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Forlig på HUS/REN-området 

Den 25. februar 2011 er der indgået forlig 

med FOA – Fag og Arbejde og Fagligt Fælles 

Forbund 3F om overenskomsterne på hus/ren-

området. Forliget indeholder bl.a. en forenklet 

lokallønsaftale og mere enkle arbejdstidsregler. 

Lokal løndannelse  

Aftalen om lokal løndannelse på 

hus/ren-området er nu gjort mere læ-

sevenlig, og procedurereglerne er for-

enklet, så de i højere grad matcher en 

situation uden forlodsfinansiering. 

 

Der afsættes ikke nye midler til lokal 

løndannelse (forlodsfinansiering) og 

aftalen indeholder ikke nye garantier.  
 
Løn- og pensionsforhøjelser 

Der er indført en grundlønsforbed-
ring, ligesom områdets pensionspro-
cent forhøjes med 0,2% til 12,75%. 
 
De midlertidigt centralt fastsatte lokal-
lønstillæg aftalt i 2008 afvikles. 
 
Pension af særydelser/døgn 
På døgnområdet (husassistenter) er 
der indført pension af aften-/nattillæg 
med 2%. 

Mere enkle arbejdstidsregler/dag 

Reglerne for arbejdstid på dagområdet 

er blevet forenklet, det gælder særligt 

reglerne om overarbejde. Et proces-

krav omkring udbetaling/afspadsering 

af overarbejde er bortfaldet, og ende-

lig kan den daglige arbejdstid nu fast-

lægges op til 9 timer. 

 
Kombinationsansættelse 
Tre eksisterende aftaler om kombina-
tionsansættelser er sammenskrevet i 
en moderniseret og udvidet ny udgave 
sammen med SL og BUPL.  
 
Personalepolitiske projekter 
Der er enighed med 3F og FOA om 
at igangsætte en række personalepolti-
ske projekter, herunder et projekt om 
implementering af den nye aftale om 
kombinationsansættelser, et projekt 
om implementering af nye opgaver 
for skolerengøringsassistenter, og en-
delig et projekt med fokus på fuldtids-
stillinger på rengøringsområdet. 

 
Den videre proces  

Forliget skal nu godkendes af parter-

nes kompetente forsamlinger. For 

KL’s vedkommende er det KL’s Løn 

og Personaleudvalg og Kommunernes 

Lønningsnævn. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold,  

Tlf. 3370 3424/mail gly@kl.dk,  

Konsulent Lise Byrn Kirketerp,  

Tlf. 3370 3555/mail lib@kl.dk. 
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