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Forlig på dagområdets fællesoverenskomster 
samt det aftalte vedrørende pædagogstuderende 

Det forebyggende og dagbe-
handlende område 
I forlængelse af delforliget på det pæ-

dagogiske område indgået den 8. fe-

bruar 2005 har BUPL, SL, KL og 

Frederiksberg Kommune indgået for-

lig for ansatte omfattet af overens-

komsten for pædagogisk uddannet 

personale, der ansættes inden for det 

forebyggende og dagbehandlende om-

råde. (NIS 60.21) 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 

Lokal løndannelse 

Til basispersonale afsættes 1,25% til 

lokal løndannelse den 1. januar 2007. 

 

Til ledere afsættes 1,25% til lokal løn-

dannelse den 1. januar 2006 og 1,25% 

den 1. januar 2007. 

Grundlønsstigninger 

Grundlønnen til basispersonale, som 
den 1. april 2005 stiger til trin 27, for-
højes den 1. april 2006 til trin 28. 

 

Grundlønnen til ledere, som den 1. 

april 2005 stiger til trin 38, forhøjes 

den 1. april 2006 til trin 41. 

 

Pension 

Minipensionen afskaffes og pensionen 

til basispersonale stiger fra 13% til 

13,5%. Lederes pension er uændret 

14%. 

 

ATP satsen er aftalt forhøjet fra B-

sats til C-sats. 

Kompetenceudvikling 

På kompetenceudviklingsområdet er 

aftalt det samme som på dagpasnings-

området. 

Fleksjob 

Parterne har tilsluttet sig aftale om vil-

kår for ansatte i fleksjob af 16. februar 

2005. 

 

 

Særlige stillinger 
I forlængelse af delforliget på det pæ-

dagogiske område indgået den 8. fe-

bruar 2005 har BUPL, FOA, SL, KL 

og Frederiksberg Kommune indgået 

forlig for ansatte omfattet af overens-

komsten for pædagogisk uddannet 

personale, der ansættes i særlige stil-

linger (NIS 60.31) 

 

Forliget indeholder følgende hoved-

elementer: 
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Lokal løndannelse 

Der afsættes 1,25% til lokal løndan-

nelse den 1. januar 2007. 

 

Grundlønsstigninger 

Grundlønnen, som den 1. april 2005 
stiger til trin 24, forhøjes den 1. april 
2006 til trin 26. 

Pension 

Minipensionen afskaffes og pensionen 

stiger fra 13% til 13,5%.  

Kompetenceudvikling 

På kompetenceudviklingsområdet er 

aftalt det samme som på dagpasnings-

området. 

Fleksjob 

Parterne har tilsluttet sig aftale om vil-

kår for ansatte i fleksjob af 16. februar 

2005. 

 

§ 16 

Overenskomstparterne har redigeret 

teksten i § 16, hvorefter det henstilles, 

at allerede ansatte, som opfylder be-

tingelserne for at være omfattet af 

overenskomsten, men som hidtidig 

har været ansat på individuelle vilkår, 

overgår til ansættelse efter denne. 

 

 

Pædagogstuderende 
I de relevante overenskomster på 

dagområdet er BUPL, FOA, SL og de 

(amts)kommunale arbejdsgivere enige 

om følgende: 

 

Lønnen til pædagogstuderende under 

lønnet praktik forhøjes pr. 1. april 

2005 til: 

 

1. praktikperiode: 7.669 kr. pr. må-

ned (31. marts 2000-niveau). 

2. praktikperiode: 7.923 kr. pr. må-

ned (31. marts 2000-niveau). 

 

Den 1. april 2006 forhøjes disse løn-

ninger til: 

 

1. praktikperiode: 7.824 kr. pr. må-

ned (31. marts 2000-niveau). 

2. praktikperiode: 8.079 kr. pr. må-

ned (31. marts 2000-niveau). 

 

Forligene på fællesoverenskomsterne 

kan ses i deres helhed på: 

 

www.kl.dk/329682  ( særlige stillinger) 

 

www.kl.dk/329683 (forebyggende og 

dagbehandlende område) 
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