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Indføjelse i dækningsområdet i omsorgs- og
pædagogmedhjælperoverenskomsten
KL, FOA, 3F og SL er enige om at indføje
ny tekst i dækningsområdet i omsorgs- og
pædagogmedhjælperoverenskomsten. Indføjelsen gælder fra overenskomstens udsendelse.
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Baggrund
KL, FOA, 3F og SL er blevet opmærksomme på, at kommuner ændrer
lovhjemlen for botilbud fra Servicelovens § 107 og/eller § 108 til Almenboliglovens § 105, samtidig med at
borgerne, de fysiske rammer og medarbejdernes arbejde i praksis er uændret. Konsekvensen af denne ændring
i relation til overenskomstdækningen
er, at eventuelt ansatte omsorgs- og
pædagogmedhjælpere og pædagogiske
assistenter ved denne ændring ”falder
ud af” omsorgs- og pædagogoverenskomsten, jf. overenskomstens juridiske gyldighedsområde/områdeafgrænsning i § 2.

Med vedtagelse af Lov om socialtilsyn
den 12. juni 2013 er der nu tilvejebragt
det fornødne grundlag for en løsning
på problemstillingen.
Indføjelse i områdeafgrænsningen i § 2
KL, FOA, 3F og SL er enige om at
indføje følgende tekst i overenskomstens områdeafgrænsning:
[O.13]Til varetagelse af støtte efter
Servicelovens § 85, som er omfattet af
Socialtilsynet.
Bemærkning:
Der henvises til § 4, stk. 1, punkt 3, i
lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn.[O.13]
Indføjelsen gælder fra overenskomstens udsendelse.
Parterne er enige om, at der med den
nye tekst hverken er tiltænkt en udvidelse eller en indskrænkning af den
gældende overenskomsts dækningsområde.
Parternes hensigt med at tilpasse områdebestemmelsen er at fastholde, at
omsorgs- og pædagogmedhjælpere,
der arbejder på ”institutionslignende
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boligtyper,” forbliver på overenskomsten. Parterne er enige om, at ”institutionslignende boligtyper” er de botilbud, som omfattes af Socialtilsynets
tilsyn jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i Lov om socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013.
Lovtekst med bemærkninger fremgår
af faktaboksen nedenfor.
Parterne er endvidere enige om, at ikke-uddannet personale, som varetager
støtte efter Servicelovens § 85 ved en
boligtype, som ikke er omfattet af Socialtilsynets tilsyn, ansættes som ikkeuddannet personale på Overenskomst
for social- og sundhedspersonale.
Særlig kommunal opgave
Det følger af § 26 i Lov om Socialtilsyn, at tilbud som nævnt i § 4, stk. 1,
nr. 3, som indgik i den kommunale
forsyning ved lovens ikrafttræden, skal
godkendes efter reglerne i denne lov
inden den 1. januar 2016. Godkendelsen skal ske på socialtilsynets eget initiativ eller efter ansøgning fra det enkelte tilbud.
I perioden fra udsendelse af omsorgsog pædagogmedhjælperoverenskomsten 2013 og frem til det tidspunkt,
hvor Socialtilsynet har truffet afgørelse om et tilbud, er parterne enige om
følgende:
Frem til det tidspunkt, hvor Socialtilsynet har truffet afgørelse om, hvorvidt et kommunalt tilbud efter Servicelovens § 85 er omfattet af Socialtilsynets tilsyn eller ej, træffer kommunerne ud fra et skøn selv afgørelse
om, hvorvidt et konkret tilbud i
kommunen, hvor der ydes hjælp efter
§ 85 i Serviceloven, er omfattet af om-
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sorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten. Kommunens afgørelse
baseres på en konkret vurdering af,
om tilbuddet forventes at blive omfattet af Socialtilsynets tilsyn eller ej.
Parterne opfordrer til, at kommunerne
vælger at fremsende tilbud af denne
karakter til Socialtilsynets afgørelse, så
snart det er muligt, således at det hurtigst muligt afklares, hvorvidt tilbuddene omfattes af Socialtilsynets tilsyn
og dermed af omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten.
Kontaktpersoner i KL
Eventuelle spørgsmål vedrørende
ovenstående kan rettes til:
Chefkonsulent Gitte Lyngskjold
tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk
Chefkonsulent Camilla V. Hagensen
tlf. 3370 3428, e-mail cvh@kl.dk

Faktaboks
Det følger af lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12. juni 2013), at Socialtilsynet har
kompetencen til at føre tilsyn med tilbud til borgere, som ”i væsentligt omfang
modtager støtte efter § 85 i SEL” og hvor en række betingelser er opfyldt, jf. § 4,
stk. 1, punkt 3:
Anvendelsesområde
§ 4. Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:
1) Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.
2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.
3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når
a) tilbuddet leveres til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen,
dog ikke friplejeboliger,
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
c) tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter § 85 i lov om social service og
d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse
og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller af tilsyn efter § 151 i lov om social service.

Dette uddybes i lovbemærkningerne med følgende:
” Udviklingen går i retning af, at en del botilbud efter serviceloven afløses af boliger efter almenbolig-

lovgivningen m.fl. med indholdsmæssig støtte efter serviceloven, herunder boligtyper, hvor der er servicearealer etc. For beboerne i længerevarende botilbud vil der ofte ikke være indholdsmæssig forskel
på, om der er tale om længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 eller om visiterede boligtyper
efter andre lovgivninger, for eksempel almenboliglovgivningen.
Almene boliger og andre visiterede boligtyper oprettes og drives efter anden lovgivning og bygningsdriften er omfattet af almenboliglovgivningen og anden lovgivning. Men når der ydes social service i
disse boliger, for eksempel socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, bliver denne indsats efter gældende regler ikke godkendt eller underlagt et driftsorienteret tilsyn efter § 148 a i serviceloven.
For at sikre ensartet kvalitet i ligestillede tilbud, foreslås det derfor, jf. lovforslagets § 4, stk. 1, nr. 3,
desuden, at tilbud bestående af hjælp og støtte efter serviceloven, der leveres til beboere i boligtyper,
der kan sidestilles med længerevarende eller midlertidige botilbud efter serviceloven, også omfattes af
socialtilsynet, hvis tilbuddet i væsentligt omfang omfatter hjælp efter servicelovens § 85.”
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