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Delforlig med Socialpædagogerne (SL) 

KL og Socialpædagogernes Lands-

forbund har den 27. februar 2008 

indgået delforlig om fornyelse af 

overenskomster og aftaler for social-

pædagoger. 

Forliget er indgået under forudsæt-

ning af, at der indgås et samlet forlig 

mellem KL og KTO eller mellem KL 

og en flerhed af organisationer om 

fornyelse pr. 1. april 2008 af aftaler 

og overenskomster. 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer:  

Lederne udskrives af overenskomsten 

og forudsættes omfattet af en ny fæl-

les lederoverenskomst for det pæda-

gogiske område 

Der sker en udbygning af den med 

KTO aftalte seniorfridagsmodel, såle-

des at socialpædagoger får ret til i alt 5 

seniordage årligt fra det fyldte 58. år.  

Der er aftalt følgende lønforbedringer: 

1. Grundlønnen til  basispersonale 

forhøjes fra grundløn 24 til 

grundløn 26.  

Kvalifikationstrin 27 forhøjes til 

kvalifikationstrin 29. 

Kvalifikationstrin 31 forhøjes til 

kvalifikationstrin 33. 

2. Lønnen til mellemledere forhøjes 

med et trin + 4.000 kr. årligt. (31. 

marts 2000 niveau). 

3. Lønnen til institutionsledere for-

højes med et pensionsgivende til-

læg på 3.500 kr. (31. marts 2000-

niveau). 

4. Pensionsforbedringer: 

5. Pensionsindbetalingen for ledere, 

der omfattes af den fælles leder-

overenskomst forhøjes fra 14% til 

15%. 

6. For mellemledere forhøjes pensi-

onsindbetalingen fra 14% til 

14,5%. 

7. For basispersonale forhøjes pen-

sionsindbetalingen fra 13,50 til 

14%. 

ATP 

8. Ledere overgår til ATP sats A. 

For øvrige socialpædagoger forhø-

jes C-satsen med 388 kr. pr. 11. 

januar 2010.  

Ulempetillæg mv. 

9. Der gennemføres en forhøjelse af 

visse ulempetillæg og den midler-

tidige aftale om 3/37 times af-

spadsering fortsætter den kom-

mende overenskomstperiode ud. 
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Kompetenceudvikling: 

10. Socialpædagoger får ret til en 

skriftlig udviklingsplan efter 1 års 

ansættelse.  

 

Ikrafttrædelsestidspunkterne for de 

enkelte elementer i delforliget er end-

nu ikke aftalt. 

Forliget kan læses i sin helhed på 

www.kl.dk.  
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