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Tilpasningsforhandlinger inden for det pædagogi-
ske område 
 

KL har opnået enighed med en række 

organisationer for personale ansat i 

amterne, som i forbindelse med opga-

ve- og strukturreformens gennemfø-

relse overføres fra et amt til en kom-

mune inden for følgende overens-

komstområder: 

 Omsorgs- og pædagogmedhjælpe-

re. 

 Ledende værkstedspersonale. 

 Husholdningsledere. 

 Ledere og souschefer ved for-

sorgshjem og krisecentre. 

 

Det overførte personale bevarer hidti-

dig løn og hidtidig pensionsbidrag, 

herunder de lønstigninger de ville have 

opnået under fortsat ansættelse i et 

amt indtil 1. april 2008. 

 

For ledere og souschefer ved for-

sorgshjem mv. bemærkes særligt, at 

øvrige ansættelsesforhold følger den 

overenskomst, som den enkelte le-

der/souschef i kraft af sin uddannelse 

kan henføres til (SL, HK eller DS), 

herunder protokollater til de pågæl-

dende overenskomster, der er indgået 

i forbindelse med opgave- og struktur-

reformen. 

 

Protokollater fra forhandlingerne samt 

de tilhørende protokollater til over-

enskomsterne findes her.  

 

Det bemærkes, at protokollaterne til 

de respektive overenskomster er god-

kendt af de faglige organisationer, men 

endnu ikke af Kommunernes Løn-

ningsnævn. 

 

Der henvises til den udsendte oversigt 

”ADMINISTRATION AF TILPAS-

NINGSAFTALERNE” på Arbejdsgi-

verweb/Dialogportalen, som løbende 

ajourføres i takt med, at de enkelte 

aftaler bliver godkendt. 

 

Til brug for administrationen vedrø-

rende ansatte, som opretholder hidti-

dig løn- og pensionsforhold, vil kom-

munerne få brug for de amtskommu-

nale overenskomster, der findes i en 

database; OK-Portalen på www.arf.dk. 

Adgang til portalen kan fås ved hen-

vendelse til Danske Regioner/ Amts-

rådsforeningen via e-mail til Tina Un-

derbjerg, tu@regioner.dk, med angi-

velse af navn og e-mailadresse på den 

person, som skal have adgangen. Per-

sonen vil herefter modtage et bruger-

navn og et kodeord, og OK-Portalen 

er så via www.arf.dk åben for pågæl-

dende. 
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