
Løn- og Personalenyt 
 

Orienteringsbrev nr. 2011:39 / 16. november 2011 

Løn- og Personalenyt udgives af KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S • 

Tlf. 3370 3370 • Fax 3370 3371 • kl@kl.dk • www.kl.dk 

Ny rammeaftale om kombinationsansættelse for 
ikke-uddannede 

KL, 3F, FOA, SL og BUPL har ind-

gået en ny rammeaftale om kombinations-

ansættelser for ikke-uddannede i kommu-

nerne. Aftalen giver kommunerne og de 

lokale afdelinger af de faglige organisatio-

ner nye muligheder for, at adressere nogle 

af deltidsproblemstillingerne på det kom-

munale arbejdsmarked 
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Formål 

Rammeaftalens formål giver mulig-

hed for, at allerede ansatte medar-

bejdere, der har flere deltidsansæt-

telser efter forskellige overenskom-

ster, kan få én samlet ansættelse ef-

ter én overenskomst og dermed få 

ensartede ansættelsesvilkår mht. løn, 

arbejdstid, opsigelse, pension mv. 

 

Det er helt frivilligt for kommuner-

ne og de lokale afdelinger at anven-

de den nye aftale. 

Perspektiver 

Kommunerne får som arbejdsgivere 

mulighed for at nedbringe antallet 

af deltidsansættelser og evt. dob-

beltansættelser.  

 

Aftalen giver en enklere personale-

administration på de kommunale 

arbejdspladser, da opgaver, som i 

dag er dækket af flere overenskom-

ster, og som løses eller kan løses af 

samme medarbejder, omfattes af 

samme overenskomst. 

 

Aftalen giver mulighed for en mere 

fleksibel arbejdstilrettelæggelse i 

hverdagen, da samme medarbejder 

løser flere opgaver på tværs af over-

enskomstområder. 

 

Aftalen kan medvirke til at knytte 

deltidsansatte medarbejdere tættere 

til arbejdspladsen og dermed fast-
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holde disse til gavn for arbejdsmil-

jøet. 

 

Medarbejderen opnår den fordel, at 

få sine ansættelser samlet til én an-

sættelse med de fordele som det gi-

ver i forhold til fx arbejds- og ferie-

planlægning. 

En kombinationsansættelse giver 

medarbejderne mulighed for et me-

re varieret arbejdsindhold i samme 

ansættelsesforhold. 

Hvilke stillinger er omfattet? 

Det fremgår af overenskomsternes 

bestemmelse om øvrige vilkår for 

månedslønnede, om aftalen om 

kombinationsansættelse gælder. 

 

Stillingsgrupperne er oplistet i afta-

lens bilag 1, samt nedenfor i fakta-

boksen.  

 

 

Den lokale aftale kan omfatte an-

sættelser overalt i kommunen.  

Eksempler på kombinations-

ansættelser 

Aftalen giver mange muligheder, 

som naturligvis afhænger af, hvor-

dan kommunen har valgt at organi-

sere opgaverne. Som eksempler kan 

nævnes:  

 

 

Døgninstitution 

På en døgninstitution kan det væ-

re relevant at kombinere to del-

tidsstillinger som henholdsvis 

omsorgsmedhjælper og rengø-

ringsassistent. 

 

Børnehave 

I en børnehave kan det være rele-

vant at kombinere to deltidsstil-

linger som henholdsvis køkken-

medhjælper og pædagogmedhjæl-

per. 

 

Klub 

I en klub kan det være relevant at 

kombinere tre deltidsstillinger 

som henholdsvis ikke-uddannet 

klubassistent, teknisk servicemed-

arbejder og køkkenmedhjælper. 

 

Skole 

På en skole kan det være relevant 

at kombinere to deltidsstillinger 

som henholdsvis rengøringsassi-

stent og pædagogmedhjælper. 

 

Vikarkorps 

Et centralt kommunalt korps gi-

ver mulighed for at løfte flere op-

gaver mere fleksibelt for de enkel-

te kommunale arbejdspladser. 

Omfattede stillingsgrupper 

 Rengøringsassistenter 

 Køkkenmedhjælpere 

 Husassistenter 

 Ikke-faglærte, FKKA 

 Specialarbejdere ved dag-

tilbud 

 Tekniske servicemedarbej-

dere (3F) 

 Serviceledere 

 Pædagogmedhjælpere 

 Omsorgs- og pædagog-

medhjælpere 

 Klubassistenter 

 Anderledes kvalificerede 

skolepædagoger 

 Handicapledsagere 

 Cateringpersonale på 

Læsøfærgen 
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På sigt kan kombinationsansættelse 

måske åbne for nye organiserings-

former, fx udvikling af hele teams 

med kombinationsansættelser på 

større arbejdspladser. 

Lokal aftaleindgåelse 

Generelle principper 

Ved oprettelse af en konkret kom-

binationsansættelse foretages en 

opgørelse over, hvor mange timer, 

der kan henføres til hver af de for-

skellige relevante overenskomster. 

