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Ved overenskomstfornyelsen i 2018 blev KL, 3F og FOA enige om, at udvide ad-

gangen til optjening af 

erfaring, den såkaldte brancheanciennitet, på hus/ren-området. Den nye ord-

ning gælder pr. 1. april 2019. 

 

KL orienterer i dette LP-nyt om, hvordan den nye kvalifikationslønsbestem-

melse skal håndteres i de 

kommende år. Der er endvidere udarbejdet en række vejledende eksempler. 

Lokale aftaler bevares, medmindre der lokalt er aftalt andet som følge af den 

centralt aftalte ændring. 
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Hvilke overenskomster? 

Der er ved forliget aftalt brancheanciennitet pr. den 1. april 2019 for medarbej-

dere, der er ansat efter 

følgende overenskomster: 

• Overenskomst for rengøringsassistenter (41.21) 

• Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der 

er beskæftiget ved 

• rengørings- og køkkenarbejde el. lign. (41.41) 

• Overenskomst for husassistenter (75.01) 

• Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringstekni-

kere og –elever (41.71) 

• for så vidt angår rengøringsteknikerne. 

 

Særligt om serviceaftalevirksomheder 

Ansættelser inden for overenskomsterne på virksomheder, som har bemyndi-

get KL til med bindende 

virkning at indgå overenskomst mv.1, medregnes ikke. 

 

Særligt om selvejende institutioner 

De selvejende institutioner på dag- og døgnområdet er omfattet af reglerne om 

brancheanciennitet fra den 1. april 2019 og senere. Dette medfører, at doku-

menteret erfaring inden for overenskomsterne fra 

ansættelse pr. den 1. april og senere på selvejende dag- og døgninstitutioner for 

børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i lov 

om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, som noget nyt 

kan medregnes. 
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Hvad kommer det til at betyde (41.21, 41.41 og 75.01)? 

For de tre overenskomster (41.21, 41.41 og 75.01) gælder i dag, at de ansatte 

opnår kvalifikationsløn efter 2 og 5 års ansættelse ved kommunen, det vil sige 

ansættelse ved samme kommune. 

Fra den 1. april 2019 gælder, at ansatte omfattet af en af de tre overenskomster 

kan få medregnet 

dokumenteret erfaring fra ansættelsesperioder efter den 1. april 2019, når de 

dokumenterede 

ansættelsesperioder angår beskæftigelse inden for: 

1. KL's forhandlingsområde på en af de samme tre overenskomster. 

2. det regionale område på de tilsvarende overenskomster. 

1 Se i øvrigt KL's overenskomstnr. 01.30. 

De nye regler om brancheanciennitet omfatter også dokumenterede ansættel-

sesperioder efter den 1. april 2019 på tværs af de tre overenskomster, se i øv-

rigt eksempel 4. Ansættelsesperioder udenfor KL's forhandlingsområde og det 

regionale område medregnes fortsat ikke i ancienniteten. 

 

Efter pr. 1. april 2019 og senere 

Det er væsentligt, at kommunerne er opmærksomme på, at det kun er doku-

menterede 

ansættelsesperioder pr. den 1. april 2019 og senere, der kan medregnes som 

dokumenteret erfaring. 

Alle ansatte på de tre overenskomster påbegynder således deres optjening af 

brancheanciennitet fra og med den 1. april 2019. Har en ansat på en af de tre 

overenskomster erfaring fra KL's forhandlingsområde eller regionerne før den 

1. april 2019, vil dette ikke kunne medregnes efter den centrale bestemmelse. 

 

Dette betyder i praksis, at ingen ansatte kan få medregnet erfaring fra relevante 

ansættelsesperioder i en anden kommune eller region før den 1. april 2021 

(kvalifikationsløn for 2 års erfaring) og før 1. april 2024 (kvalifikationsløn for 5 

års erfaring). Se i øvrigt eksemplerne nedenfor. 



Dato: 31. januar 2022 

 

Sags ID: SAG-2021-03252 

Dok. ID: 3178870 

 

E-mail: MAMM@kl.dk 

Direkte: 3370 3856 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 4 af 5 

NOTAT 

4/5 

 

Dokumenterede ansættelsesperioder 

For at få medregnet tidligere erfaring skal medarbejderen dokumentere tidli-

gere ansættelsesperioder hos en arbejdsgiver, der falder ind under den nye be-

stemmelses anvendelsesområde. Medarbejderen har ret til at få medregnet do-

kumenteret erfaring fra det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation fo-

religger. 

 

Hvad skal kommunerne være opmærksomme på? 

De nye regler om brancheanciennitet kommer ikke til at have en betydning for 

de, som er ansat i kommunen før den 1. april 2019. Disse ansatte vil fortsat 

opnå kvalifikationsløn efter 2 og 5 års ansættelse ved kommunen. 

 

I forbindelse med nyansættelser fra 1. april 2019 og fremover er det relevant at 

kende til den nyansattes tidligere kommunale og regionale erfaring. Kommu-

nerne skal derfor i ansættelsesprocessen være opmærksomme på at spørge ind 

til tidligere relevant erfaring. KL anbefaler, at der iværksættes en procedure for 

at sikre, at medarbejderne opfordres til at fremsende dokumentationen for de-

res tidligere ansættelser i kommune eller region. 

 

Samtidig kan det være relevant at drøfte, hvordan kommunen på bedst mulig 

vis tilrettelægger en proces for at få skabt opmærksomhed om de nye regler for 

de ledere og tillidsrepræsentanter i kommunen, for hvem de må være rele-

vante. Det er ligeledes vigtigt at informere ledere på hus/ren-området om, at 

nyansatte ved ansættelsen skal gøres opmærksomme på de nye regler om mu-

ligheden for at få medregnet deres brancheanciennitet, herunder nødvendighe-

den af at fremsende dokumentation for tidligere erfaring. 
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Særligt om forhåndsaftaler 

Kommunen skal være opmærksom på, om der i dag er aftalt forhåndsaftaler, 

som honorerer tidligere erfaring fra andre kommuner, KL's forhandlingsom-

råde, det regionale område mv., således at der ikke sker dobbelthonorering af 

samme erfaring. 

 

Eksempel 5 

En person blev ansat som husassistent den 1. august 2005 i X region. Samme 

person bliver ansat som 

husassistent den 1. november 2019 i Y kommune. Der er ikke slip mellem de to 

ansættelser. Personen kan dokumentere ansættelsen i X region før ansættel-

sens begyndelse. Personen har optjent brancheanciennitet fra den 1. april 2019 

til og med den 31. oktober 2019, det vil sige 7 måneders erfaring. Vedkom-

mende vil derfor stige til løntrin 17 for 2 års erfaring den 1. april 2021 i sin an-

sættelse hos Y kommune. Endvidere vil personen den 1. april 2024 opnå løntrin 

20 på baggrund af sine 5 års erfaring. 

 


