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Til hovedstyrelsen 
 
D. 18. juni 2008 var der voldgiftsmøde om implementeringen af LC forliget fra 1.4.2006 for lærerne 
i Ballerup Kommune. En sag der var rejst af DLF/ LC på baggrund af henvendelse fra Ballerup 
Lærerforening. Selve sagen er senest beskrevet i referatet fra møde i overenskomstudvalget d. 
26.august 2008 og endte med, at Ballerup Kommune/KL blev frikendt. 
 
Det er selvfølgelig ærgerligt, når en voldgiftskendelse går foreningen imod. Det har vi prøvet før, 
men alligevel finder vi at denne afgørelse giver anledning til to helt principielle spørgsmål, som vi 
vil bede hovedstyrelsen forholde sig til. 
 
Disse spørgsmål omhandler konsekvenserne for DLF af voldgiftsafgørelsen og eventuelle 
konsekvenser af den faglige kvalitet i voldgiftsafgørelsen. 
 
Det første spørgsmål omhandler konsekvenserne for DLF. 
Det har af hele sagsforløbet tydeligt fremgået, at LC ved overenskomst 2005 betalte for den 
aktuelle trinstigning for samtlige lærere i Danmark. FLD havde simpelthen lavet en fuldstændig 
præcis opgørelse over samtlige læreres trinplacering, og hvad det ville koste at løfte disse 
yderligere et løntrin. Dette fremgik af vidneforklaringen fra repræsentanten fra FLD i 
voldgiftsretten.  
Voldgiftens afgørelse medfører, at LC ved OK05 har betalt for en lønstigning, man ikke fik. Man 
kan selvfølgelig diskutere, hvorfor lærere i Ballerup og andre steder skal have en højere 
lønstigning end lærerne i de kommuner, hvor der ikke er sket en lokal løntrinsstigning. Det er bare 
ikke denne diskussion, der et det centrale. 
Det afgørende er, at LC ved OK05 betalte for en lønstigning, som ikke bliver udmøntet. 
 
Vi er fuldt opmærksomme på, at en voldgiftsafgørelse ikke kan ankes. 
 
Til gengæld finder vi, at det er et ganske alvorligt problem for DLF, at KL ”snyder” på denne måde.  
Dette problem bør efter vores opfattelse løses direkte mellem DLF/LC og KL, også selvom det er 
et højst ubehageligt tema at bringe op i den aktuelle situation, hvor arbejdstidsforhandlinger står 
for døren.  
Omvendt har vi også forstået, at samarbejdsklimaet mellem ledelsen af KL og DLF/LC i lyset af 
OK08 er bedre end tidligere. 
 
Det andet spørgsmål omhandler selve voldgiftsafgørelsen. 
Vi er mildt sagt forundrede over den faglige kvalitet af afgørelsen. Den beskrivelse, som 
højesteretsdommer Per Sørensen giver af forløbet af voldgiftsmødet, er fyldt med misforståelser, 
undladelser og faktuelle fejl.  
 
Eksempler på dette 

1. Sammenblanding af lønaftale 2004-2005 
Af s. 4 i opmandskendelsen skrives, at ”Aftalen blev den 3. juni 2005 fornyet ved en aftale, 



der er identisk med 2004-aftalen.” 
 
De to aftaler er ikke identiske. I 2005-aftalen indgår som noget nyt to formuleringer i 
Protokollat 5, som netop omhandler løntrinsproblematikken: 
 
”§ 10 stk. 4 og § 11 forhandles i efteråret 2005 med udgangspunkt i Aftale om 
tjenestemandsansættelse § 5 og Aftale om ny løndannelse § 4 stk. 1-2.”  
(§ 10 stk.4 omhandler løntrinsveksling/løntrinsloft). 
 
”Ved indgåelse af nærværende aftale er der en verserende uenighed om KTO forligets 
udmøntning jf. brev til Ballerup kommune fra BLF af den 24. maj 2005, brev til BLF fra 
Ballerup Kommune af den 25. maj 2005 samt mødereferat af 30.5.2005. Afgørelsen af 
uenigheden indarbejdes i den lokale lønaftale.”  
  
Aftalen fra 2005 var indgået og gældende på tidspunktet for uenighedens opståen.  
Det er bemærkelsesværdigt, at: 
- det er en tidligere aftale (fra 2004), der gengives i opmandskendelsen,  
- at den beskrives som identisk med 2005-aftalen. 
Det fremgik klart af vidneafhøringen og den øvrige behandling af uenigheden i voldgiften, 
at der er forskel. Bl.a. blev Protokollat 5 behandlet. 
 

2. Undladelse af uenigheden om lønnens størrelse 
Uenigheden omhandler både pensionsvilkårene for tjenestemændene (løntrin) og lønnens 
størrelse for alle. Uanset om man er ansat som overenskomstansat eller tjenestemand, og 
uanset om man er ansat på det ene eller andet grundlønstrin, har uenigheden 
konsekvenser for lønnens størrelse; dog langt mest for lærere på anciennitetsløn, som fx 
nu kronemæssigt får forskellen på trin 41 og 42 i stedet for forskellen på det aktuelle løntrin 
og trinnet derover. 
 
Denne problematik blev klart belyst – i opmandskendelsen kan man dog på s. 4 læse; 
”Konverteringsloftet indebærer, at en tjenestemand, der har nået loftet, fortsat får udbetalt 
alt, hvad der følger af de kollektive overenskomster…” 
 
Problemstillingen er i øvrigt ikke omtalt i kendelsen. 
 

3. Undladelse af FLD-vidnet 
I opmandskendelsen er en enkelt vidneforklaring ikke gengivet, endsige omtalt. 
Vidnet, som må betragtes som neutral/teknisk ekspert i beregning af lønomkostninger ifm. 
overenskomstforhandlinger, redegjorde – kort gengivet - for, at der ved overenskomsten 
netop var betalt for den løntrinsstigning, som LC i sagen nedlagde påstand om. 
 
Dette er en helt central problemstilling. 
Det blev også iøvrigt fremhævet fra LC’s side. Heller ikke dette fremgår af 
opmandskendelsen. 

 
Hvorvidt den manglende faglige kvalitet i afgørelsen fra Per Sørensen kan bruges af LC og DLF i 
andre sammenhænge, vil vi lade op til jer at afgøre.  
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
John Jensen 
Ballerup Lærerforening 


