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Den 27. februar 2013 er der indgået forlig 

med 3F, FOA og SL om omsorgs- og pæda-

gogmedhjælpere mv.. Forliget indeholder 

blandt andet forbedringer for elever, nedsæt-

telse af pensionskarens for månedslønnede, 

grundlønsforhøjelse for omsorgs- og pædagog-

medhjælpere, pensionsforhøjelse for pædagogi-

ske assistenter og forhøjelse af arbejdstidsbe-

stemte tillæg.   
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Forbedringer for elever 

Der er aftalt en række forbedringer 

for elever: 

• Harmonisering af ”øvrige ansæt-

telsesvilkår” for elever pr. 1. april 

2013 

• Pr. 1. januar 2014 omfattes elever 

af Aftale om fravær af familiemæs-

sige årsager. 

• Forhøjelse af elevlønninger pr. 1. 

januar 2014 

• Ændring af GVU-lønnen pr. 1. ja-

nuar 2014 

• Underretning af de faglige organi-

sationer ved påtænkt ophævelse af 

uddannelsesaftalen fra overens-

komstens udsendelse. 

Grundlønsforbedring 

For omsorgs- og pædagogmedhjælpe-

re forhøjes grundlønstillægget på 750 

kr. til 1.160 kr. med fuldt gennemslag 

pr. 1. januar 2014.  

Pension 

Pensionsbidraget for pædagogiske as-

sistenter forhøjes til 13,19 % pr. 1. ja-

nuar 2014. 

 

Pensionskarensen for månedslønnede 

nedsættes til 10 måneder pr. 1. januar 

2014. 

 

Det præciseres pr. 1. april 2013, at den 

sammenlagte forudgående beskæfti-

gelse regnes inden for de seneste 8 år 

fra ansættelsen. 

Drøftelse af overenskomst-

dækning 

Parterne er enige om at drøfte gyldig-

hedsområderne og grænsefladerne 

mellem overenskomsten og Overens-

komst for social- og sundhedsperso-

nale. Drøftelserne skal søge at tilveje-
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bringe en fælles afklaring og håndter-

bar grænsedragning mellem de to 

overenskomster, som begge beskæfti-

ger ikke-uddannet personale. 

Forhøjelse af særydelser 

De arbejdstidsbestemte særydelser 

forhøjes med 0,25 % pr. 1. januar 

2014. 

Personalepolitiske projekter 

Parterne er enige om at gennemføre 

to projekter i perioden: 

• Et projekt om arbejdstidsreglerne 

på døgnområdet. Målet med pro-

jektet er at skabe grundlag for at 

harmonisere og forenkle arbejds-

tidsregelsættet. 

• Et projekt om kortlægning af 

kommunernes anvendelse af støt-

tekontaktpersoner. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Emil Lillelund, 

tlf. 3370 3721, e-mail eml@kl.dk 

 

Chefkonsulent Camilla V. Hagensen, 

tlf. 3370 3428, e-mail cvh@kl.dk 
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