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Ny aftale om vilkår for ansatte i fleksjob i visse 
overenskomster 

Ved overenskomstforhandlingerne blev der i nogle overenskomster aftalt at 

indsætte en bestemmelse om vilkår for ansatte i fleksjob. Bestemmelsen har 

virkning fra det tidspunkt de nye overenskomster bliver udsendt. Det var kun 

i 30 overenskomster bestemmelsen blev indført, da der ved forhandlingerne 

kun var fremsat krav om fleksjob for disse overenskomsters vedkommende.  

 

Der er i øvrigt ikke sket nogle ændringer i selve rammeaftalen om socialt kapi-

tel. 

 

Bestemmelsen er et supplement til rammeaftalen om socialt kapitel. Dette kan 

ses på www.kl.dk/310517. Aftalen er endvidere sat ind i de blå samlemapper 

og NIS-systemet under nr. 05.43. 

 

Rammeaftalen regulerer bl.a. løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob. Den nye be-

stemmelse supplerer rammeaftalen på følgende punkter: 

 Ad. stk. 1: Der åbnes op for, at de ansatte kan stille krav om, at der i an-

dre medindflydelsesorganer end det øverste kan ske en drøftelse af for-

holdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. 

 Ad. stk. 2: Hvis en ansat i fleksjob i de timer vedkommende er ansat til 

at arbejde (fx 20 timer pr. uge) kan udfylde en arbejdsfunktion lige så 

godt, som en person der arbejder på normale arbejdsvilkår, forudsættes 

det, at vedkommende ikke bliver ved med at være aflønnet på overens-

komstens grundløn. Desuden forudsættes det, at denne person indgår i 

de årlige lønforhandlinger på lige fod med andre, som er ansat på nor-

male vilkår. 

 Ad. stk. 3: Ifølge rammeaftalen om socialt kapitel skal der i første om-

gang være en lokal forhandling om løn- og  ansættelsesvilkår i et fleks-

job. Hvis en af de lokale parter ikke vil indgå i en reel drøftelse, gives 

der i den nye bestemmelse adgang til en fornyet forhandling, hvor de 

centrale overenskomstparter bistår (dvs. de parter der har underskrevet 

overenskomsten). Som grundlag for en ny forhandling er det en forud-

sætning, at der foreligger et uenighedsreferat, som bl.a. opfylder de be-

tingelser, som er givet i stk. 3 i bestemmelsen. 

http://www.kl.dk/310517
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Bestemmelsen indgår i følgende overenskomster, som gælder i 
kommuner: 

KL-nr. Overenskomst 

30.11 Overenskomst for kontorpersonale og edb-personale 

30.12 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale 

30.31 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere 

30.32 Aftale for socialrådgivere 

32.01 Overenskomst for bygningskonstruktører m.v. 

32.11 Overenskomst for tekniske designere m.fl.: Bac.Scient.cons og formgivere 
Alle andre 

35.11 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale 

40.01 Overenskomst for specialarbejdere, gartnere, brolæggere, struktører, murere: Alle  
undtagen murere 

40.11 Overenskomst for håndværkere m.fl.: Frisører, tandteknikere, bagere konditorsvende  
samt ansatte i det tidligere FKKA-område 

40.12 Tjenestemandsansatte håndværkere m.fl. 
Frisører, tandteknikere, bagere konditorsvende samt ansatte i det tidligere  
FKKA-område 

41.01 Overenskomst for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved  
kommunale institutioner samt parkeringsvagter/-kontrollører 

41.02 Aftale for tjenestemandsansatte tekniske servicemedarbejdere og tekniske  
serviceledere ved kommunale institutioner samt parkeringsvagter/-kontrollører 

41.21 Overenskomst for rengøringsassistenter 

41.41 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte lønarbejdere 

41.51 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineleder og  
rengøringsledere/-chefer  

41.71 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter 

44.01 Overenskomst for klientværkstedsområdet 

53.21 Overenskomst for tandklinikassistenter 

60.01 Overenskomst for pædagogisk-uddannet personale ved daginstitutioner 

60.21 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det  
forebyggende og dagbeh. område 

60.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger 

61.01 Overenskomst for pædagogmedhjælpere 

62.03 Reglementsansatte personale ved daginstitutioner 

64.01 Overenskomst for socialpædagoger, hjemmevejledere, familiekonsulenter m.fl.  
ved døgninstitutioner mv. 

65.01 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning 

65.11 Overenskomst for pædagogiske konsulenter 

66.01 Overenskomst for dagplejere 

66.11 Overenskomst for hjemmedagplejere 

73.01 Overenskomst for social- og sundhedspersonale m.v. 

75.01 Overenskomst for husassistenter 
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