 

En kombinationsansættelse henfø-

res til den overenskomst, hvortil de 

fleste timer kan henføres. 

 

Hvis der er samme timetal for 2 el-

ler flere overenskomstområder, 

henføres ansættelsen til den over-

enskomst, der giver den højeste 

samlede løn. 

  

Det samlede timetal i en kombina-

tionsansættelse må ikke overstige 

gennemsnitligt 37 timer pr. uge. 

 

Hvem er parter? 

For det første skal lederen og med-

arbejderen være enige om, at de 

gerne vil etablere en kombinations-

ansættelse. 

 

For det andet skal de lokale parter, 

dvs. den enkelte kommune og de 

relevante lokale afdelinger i organi-

sationerne, indgå en generel lokalaf-

tale, som giver mulighed for, at der 

mellem den enkelte leder og den 

enkelte medarbejder kan træffes af-

tale om kombinationsansættelse 

med to eller flere overenskomster 

 

Alternativt kan indgås en aftale om 

en konkret enkelt stilling med en el-

ler flere af de lokale afdelinger af 

organisationerne.  

 

Herved får de lokale parter lejlighed 

til i en samlet vurdering bl.a. at tage 

højde for evt. forhåndsaftaler, evt. 

andre særlige lokale forhold, samt 

hvorvidt der skal aftales funktions- 

og/eller kvalifikationsløn til kombi-

nationsansættelserne. 

 

Husk deltidsaftalen 

Indgåelse af en kombinationsansæt-

telse forudsætter, at ansættelses-

myndigheden forinden har udbudt 

ledige timer til allerede ansatte i 

overensstemmelse med Aftale om 

deltidsbeskæftigedes adgang til et 

højere timetal, se særligt § 3 (KL’s 

Løn og Personale, nr. 04.85).  

 

Underretning 

Hvis der er indgået en generel aftale 

om kombinationsansættelse, skal 

ansættelsesmyndigheden underrette 

de lokale afdelinger om nye indivi-

duelle kombinationsansættelser, når 

de indgås.  

 

Opsigelse 

En medarbejder, der er i kombina-

tionsansættelse, kan opsiges i over-

ensstemmelse med reglerne i den 

gældende overenskomst, som an-

sættelsen er henført til. 

 

Beskæftigelsesancienniteten følger 

den månedslønsansættelse med det 

længste varsel. Ingen medarbejdere 

bliver med indgåelsen af en kombi-

nationsansættelse ringere stillet mht. 

varsel, end de havde i deres oprin-
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delige stilling, som kombinationsan-

sættelsen er en udvidelse af. 

 

Ved udvidelse med et nyt område er 

der prøvetid for så vidt angår denne 

del ansættelsen. 

Centrale aftaler, der bortfal-

der 

Den nye rammeaftale erstatter ne-

denstående 3 aftaler, der bortfaldt 

pr. 1. april 2011: 

 

 Rammeaftale om kombinati-

onsansættelse for tekniske ser-

vicemedarbejder/serviceledere 

og rengøringsassistenter mellem 

KL og 3F 

 Rammeaftale om kombinati-

onsansættelser for pædagog-

medhjælpere, rengøringsassi-

stenter, specialarbejdere m.fl. på 

daginstitutioner eller i skolefri-

tidsordninger mellem KL, FOA 

og 3F, og 

 Rammeaftale om kombinati-

onsansættelser for pædagog-

medhjælpere, ikke-uddannede 

klubmedarbejdere m.fl. mellem 

KL, BUPL og FOA. 

 

Den nye aftale bliver indplaceret i 

KL’s Løn og Personale, som num-

mer 41.11. 

 

Eksisterende ansættelser 

De kombinationsansættelser, der er 

oprettet med hjemmel i en af de nu 

bortfaldne aftaler, fortsætter uæn-

dret. Parterne er enige om, at de alle 

er hjemlet i den nye aftale. 

Personalepolitisk projekt – 

efterlysning af gode ideer? 

KL, 3F, FOA, SL og BUPL ønsker 

at understøtte implementeringen af 

den nye aftale med et personalepoli-

tisk projekt i overenskomstperio-

den. 

 

Et af formålene er at udvikle red-

skaber, som kan understøtte de lo-

kale parter i processen med anven-

delse af aftalen. 

 

KL modtager gerne inspiration fra 

kommunerne til konkrete hensigts-

mæssige anvendelser af aftalen, der 

kan indgå i projektet, ligesom KL 

gerne modtager konkrete eksempler 

på eksisterende kombinationsansæt-

telser og også gerne hører, hvilke 

ønsker kommunerne har til værktø-

jer, der kan understøtte anvendelsen 

af den nye aftale.  

 

Inspiration, eksempler og ønsker 

sendes til Thomas Wille Tietze, 

twt@kl.dk. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til Overens-

komstkontoret. 

 

 


