere arbejdskraft for den hojere Ion.

• 1-lerudover indebærer lovforslagets ophævelse af afralebindingen mere generelt, at
ledelsen på de enkelte skoler får et reelt ledelsesrum til at planlægge og pnorltere den
enkelte lærers arbejdstid, siledes ar den lsser til den konkrete opgavelosning.

• I)ette giver ledelsen på de enkelte skoler mulighed for at sikre en mere effektiv ud
nvttelse af lærernes arbejdstid som bl.a. kan anvendes til, at lærerne tilbringer mere tid
sammen med eleverne i form af flere undervisningstimer, mere differentieret under
visning, lcktiehjælp mv.

• I ‘edelsen får desuden mulighed for ar tilrettelægge arbejdstiden saledes, at den rore
mæmde af ovcrarbedc. der pt. f rekommer pa gvmnasic( mradur og enkelte O\ rige
statslige omrader, bliver reduceret. Skolerne vil dermed kunne opna k( )nkrete bespa
relser ved ar reducere )verarbedet.

• Sammenlagt betyder dette, at den nye overenskomst giver sk( )lerne mulighed f r hade
ar kunne finansiere lonsngningerne samt ar kunne implementere et kvalirersloft.



Prcssebcredskab/ Q&A til brug ved præsentation af lovincigreb

34. Skal der fyres lærere på gymnasierne?
• Gvmnasierne har iet helt nye rammer for priorireringen og anvendelsen af lærer—

ressourcerne og har perioden fra 2007 akkumuleret betydelige overskud.

• I lerudover er der er en almindelig personaleomsærning s m folge af, at mange æl
dre lærere i disse tr gr p pension.

• Personaleanvendelsen fastlægges p det enkelte gymnasium.



Presscbercds kab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

35. Skal andre offentlige lønmodtagere beta
le for lærernes lønstigninger via regulerings
ordningen?

• Soni k mpensation h)1 ud fasningen af 60—ftrsreglen vil underviserne modtage en ion—
stigning, S( m svarer til (iO—àrsreglens værdi.

• Vi har valgt ekstraordinært at holde denne lonstigning udenfor reguleringsordningen,
sile(les ar den ikke finansieres ved, at andre offentlige ansatte fàr lavere lonstigninger,
end de ellers ville have laet. Sygeplejersker, pædagoger eller andre personalegrupper
p der offentlige omrade kommer dermed ikke til at betale lærernes lonstigning.

• Rr lOvindgrel) i forbindelse med eii lockout er en helt særlig situation, SO1fl ikke bor fà
konsekvenser i forhold til londannelsen for ikke berorte personalegrupper.

• lor at sikre en ligestilling mellem de ovrige lærergrupper og gvmnasielærerne i relati
on til kompensation for 6O—irsreglen er det desuden valgt at holde gvmnasielærernes
kompensation for udfasning af 60-iirsreglen uden for reguleringsordningen.



Presscberedskah/Q&A til brug ved præsentation af Lovindgreb

Er der ikke bare tale om, at regeringen
afsætter de samme penge (1 mia. kr.) til om
rådet én gang til?

• Det er korrekt, ar det indrar i regeringens udspil til en folkeskolereform, at der afsæt
tes i alt I niia. kr. i peri )den 201 4—202() til efteniddannelse a lærere og pædag )ger,
der varetager opgaver i folkeskolen.

• Det ligger i lovindgrebet, at lærerne inviteres til et forpligrende partssamarbejde om,
hvordan den srvrkedc komperenceudviklingsindsars kan tilrettelægges, si den bedst
muligt understotter lærerne i deres daglige arl)ejde og bidrager til at oa regeringens
malsætning om kompetencedækning. Kompetenceloftet skal oge fagligheden og der
igennem sikre respekt og tillid omkring lærerrollen.

1.U



Prcsscheredskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

37. Hvor meget sparer staten og kommu
nerne på at gennemføre sine egne krav ved
lov?

• P( )r1flÏlet med h)vindtrel)et er ikke 1)esparelset i stat eller kommuner, men at standse
en konflikt, som desværre ikke har kunnet loses r anden vis.

