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Forlig for pædagogmedhjælpere 

Der er mellem de kommunale ar-

bejdsgiverparter og Fag og Arbejde - 

FOA indgået delforlig for pædagog-

medhjælpere. 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

 

1. Der afsættes 1,25% til lokal løn-

dannelse. 

 

Der er indgået en aftale om lokal 

løndannelse, der indebærer, at der 

som udgangspunkt forhandles en 

gang i overenskomstperioden. 

Dette sker i forbindelse med, at 

de nye midler er til rådighed pr. 1. 

januar 2007. 
 

Der kan forhandles en gang årligt. 

I de år hvor der ikke er afsat nye 

midler, må der således forventes 

et mere begrænset råderum for 

den lokale løndannelse, hvilket 

naturligt vil præge indhold og 

omfang af de eventuelle lokale 

forhandlinger. 

 

2. Overenskomstens løntrin 13, som 

opnås efter 3 år, ændres pr. 1. 

april 2006 til løntrin 14 med fuldt 

gennemslag. 

 

3. PGU-tillægget hæves pr. 1. april 

2006 til 16.350 kr. (31. marts 

2000-niveau) 

 

4. Minipensionsordningen udbygges 

pr. 1. april 2006 til fuldt pensi-

onsbidrag på 12,5%. 

 

5. PGU-elever omfattes pr. 1. april 

2006 af fuldt udbygget pensions-

ordning efter endt elevtid. 

 

6. Pædagogmedhjælpere oppebærer  

pr. 1. april 2006 hidtidige pensi-

onsbidrag under PGU-merit ud-

dannelse. 

 

7. Lønnen til PGU-elever forhøjes 

pr. 1. april 2006 med 100 kr. må-

nedligt (31. marts 2000-niveau).  

 

8. Pædagogmedhjælpere, der er fyldt 

55 år, og som er omfattet af 

overenskomstens pensionsord-

ning, opnår ret til en uges ekstra 

ferie eller en forhøjelse af pensi-

onsbidraget til 14,79%. 

 

9. Forliget indeholder endvidere det 

tidligere indgåede delforlig om 

lokal løndannelse. 

 

Forliget kan læses i sin helhed på 

www.kl.dk/329208.  
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