
Løn- og Personalenyt 
 

Orienteringsbrev  nr. 2005:28 / 22. februar 2005 

Løn- og Personalenyt udgives af KL 

Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S • Tlf. 3370 3370 • Fax 3370 3371 • 

kl@kl.dk • www.kl.dk 

Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til: Fax 3370 3371 eller pr. e-mail gly@kl.dk, sra@kl.dk  

Forlig på døgnområdet 

I forlængelse af delforliget på det pæ-

dagogiske område indgået den 8. fe-

bruar 2005 og omtalt i Løn og Perso-

nalenyt nr. 2005:15 har SL og de 

(amts)kommunale arbejdsgivere ind-

gået forlig for personale omfattet af 

overenskomsten for hjemmevejledere 

og pædagogisk personale ved døgnin-

stitutioner mv.(NIS 64.01). 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

Lokal løndannelse 

For basispersonale afsættes 1,25% til 

lokal løndannelse den 1. januar 2007. 

 

For ledere og mellemledere afsættes 

1,25% til lokal løndannelse den 1. ja-

nuar 2006 og 1,25 % den 1. januar 

2007. 

 

Grundlønsstigninger  

Grundlønnen til basispersonale, som 

den 1. april 2005 stiger til trin 23, 

forhøjes den 1. april 2006 til trin 24. 

 

Det tilsikrede lønforløb er herefter 

trin 24, 27 og 31. 

 

Grundlønnen til husholdningsledere, 

som den 1. april 2005 stiger til trin 

16, forhøjes den 1. april 2006 til trin 

18.(64.51). 

 

Pension 

Minipensionen afskaffes, og ATP sat-

sen er aftalt forhøjet fra B- til C-

satsen. 

 

Pensionen til basispersonalet er for-

højet fra 12,50% til 13,50%, mens 

pensionen til ledere og mellemledere 

er forhøjet fra 12,50% til 14,00 % . 

 

Alle pensionsforbedringer træder i 

kraft den 1. april 2006. 

 

Kompetenceudvikling 

For ledere og mellemledere tiltrædes 

kompetenceudviklingsaftalen om in-

dividuel kompetenceudvik-

ling/udviklingsplan. 

 

Arbejdstid 

Såfremt der ikke er indgået lokal afta-

le tilsikres deltidsansat pædagogisk 

personale ved døgninstitutioner med 

minimum gennemsnitlig 30 timer 

ugentligt ret til minimum 5 timer pr. 

vagt. 

 

Arbejde på juleaftensdag honoreres 

med søndagsbetaling, ligesom nor-

maltjeneste i dette tidsrum giver ret 
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til erstatningsfrihed af samme længde 

på en anden skemalagt arbejdsdag. 

 

Endelig har parterne aftalt midler til i 

overenskomstperioden at se på en 

ændring af reglerne om aften- og nat-

tjeneste for så vidt angår optjening af  

37/3. 

 

Servicelovens § 49a 

I KLs overenskomst er områdebe-

stemmelsen udvidet i relation til § 

49a-foranstaltninger oprettet som en 

del af en døgninstitution. 

 

Strukturreformen 

KL og SL er enige om at drøfte even-

tuelle konsekvenser på det overens-

komstmæssige område som følge af 

en eventuel strukturreform. 

 

Forliget kan ses i sin helhed på 

www.kl.dk/328710.  
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