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O.05 delforlig for Hus/Ren-området 

Der er mellem de kommunale ar-

bejdsgiverparter, FOA og 3 F indgået 

delforlig for personale inden for 

Hus/Ren-området.  

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

1. Der afsættes 1,25% til lokal løn-

dannelse.  

 

2. Personalegruppen fik udmøntet 

ca. 57 mio.kr. fra gennemsnits-

løngarantien pga. en for lav lokal 

lønudvikling i overenskomstpe-

rioden. Parterne har på den bag-

grund indgået en aftale om lokal 

løndannelse, der indeholder en 

procedureaftale. Desuden opfor-

drer parterne til, at der lokalt fo-

retages en vurdering af medar-

bejdernes kvalifikationer og de 

funktioner, de pågældende vare-

tager, inden det bliver aktuelt at 

udbetale garantilønstillægget. 

 

3. Der er aftalt følgende lønforbed-

ringer: 

 

For rengøringsassistenter, hus-

assistenter og ikke-faglærte 

lønarbejdere hæves grundlønnen 

med fuldt gennemslag fra løntrin 

11 til løntrin 12. 

 

For tilsynsassistenter hæves 

grundlønnen med fuldt gennem-

slag fra løntrin 13 til løntrin 14. 

 

For erhvervsuddannede ser-

viceassistenter hæves grundløn-

nen med fuldt gennemslag fra løn-

trin 15 til løntrin 16. 

 

For voksenelever  forhøjes løn-

nen fra løntrin 11 til løntrin 12. 

 

De anførte grundlønstrin er efter 

ikrafttrædelsen af løntrinsprojek-

tet. 

 

4. Den særlige feriegodtgørelse hæ-

ves fra 1,5% til 1,9%. 

 

5. Husassistenter, ikke-faglærte 

lønarbejdere og erhvervsud-

dannede serviceassistenter, der 

følger Arbejdstidsaftale for husas-

sistenter m.fl. overgår til at følge 

arbejdstidsbestemmelserne i Ar-

bejdstidsaftalen for ældreområdet. 

 

Fremover vil der således alene væ-

re et fælles sæt arbejdstidsregler 

for de ansatte, der arbejder på 
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samme vilkår inden for ældreom-

rådet. 

 

For at undgå, at allerede ansatte 

går ned i løn i forbindelse med 

overgangen til de nye arbejdstids-

regler, er der aftalt særlige person-

lige løngarantier.  

 

For rengøringsassistenter, ikke-

faglærte lønarbejdere og er-

hvervsuddannede serviceassi-

stenter der følger arbejdstidsbe-

stemmelserne for det administrati-

veområde (skoler, rådhuse, dagin-

stitutioner o.lign.) sidestilles juleaf-

tensdag med en søgnehelligdag.  

 

Endvidere forhøjes tillægget for 

manglende varsel for mer- og 

overarbejde til 50 kr. (31.3.2000-

niv.)  

 

6. Som omtalt i L&P Nyt nr. 9 inde-

holder endvidere udbygning af 

minipensionen. 

 

7. I perioden nedsættes en ar-

bebejdsgruppe, der skal gennem-

arbejde overenskomsterne på om-

rådet med henblik på tilpasning og 

sammenskrivning i forbindelse 

med opgave- og strukturreformen. 

 

8. Forliget kan læses i sin helhed på 

www.kl.dk/328544  

http://www.kl.dk/328544

