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Ny overenskomst for tilsynsførende assistenter 
ved forsorgsinstitutioner 

KL og FOA har med forbehold for 

de kompetence organers godkendelse 

den 9. januar 2008 indgået forlig om 

en ny overenskomst for tilsynsføren-

de assistenter ved forsorgsinstitutio-

ner. 

 

Konfliktstatus 
FOA og KL har derfor udsat den af 
FOA varslede arbejdsstandsning, 
som med virkning fra den 15. januar 
2008 kl. 07.00 var varslet for de af 
forbundets medlemmer, der er ansat 
som tilsynsførende assistenter ved 
forsorgshjem i KL's forhandlingsom-
råde, og som tidligere var omfattet af 
overenskomsten for tilsynsførende 
assistenter ved forsorgshjem mellem 
FOA og Amtsrådsforeningen. 

  

Konflikten er denne gang udsat med 

henblik på at opnå de kompetente 

organers godkendelse af det den 9. 

januar 2008 indgåede forlig om en ny 

overenskomst på området. Konflik-

ten kan i givet fald tidligst træde i 

kraft tirsdag den 29. januar 2008 kl. 

7.00. 

 

Historikken 
Tilsynsførende assistenter blev en ny 

medarbejdergruppe i kommunerne i 

forbindelse med opgave- og struktur-

reformen, hvorfor KL ikke tidligere 

har haft overenskomst på området. 

FOA og KL har haft et længere for-

handlingsforløb på området, som nu 

er resulteret i en aftale. 

 
Den nye overenskomst 
Overenskomsten gælder i KL’s for-

handlingsområde bortset fra Køben-

havns Kommune, som er selvstæn-

digt overenskomstdækket. 

 

Overenskomsten har grundlønstrin 

13, med en tilsikret lønudvikling efter 

8 års sammenlagt beskæftigelse på 

løntrin 18, og efter 10 års sammen-

lagt beskæftigelse på løntrin 21. 

 

Hertil kommer et pensionsgivende 

funktionslønstillæg på 2.900 kr. årligt 

(31/3 2000-niveau). 

 

Pensionsprocenten er fastsat til 

13,5%, ATP-satsen er A, og mht. ar-

bejdstiden følges den mellem Amts-

rådsforeningen og FOA gældende af-

tale på social- og sundhedsområdet, 

med mindre andet aftales lokalt. 

Denne aftale er optrykt i bilag 2, og 

er overensstemmende med den aftale, 

der i dag anvendes på de relevante in-

stitutioner.  
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Ikrafttrædelse 

Den nye overenskomst bliver gæl-

dende fra den 1. februar 2008, hvor 

såvel overførte medarbejdere som 

nyansatte efter 1. januar 2007 indpla-

ceres på den nye overenskomst med 

fuldt gennemslag, dvs. uden modreg-

ning i lokale tillæg. 

 

Der udarbejdes nye ansættelsesbreve 

til de tilsynsførende assistenter i 

overensstemmelse med den nye 

overenskomst. 

 

Overenskomsten udsendes, når god-

kendelse foreligger. Den indgår tillige 

i overenskomstforhandlingerne. 

 

 