• I)e nye arbcjdsndsregler vil gore det muligt at tilrettelægge lærernes arbejdstid mere
fleksibelt, sa lærerne kan anvende mere tid sammen med eleverne.

• I folkeskolen skaber dette rammerne or et markant loft af fagligheden. l)etre vil
blandt andet skal)e mulighed for at lærerne er mere sammen med eleverne, og at un
dervisningen forgar nye m?tder. lx i h)rm af akrivitetstid, der skal anvendes til at
Linderstotte de faglige undurvisningstimer, og til leg, l)evægelse og lektiehjælp

• Pa ungd( )rnsuddannelserne muliggor de nye arbejdsridsregler et kvalitetsioft, hvis
kerne er, at lærerne fàr mere tid sammen med eleverne.

• Den ekstra tid kan fx anvendes til flere undervisningslektioner, oget undervisnings
differenriering, lekriecaféer og prakrikpladsopsogende arbejde. Samtidig fordrer de
nye undervisningsformer mere samarbejde mellem lærerne, hvilket de nye arbejds—
ridsregler muliggor mere smidigt og fleksibelt.



Presseheredskab/Q&A til brug ved præsentation aflovindgreb

38. Den kompensation, som lærerne får for
udfasning af 60 års-reglen, svarer det én til én
til, hvad man tager fra dem? Hvis ikke, er der
vel tale om en spareøvelse?

• I ‘ærerne korripenseres for udfasningen af 6O-avsregelen i overensstemmelse med al—
inindelig overenskomsrpraksis.

• 6O—ârsreilen indebærer, at Lerere, der er fyldt 6() ir, har en overenskomstmæssig ret til
ekstra l)etalt frihed. ln tid fasning med furer sIedes, at lærerne mister en rettithed af
okonornisk værdi.

• l)et er fast overenskomstpraksis, at af4velse af en ret til et gode kapitaliseres i en
lonsritning. Det vil derfor efter de almindeligt anerkendte principper for merudgifts—
l)eregninger ved overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor Udh)5C Cfl kom—
p ens ati( )fl.

• Det skal l)emærkcs, at ikke alle undervisningsomrtder har en 6O-itrsregel. SMedes har
ca. 5.ÛO() lærere ingen 6O-irsregel, herunder lærere pt S( )SL-omriidet, \N1U—omriidet
mv. LTndervisere pi disse områder modtager derfor ikke særskilt kompensation her—

r.

42



Presseberedskab/Q&A til brug ved præsentation aflovindgreb

39. Lærerne vil hellere beholde 60-årsreglen
og så undvære jeres lonkompensation — hvor
for imødekommer I dem ikke på det punkt,
som ikke vedrører hovedkravet om ledelses
retten?

• \led lovtorslaget udfases den helt særlige 60-arsregel, som l)ervder, ar lærere, der er

vldt 60 r, får nedsat deres arbejdstid med over tire ugers ekstra betalt frihed om

arer. 1)enne regel kendes ikke fra andre personalegrupper i det offentlige.

• 60—årsreglen vil fortsætte uændret for dem, der er fyldt 57 år inden den 1. august i ar.

Men de yngre lærere vil ikke få nedsat deres arbejdstid, nat- de bliver 60 år. Iler vil
reglerne altså blive som P det ovrige arbejdsmarked.

• I forbindelse med udfasningen af 60-årsreglen får folkeskolelærere, der pr. 3 1. juli
2013 er i alderen 50-56 ar, ret til en arbejdstidsredukon — når de fylder 60 — på op til

175 timer om året mod en tilsvarende lonnedgang, men med fuld pension. Samme
ordning vil blive tilbudt gvmnasielærerne.

• Lærerne kompenseres for udfasningen af 60-årsreglen med ekstra lonsrigiinger på ca.
300 mio. kr. om året.

• Denne l( nstigning gives helt ekstraordinært uden for den sakaldte regulenngs( rd—

Ring, så den ikke 1vi1Ier andre offentligt ansattes lonninger, som nogle fagforenin
ger har udtrykt bekymring for.



Press chereds kah / Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

40. Hvorfor er det ikke alle gymnasielærer-
nes lønstigninger, der holdes uden for regule
ringsordningen?

• Der er på det statslige, kommunale og regionale omrade aftalt en \‘idereforelse at re—
guleringsordningen. Derfor er de lonstigninger, der tives, naturligt omfattet af regule—
rings( ) rdningen.

