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Vedr. manglende lønstigninger pr. 1. april 2009 til
visse grupper
Ved overenskomstfornyelsen 2008
blev der aftalt en række lønændringer
med virkning 1. april 2009.
På en række overenskomstområder
har redigeringsprocessen imidlertid
trukket ud, således at overenskomsterne først er blevet færdige meget
tæt op til den deadline som lønanvisningerne havde sat for at kunne nå at
effektuere lønændringerne med aprillønnen.
KL havde håbet på, at overenskomsterne var blevet underskrevet så betids, at de kunne nå at komme med,
men det har desværre vist sig, at dette
på en række overenskomstområder
ikke har kunnet lade sig gøre og lønændringerne er derfor ikke sket med
aprillønnen. KL beklager dette.

1 udbetales et acontobeløb til foreløbig dækning af den manglende lønstigning. Acontoudbetalingerne bør
ske hurtigst muligt efter anmodning
og inden ordinær lønudbetaling ultimo maj 2009.
Der kan fx ske aconto udbetaling i
overensstemmelse med de beløb, der
er anført i tabel 1. De anførte beløb
er bruttobeløb før skat.
Der kan udbetales et højere acontobeløb, hvis den enkelte medarbejder
vil være berettiget til et højere beløb
efter overenskomsten.

Lønningerne på disse områder vil
derfor først blive reguleret med majkørslen. Reguleringerne vil naturligvis
ske med tilbagevirkende kraft fra 1.
april 2009.
Hvis en medarbejder retter henvendelse herom, skal KL anmode om, at
der for medarbejdergrupperne i tabel
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Tabel 1
De i tabellen anførte beløb er udregnet som forskellen mellem gammel og ny
grundløn i område 0 og nedrundet.
NIS
nr.

Overenskomst

Aconto bruttobeløb

Overenskomst for dagplejeledDagplejepædagoger og pædagoger i pladsre/assistenter
anvisningen kr. 400
Overenskomst for pædagogiske kon65.11
kr. 260
sulenter
Overenskomst for dagplejere (Ikke
66.01 kommuner, der benytter Silkeborg
kr. 550
Data)
66.11 Overenskomst for hjemmedagplejere
kr. 600
Pædagoger, klubmedarbejdere, børnehaveOverenskomst for pædagoger ved
klasseassistenter og støttepædagoger kr.700
5-6001 kommunale daginstitutioner mv. i
Ikke uddannede klubmedarbejdere kr. 330
Københavns Kommune
Souschefer og afdelingsledere kr. 400
Overenskomst for pædagogisk per- Socialpædagog, Hjemmevejleder, ”Hjem5-6401 sonale ved kommunale døgninstituti- me-hos” pædagog og faglærer ved de under
oner mv. (Københavns Kommune) § 1A nævnte institutioner kr. 720
Overenskomst for legepladspersonale Legepladspædagoger kr. 700
1505
(København og Århus)
Legepladsmedarbejdere over 18 år kr. 640
Aftale vedrørende aflønning mv. for
det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede Socialpædagog, hjemmevejleder, ”hjemme64.04 personale ved kommunale døgninsti- hos” pædagog og faglærer ved de under §
tutioner og ved selvejende døgninsti- 1A nævnte institutioner kr. 720
tutioner, hvormed kommunalbestyrelsen har indgået aftale
Aftale for tjenestemandsansatte
Socialpædagog, hjemmevejleder, ”hjemme64.02 hjemmevejledere og pædagogisk per- hos” pædagog og faglærer ved de under §
sonale ved døgninstitutioner
1A nævnte institutioner kr. 750
5.40.01 Overenskomst for specialarbejdere i
+ Københavns Kommune og Fredekr. 750
6.40.01 riksberg Kommune
Overenskomst for driftsassistenter i
5.40.51
kr. 750
Københavns Kommune
65.01
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