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Forlig på pædagogområdet (dagpasning) 

Der er mellem KL og BUPL indgået 

delforlig for personale omfattet af 

overenskomsten for pædagogisk ud-

dannet personale m.fl. 

 
Forliget er indgået under forudsæt-
ning af, at der indgås et samlet forlig 
mellem KL og KTO eller mellem KL 
og BUPL, evt. sammen med en fler-
hed 
af organisationer, om fornyelse pr. 1. 
april 2008 af aftaler og overenskom-
ster. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

1. Alle eksisterende normeringsbe-

stemmelser udgår af overenskom-

sten. 

  

2. Lederne udskrives af overenskom-

sten og forudsættes omfattet af en 

ny fælles lederoverenskomst for 

det pædagogiske område. 

 

3. Der sker udbygning af den med 

KTO aftalte seniorfridagsmodel 

således at ansatte efter overens-

komsten får ret til i alt 5 seniorfri-

dage fra det 58. år. 

 

4. Der er aftalt følgende lønforbed-

ringer: 

For assistenter/ støttepædagoger 

(fremover betegnet pædagoger) 

hæves grundlønnen med fuldt 

gennemslag til løntrin 24 + 2.3000 

kr. 

Garantiløntrin 27 ændres til garan-

tiløntrin 29. 

Garantiløntrin 31 ændres til garan-

tiløntrin 35. 

 

For ikke pædagogisk uddannede 

eller anderledes kvalificerede hæ-

ves grundlønnen med fuldt gen-

nemslag til løntrin 16. 

 

For souschefer  og afdelingsledere 

hæves grundlønnen med fuldt 

gennemslag løntrin 29. 

 

For stedfortrædere hæves grund-

lønnen med fuldt gennemslag til 

løntrin 28. 

 

For ledere hæves grundlønninger-

ne med 1 løntrin med fuldt gen-

nemslag til løntrin 34 + 3.200 kr., 

løntrin 39 + 3.200 kr. eller løntrin 

44 + 3.200 kr. 

 

5. Pensionsforbedringer: 

Pensionsbidraget for ledere som 

omfattes af en fælles lederover-

enskomst hæves til 15%. 
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Pensionsbidraget for alle med en 

pensionsordning på 13,14% hæves 

til 13,50%.  

 

6. ATP: 

Ledere som omfattes af en fælles 

lederoverenskomst overgår til 

ATP-sats C. 

 

For øvrige ansatte på ATP bi-

dragssats C forhøjes bidragssatsen 

med 388 kr. 

 

7. Forliget indeholder endvidere en 

opfordring til at der lokalt optages 

forhandling om indgåelse af lokale 

arbejdstidsaftaler. 

  

Alle ovennævnte kronebeløb er an-

givet i 31. marts 2000-niveau. 

 
Ikrafttrædelsestidspunkterne for de 
enkelte elementer i delforliget er 
endnu ikke aftalt. 

 

Forliget kan læses i sin helhed på 

kl.dk.   

http://www.kl.dk/_bin/092cebf3-3a3c-4c92-b534-a64bd2f04d3d.pdf