• Kt lovindgreb i forbindelse med en l( )ckout er dog en helt særlig situation, som ikke
skal medfore en skadevirkning i f )rhold til I( )ndannelsen for ikke berorte pers )nale—

grupper.

• På de uddannelsesområder, som er omfattet af lovindgrebet, holdes de lonsrigninger,
der er givet som kompensation for udfasningen af 60—årsreglen, uden for regulerings

ordningen. På den måde finansieres denne kompensation ikke delvist ved, at andre
offentligt ansatte får lavere lonstigninger, end de ellers ville have fået.

• 1or at sikre en ligestilling med de ovrige omrider holdes kompensationen for 60-

årsreglen også uden for reguleringsordningen på gymnasieomradet. Det betyder, at
lonnen for andre personalegrupper i det offentlige ikke pivirkes af kompensatonen

r 60—årsreglen til gvmnasielærerne.



Presscberedskah/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

41. Hvordan kan regeringen garantere, at de
øvrige offentligt ansatte ikke bare får regnin
gen om to eller tre år via reguleringsordnin
gen?

• I ( )nsngningerne, der h )ldes uden for reguleritis rdningen, vil heller ikke freinadre t—
ret ptvirke de ovrige offentligt ansattes lonniveau.

• Reuleritnsoftlninen pavirkes af ændringer i de offentlige lonninger fra et år til et
andet år. kornpensauonen for udfasning af 60—årsreglen ville derfor kun pavirke re—
guleringsordningen det forste år efter, at kompensatn)nefl er givet. I fterfolgende vil
regulenngsordningen ikke være pivirket af tidligere års lonstigninger. Det betyder
derfor, at reguleringsordningen fremadrettet ikke vil være påvirket at kompensatio—

nen for udfasning af 60—arsreglen.



Prcsseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af Iovindgreb

42. Hvor mange penge afsættes til at frem
me samarbejde, tillid og arbejdsmiljø?

• Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2013—2014 til indsatsomrider, der skal understotte, at
ledere, tillidsrepræsentanter og lærere i fællesskab videreudvikler et tilhicisfuldt samar—
l)e;de og godt arbe;dsmiljo under de nye rammer.

• I leraf afsættes 8 mio. kr. til udvikling af samarbejde, tillid og arbejdsmiljo under de
nye arl)ejdstidsregler og 12 mio. kr. til fælles kurser for ledere og tillidsrepræsenranter
med fokus pt udvikling af nye roller og dialog— og samarbejdsformer.

• Og dertil kommer jo ogsi de andre projekter m styrket fokus p tillid og samarbej
de, som man er l)levet enige om i’ henholdsvis kommunernes og statens omrade.

Baggrund

[)erudover har Kl og LC under overenskomsrforhandlingerne droftet en række fælles projekter om
samarbejde, sk lclcdelse, inklusion og forbedret arbejdsiTuljo pa tolkesk )leolnradet. Projekterne indgar
s( ufl ovcrenskomstprojekter efter aftalen mellem Kl. og K1’( ) om udviklingsmæssige aktiviteter, og

forudsættes gennemfort inden for den okonomiske ramme, der er afsat hertil.

I ndvidere har linansministeriet og (1’l under overenskomsrforhandhngeme aftalt et fælles periode—

projekt med fokus pa tillid ( >g samarbejde pa de statslige arbejdspladser. Lngdoms— og voksenuddannel—
serne o de frie skoler er, i lighed med ovrige statslige arbejdspladser, omfatter af projektet.

I (



Pressebcrcdskah/Q&A til brug ved fUSC1tiIt10 af lovindgreb

43. Er lærerne med til at betale for skattelet
telser til erhvervslivet og regeringens vækst-
pakke?

• Tndforslen af nye arbejdsridsregler tor hereriie 1)idrager ikke til — og er ikke en forud—

surning for — finansieringen af Væksrplan DK.

Baggrund

I Vækstplan DK indiar der ikke hnansiering, som stammer fra ændringeraf læret-nesirbcjdstid.

