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Orientering vedrørende lockoutvarsel på lærerområdet 

Den 27. februar 2013 brød lærerforhandlingerne på det kommunale område sammen. 
Dette skyldtes uenighed om et nyt sæt arbejdstidsregler for lærerne. Som følge af dette 
har KL varslet lockout af folkeskolelærerne pr. 1. april 2013. Lockouten omfatter på 
det kommunale område ca. 52.000 lærere. 

Der er alene tale om en varsling. Lockouten kan således blive udskudt eller aflyst af-
hængig af det videre forløb.  

På regionernes vegne har Regionernes Takst- og Lønningsnævn (RLTN) den 1. marts 
2013 varslet lockout og boykot over for Lærernes Centralorganisation med virkning 
fra den 1. april 2013.  

Ifølge hovedaftalen mellem RLTN og Lærernes Centralorganisation er der mulighed 
for at undtage medlemmer fra arbejdsstandsningen efter aftale mellem parterne. RLTN 
har alene varslet lockout gældende for en enkelt institution i hver af de fem regioner. 

Her i Region Hovedstaden er der således alene varslet lockout vedrørende behand-
lings- og uddannelsesinstitutionen Nødebogård under Den Sociale Virksomhed. Det 
drejer sig konkret om i alt syv overenskomstansatte lærere.  

Nødebogård er en behandlings- og uddannelses-institution for 47 børn og unge med 
kontaktvanskeligheder, angsttilstande eller sindslidelser. De 47 pladser er fordelt på 41 
pladser i døgnbehandling og 6 pladser i dagbehandling.  

Det skal understreges, at det kun er undervisningsopgaven, der er ramt af konflikten, 
hvorfor Nødebogårds beboere og brugere fortsat vil modtage den øvrige faglige støtte, 
som ydes på Nødebogård. Hvis lockouten bliver en realitet, vil Nødebogård altså fort-
sættes sin sædvanlige drift fraset undervisning af eleverne. 

Bilag: 
 Varslingsbrev af 1. marts 2013 fra Regionernes Takst- og Lønningsnævn til Læ-

rernes Centralorganisation. 
 Orienteringsskrivelse fra Regionernes Takst- og Lønningsnævn til medlemmerne

af Danske Regioners Bestyrelse. 
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