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Delforlig på det pædagogiske område 

Der er mellem de kommunale ar-

bejdsgiverparter og BUPL, Fag og 

Arbejde – FOA, SL, 3F og Dansk 

Metal indgået delforlig for personale 

omfattet af overenskomsterne på det 

pædagogiske område (eksklusiv værk-

stedsområdet) vedrørende lokal løn-

dannelse og midler til organisations-

forhandlingerne. 

 

Delforliget er indgået under forbe-

hold af, at der indgås et samlet forlig 

mellem de kommunale arbejdsgiver-

parter og KTO. 

 

Lokal løndannelse 

 

Der afsættes 2,5 % af lønsummen til 

lokal løndannelse til ledere mv. Mid-

lerne er til rådighed pr. 1. januar 2006 

og 1. januar 2007. Fordelingen af 

midlerne aftales senere. 

 

Til øvrige grupper på det pædagogi-

ske område afsættes 1,25 % af løn-

summen. Midlerne er til rådighed pr. 

1. januar 2007. 

 

Midlerne indgår i den enkelte kom-

munes samlede råderum, og er ikke 

opdelt til den enkelte organisation. 

 

Der forhandles som udgangspunkt en 

gang årligt (1. april 2005, 1. januar 

2006 og 1. januar 2007), med mindre 

andet aftales. I år hvor der ikke er af-

sat nye midler, må der således forven-

tes et mere begrænset råderum for 

den lokale løndannelse, hvilket natur-

ligt vil præge indhold og omfang af 

de eventuelle lokale forhandlinger. 

 

Lønpolitiske drøftelser samt Pro-

cedureaftale 

 

Forliget indebærer, at kommunen 

som led i de årlige lønforhandlinger 

fører en samlet lønpolitisk drøftelse 

med de relevante parter på det pæda-

gogiske område, samt tilstræber at 

indgå en procedureaftale om tidsfri-

ster og regler mv. for de lokale for-

handlinger. 

 

I forbindelse med evt. decentralise-

ring af forhandlings/aftale kompe-

tencen præciserer aftalen, hvilke 

punkter der forinden forudsættes 

skabt klarhed om. 

 

Parterne udarbejder en samlet Fælles-

aftale om lokal løndannelse, baseret 

på den hidtidige Aftale om ny løn-

dannelse med de fornødne tilpasnin-

ger samt ovenstående ændringer. 

 

Delforliget med tilhørende bilag kan 

ses på www.kl.dk/327932. 
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