Det bemærkes, at det i \‘ækstplan DK tremgar, at regeringen har en malsætning om, at der frem mod

2( )2t) skal frigores 12 mia. kr. ved en modernisering af den offentlige sektor. Dette skal bla. ske via fo

kus pa arbedstic1sregler og arbejdsforh( 1d i det offentlige, men ogsa ved en bred vifte af ovrige initiati

ver sasom digitalisering, velfærdsteknologi, offentlig-privat samarbejde, ledelse og bedre offentlige ind
kob, mv., f I rks1//a/i DK.

De 12 mia. kr. indgar imidlertid ikke som konkret finansieringselement i \‘æksrplan DK. men skal b—

bende genanvendes i den offentlige sektor til ar styrke kernevelfiurdsomraderne. 1)er er saledes ikke tale

m en spareovelse, hvor der skal bruges færre penge i den offentlige sektor. Derimod er formalet at fa

mere ud af de penge, som allerede bruges i dag.

Der er ikke tager stilling til en konkret udmonming af malsætningen om at frigore 12 min. kr. til kerne—

velfærd frem mod 2U20.

4—



Presseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

Den politiske proces

44. Har I drøftet lovindgrebet med de øvrige

partier i Folketinget?

• J ct 1wcrkcn kan eller vil fortælle om, hvad der mttre eller ikke matte have været af

politiske drofrelser mellem partierne.

• \ leo S( )IT1 statsministeren flcvntc i sine indledende bemærkninger, si har regeringen

været i kontakt med loIkcringets partier. og vi forventer, at der vil være flertal for

l( )vforslaget.



Prcssehcredskah/Q&A til brug ved præsentation aflovindgreh

45. Hvor længe kommer behandlingen af
lovforslaget til at tage?

• Processen er nu, at lovforslaget skal hasrebehandles af lolketinget, og det er vores
k)rl1tbHin, at det kan vedtages inden for fi dage.

• I folge lovforslaget træder loven i kraft ved dognets begyndelse mandag den 29. april
2013, hvilket indebærer, at lockouten ophorer, og lærerne skal genoptage arbejdet,
hvorefter elever og kursister igen kan ft undervisning.

l)



Pressehercdskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

46. Kan man begynde at planlægge ude på
skolerne på baggrund af lovforslagets ind
hold?

• Processen er nu, at lovforslaget skal hasrebehandles at lo1keringer, og det er VOICs

forhtbning, at det kan vedtages inden for fi dage.

• I folge lovforslaget træder loven i kraft ved dognets begyndelse mandag den 29. april
2() I 3, hvilket indebærer, at lockouren ophorer, og lærerne skal genoptage arbejdet,
hvorefter elever og kursister igen kan tï undervisning.



Presseheredskab/Q&A til brug ved præsc1tation af Iovindgrcb

47. Får Folketinget nok tid til at behandle
lovforslaget, så I undgår lovsjusk?

• Vi lægger op til, at luvtorslaget hastebehandles i F )lketinget.

• \1en I Iketinget skal selvfulgelig have mulighed for at behandle det p en ordentlig
mid e.

• Regeringen har været i k ntakt med lolkenngets ptttier. Vi f( )rventer pa den bag
grund, at der vil være tilslutning til en hastehehandling i lolketinget. og at der ()gsa vil
være Ct flertal for lovforslaget.

• 1)et er derfor regeringens forhabning, at lovforslaget vil være vedtaget inden for fi

dage, sa lærerne kan genoptage arbejdet, og elever og kursister kan fa undervisning og

tage lrwer fra den 29. april 2013.



Presscberedskab/Q&A til brug ved pnusentatioil af lovindgrcb

Den videre proces /folkeskole reformen

48. Har regeringen og KL aftalt, at de nye
arbejdstidsregler kan finansiere folkeskolere
formen — og at regeringen til gengæld bakker
op om KL’s 0K13-krav — i sidste ende med
lovgivning.

• Som l)ckendr aftalte Kl og den /araren[/e regering i 20 11 , at der skulle f retages en
vurdering at, om lovgivningen og de gældende overenskomster sætter en god ramme
tor en effektiv anvendelse aflærerressourcerne.

