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Forlig for pædagogisk uddannet personale i 
særlige stillinger 

Den 25. februar 2013 er der indgået forlig 

med BUPL, SL og FOA for pædagogisk 

uddannet personale i særlige stillinger. Forli-

get indeholder en pensionsforhøjelse samt at 

pædagoger ved dagcentre, som hidtil har været 

omfattet af Protokollat III i Overenskomst 

for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-

tidsordninger, klubber mv., overføres til 

Overenskomst for pædagoger i særlige stillin-

ger som en lukket gruppe. 

 

Pensionsbidrag 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 med 0,28 % fra 14,72 % til 15,00 

% for ansatte i henhold til overens-

komsten. 

Pædagoger ved dagcentre 

Pædagoger ved dagcentre, som pr. 31. 
marts 2013 er ansat i henhold til Pro-
tokollat III i Overenskomst for pæda-
goger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger klubber mv. overføres 
som en lukket gruppe til Overens-
komst for pædagogisk uddannet per-
sonale i særlige stillinger. 
 
I denne forbindelse er der aftalt en 
række overgangsbestemmelser: 
 
1. Den ansatte bevarer som personlig 
ordning de samlede overenskomst-
mæssige vilkår, som er gældende pr. 

31. marts 2013. Vilkårene bevares så 
længe den ansatte er i sin hidtidige stil-
ling. 
 
2. Den ansatte kan efter aftale med 
arbejdsgiveren vælge at overgå til an-
sættelse efter de almindelige vilkår i 
Overenskomst for pædagogisk ud-
dannet personale i særlige stillinger. 
 
De ansatte i den lukkede gruppe om-
fattes af ATP- og pensionsforhøjelsen 
som er aftalt for månedslønnede på 
Overenskomst for pædagoger ved 
daginstitutioner, skolefritidsordninger, 
klubber mv. pr. 1. januar 2014. 
 

Overgangsbestemmelserne indarbej-

des i overenskomstens Protokollat II. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Chefkonsulent Camilla Vendelboe 

Hagensen,  

tlf. 33 70 34 28, e-mail cvh@kl.dk 

 

Konsulent Emil Lillelund, 

tlf. 33 70 37 21, e-mail eml@kl.dk 
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