• og selvfolgelig koordinerer Finansministeriet og Kl tæt bLde tor, under og efter
orerenskomstforhandlinger. I igesom arbejdstagersiden jo ogsa gor p?i tværs af det
offentlige ornrde.

• Men som det vist ogst er almindeligt kendt, har btde finansministeren og KL’s for
mand klart afvist, at der skulle være indgtet en aftale med KL om et lovindgreb.

• Jeg hverken kan eller vil af principielle grunde redegore for, hvad finansministeren
matte have haft af politiske droftelser med KL. Men det er naturligt, at regeringen har
fundet lejlighed til at drofte et folkeskoleudspil med Kl givet, at det er et meget væ —

seiitligt kommunalt serviceomridc.

• Regeringen har præsenteret et aml)itiost udspil til en reform af folkeskolen, som skal
sikre et markant loft af de faglige resultater. Det er et væsentligt element i regeringens
amhition m at f den bedst uddannede generan( )fl i daninarkshistorien g dermed
ruste l)anmark i den in ternati( male k( )nkurrence.

• I t li )vedelement i reh rnien er en sinietiLengende sk )ledat, hv( r den nuværende
.koledag og fritidsulbud tænkes sammen. g hvor eleverne far mure tid sammen med
lærerne. Regeringen bar i (leo sammenhæng noteret sig KL’s (mangearige) krav ved
)K 13 m at normalisere lærernes arbejdstidsregler og give skolelederne ledelsesret—

ien tilbage.

• Vi har abent tilkendegivet. at en forudsætning for regeringens folkeskoleret rm er en
mdcii og mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid — altst en bedre anvendelse
if de eksisterende ress )urcer i f )lkesk( len.



Pressebercdskab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgreh

• Derudover rnuliggores f )lkeskolereformen blandt andet ved at olnpriorltere en del af

de ressourcer, der i dag anvendes i fritidstilbud. Og regeringen vil afsætte ca. 4 mia.
kr. ekstra i perioden 20 13—2020. I leraf anvendes i mia. kr. til et kompetencelott af læ
rere og pædagoger.

• S m bekendt er horne— og undervisningsminisreren i fuld gang med t( )rlIandlinger
om en folkeskolereform med Folkeskoleforligskredsen. \u ma vi afvente resultatet af
disse forhandlinger — og beretter ma der være en drottelse med kommunerne 0111 de

klTimunalokonOmiSke k )nsekvenser af en eventuel aftale. l)et folger af normal
I) (JI-praksis.

-i-)



Prcsseheredskah/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

49. Har I med lovindgrebet sikret finansie

ringen til jeres folkeskolereform?

• Nr regeringen vælger at gribe ind og afslutte kontlikten, er det [ordi, it situationen

ikke længere er holdl)ar.

• I ‘ieverne skal tilbage til deres uddannelser, [nr konf}iktens konsekvenser nir et uac—

ceptabelt om[ang.

• I forhold til oi-handlingerne om folkeskolereformen har vi en ambition om at indgi

en aftale inden sommerterien. Men som alt i politik afhænger det jo af forhandlings—

f )rl( )bet g partiernes velvillighed.



Presselwrcdskab/ Q&A til brug ved præsentation af lovindgrch

50. Tror I selv på, at I kan genvinde lærernes
tiffid med 8+12 mio. kr. til bl.a. skoleprojek
ter, konferencer og kurser?

• \u skal man også huske de andre projekter, man er I)Ievet enige Olfl p henholdsvis
kommunernes og statens omride om styrket fokus j tillid og samarbejde.

• Det er klart, at parterne skal bruge den kommende tid til ar klinke de skir, som en
konflikt som denne næsten uundgâeligt bringer med sig. I sidste ende handler det om,

at vores bom og unge skal have den bedste uddannelse, vi kan give dem.

• kontlikrer mellem arbejdsgwer og fagforening vil ofte skærpe rerorikken mellem v1r-
terne. S?idan er der.

• Men ntr stovet har lagt sig, har jeg tiltro til, at lærerne pi landets skoler igen vil kaste

sig ud i arbejdet med engagement og flid, som for konflikten.



Prcsseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgrcb

51. Kan en lærerstand uden tiffid til regerin
gen overhovedet føre jeres folkeskoleudspil
ud i livet?

• Det er klart, at parterne skal bruge den k)mmende tid til ar klinke de skar, S( m en

konflikt som denne næsten uundgaeligt bringer med sig. I sidste ende handler det om,

at vores bum og unge skal have den l)cdste uddannelse, vi kan give dem.

• k( )nflikter mellem arbejdsgiver og fagforening vil ofte skærpe rerorikken mellem par
terne. Sådan er dér.

• Men nar StuVet har lagt sig, har jeg tiltro iii, ar lærerne p landets skoler igen vil kaste

sig ud i arbejder med engagement og flid, som for konflikten.



Presseberedskab/Q&A til brug ved præsentation af lovindgreb

52. Kan I samarbejde med Danmarks Læ
rerforening og Anders Bondo fremadrettet?

• ja. naturligvis kan regeringen samarbejde med Danmarks Lærertoremng og \nders
l3ondo Christensen.

• Det er mit indtryk. ar lærerne g regeringen har et Fælles mal, nemlig at skabe en end—
lui bedre folkeskole.

• 1)anmarks I ærertorening har ogsa udtrykt sig positivt om mange af elementerne i
regeringens folkeskoleudspil.

• Det giver et godt grundlag tor et fremtidigt samarbejde.



Presscberedskab/Q&A til lrug ved præsentation af lovindgreb

53. Tror regeringen, at den med lovindgre
bet har givet lærerne nok til at sikre opbak
ning til sin folkeskolereform?

• Nn succesfuld iniplementering af reformen forudsætter et godt og tillidsfuldt samar
bejde mellem lederne og lærerne. l)et synspunkt deler regeringen og lærernes figlige
orgamsari( )ner.

• I)et konkrete orlob, der har udspillet sig de seneste maneder, har været med til at
trække fronterne op mellem lærerne og deres arbejdsgivere, men det er en del af den
danske model. \t Lieflighed om overenskomsternes indhold P konkrete
punkter, i dette tilfælde arbejdsridsreglerne, i visse tilfælde kan udmunde i en konflikt
et. ikke udsædvanligt, og konflikten er et redskab, som alle parter kan bruge — og ac
cepterer i en forhandlingssituarion.

• Lovindgrebet soger at imodekomme nogle af de væsentlige synspunkter og bekvrn
ringer, som parterne har givet udtryk for. Men overgangen til nye og mere fleksible
arbejdstidsregler vil medfore nye roller, arbejdsformer og mtcler at samarbejde p for
l)i2tde lærere, tillidsrepræsentanter og ledere. I)et betyder ogsL, at rutiner skal ændres,
og vante rnonstre brydes. Samtidigt vil der ovenpi konflikten ogst være et stykke re
parationsarbejde, som skal i gang. Begge p1rter, både arbejdsgiverne og lærernes or
ganisationer, har et ansvar i den forbindelse.

• Regeringen har derfor l)esluttet at afsætte 20 mio. kr. i forbindelse med lovindgreber
med henblik p at understotte, at ledere, tillidsrepræsentanter og lærere i fællesskab
opbygger et tillidsfuldt samarbejde og g )dt arbejdsmiljo under de nye rammer.

• \lidlerne skal anvendes til projekter og konferencer, der kan styrke et tillidsbaserer
amarhejde og et g )dr arbejdsniuljo, g til etableringen af fælles kurser t r ledere og
nllidsrepræsenranter om det fremtidige samarbejde og nye roller.

• I ærerne Inviteres til at deltage i et forpligtende irtssamarhejde. der skal Fastlægge
den konkrete gennemforelse af projekterne, udvikling af fælles kurser og udniontning

af midlerne.
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54. Hvad er den videre proces for forhand
lingerne om folkeskoleudspillet? Hvornår
mødes I med partierne? Sigter I efter en afta
le inden sommerferien?

• \i har som amhiti( )fl at indt en aftale inden sommerferien. N [en som alt i )link af—
hanger det jo af forhandlingsforlobet og partiernes velvillighed.

• Burne- og undervisningsministeren vil snarest muligt indkalde folkeskoleforligskred—
sen til et m )de.
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