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KL og FOA har den 27. februar 2013 ind-

gået forlig om fornyelse af overenskomster og 

aftaler på det pædagogiske område. Forliget 

indeholder en række forbedringer for elever, 

nedsættelse af karens, ophævelse af overens-

komst for hjemmedagplejere, pensionsforhøjel-

ser, forhøjelse af fritvalgstillæg, etablering af 

frit valg, grundlønsforbedringer, forhøjelse af 

arbejdstidsbestemte særydelser, forhøjelse af 

løn til pædagogstuderende og et projekt om 

døgnarbejdstid med henblik på at harmonise-

re og forenkle arbejdstidsreglerne ved O.15. 
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Forbedringer for elever 

Der er aftalt en række forbedringer 

for elever, heriblandt: 

• Harmonisering af ”øvrige ansæt-

telsesvilkår” for elever pr. 1. april 

2013 

• Pr. 1. januar 2014 omfattes alle 

elever af Aftale om fravær af fami-

liemæssige årsager 

• Forhøjelse af elevlønninger pr. 1. 

januar 2014 

• Ændring af GVU-lønnen pr. 1. ja-

nuar 2014 

• Underretning af de faglige organi-

sationer ved påtænkt ophævelse af 

uddannelsesaftalen. Underret-

ningspligten træder i kraft ved 

overenskomsternes udsendelse.  

Dagplejere 

Forhøjelse af pensionsbidraget 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 med 0,27 % til 14,27 %. Pensi-

onsforhøjelsen indgår i den allerede 

etablerede fritvalgsordning. 

 

Nedsættelse af karens 

Med virkning fra 1. januar 2014 ned-

sættes pensionskarensen fra 1 år til 10 

måneder for dagplejere. 

http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/O13-Forlig-pa-padagogisk-omrade-id122659/?n=0
http://www.kl.dk/Arbejdsgiver--og-lonforhold/O13-Forlig-pa-padagogisk-omrade-id122659/?n=0
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Pædagogmedhjælpere mv. 

Grundlønsforbedring 

Grundlønstillægget for pædagogmed-

hjælpere på 1.160 kr. hæves til 1.552 

kr. 

 

Grundlønstillægget for pædagogiske 

assistenter på 1.000 kr. hæves til 1.392 

kr. 

 

Grundlønstillægget for pædagogmed-

hjælpere i Københavns kommunale 

institutioner på 660 kr. hæves til 1.052 

kr. 

 

Grundlønstillægget for pædagogiske 

assistenter i Københavns kommunale 

institutioner på 500 kr. hæves til 892 

kr. 

 

Grundlønsforbedringerne sker med 

fuldt gennemslag pr. 1. januar 2014. 

 

Nedsættelse af karens 

Med virkning pr. 1. januar 2014 ned-

sættes pensionskarensen fra 1 år til 10 

måneder for månedslønnede ansatte.  

Hjemmedagplejere 

Ophævelse af overenskomsten 

Overenskomst for hjemmedagplejere 

ophæves pr. 31. marts 2013. Hjem-

medagplejere overføres pr. 1. april 

2013 til et nyt selvstændigt protokollat 

til Overenskomst for pædagogmed-

hjælpere og pædagogiske assistenter. 

 

Grundlønsforhøjelse 

Hjemmedagplejere ydes et tillæg til 

grundlønnen med fuldt gennemslag 

pr. 1. januar 2014 på 1.552 kr.  

 

Nedsættelse af pensionskarens 

Med virkning pr. 1. januar 2014 ned-

sættes pensionskarensen fra 1 år til 10 

måneder for månedslønnede ansatte. 

Pædagoger på dagområdet 

Nedsættelse af karens 

Med virkning pr. 1. januar 2014 ned-

sættes pensionskarensen fra 1 år til 10 

måneder for månedslønnede ikke-

uddannede klubmedarbejdere og ikke-

uddannede støttepædagoger. 

 

Forhøjelse af pensionsbidraget 

Pensionsbidraget forhøjes for over-

enskomstansatte månedslønnede og 

timelønnede samt tjenestemænd. 

 

Medarbejdergrupper på 

FOA’s område: 

• Pædagogmedhjælpere 

• Pædagogiske assistenter 

• Dagplejere 

• Hjemmedagplejere 

• Pædagogiske konsulenter 

• Pædagoger i dagplejen og 

pladsanvisningen 

• Legepladspersonale i Aar-

hus og København 

• Pædagoger i København 

 

Øvrige medarbejdergrupper 

på fællesoverenskomster 

mv.: 

• Pædagogiske ledere 

• Pædagoger i særlige stillin-

ger 

 Omsorgs- og pædagog-

medhjælpere mv. 

 

KL har informeret om over-

enskomstresultater for fælles-

overenskomster i særskilte 

Løn- og Personalenyt. 
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Pensionsbidraget for pædagoger for-

højes med 0,27 % til 14,74 %. 

 

Pensionsbidraget for souschefer og 

afdelingsledere forhøjes med 0,27 % 

til 14,21 %. 

 

Pensionsbidraget for ikke-uddannede 

klubmedarbejdere og ikke-uddannede 

støttepædagoger forhøjes med 0,27 % 

til 14,74 %. 

 

Pensionsforhøjelserne træder i kraft 

pr. 1. januar 2014. 

 

Forhøjelse af fritvalgstillæg 

Det forhøjede pensionsbidrag for må-

nedslønnede overenskomstansatte og 

tjenestemænd indgår i den allerede ek-

sisterende fritvalgsordningen. 

 

Fritvalgstillægget for tjenestemandsan-

satte ledere forhøjes med 0,3 % til 

0,65 %. 

 

Fritvalgstillægget for tjenestemandsan-

satte souschefer og afdelingsledere 

forhøjes med 0,27 % til 1,07 %. 

 

Fritvalgstillægget for tjenestemandsan-

sat basispersonale forhøjes med 0,27 

% til 1,6 %. 

 

Forhøjelserne af fritvalgstillæggene 

træder i kraft pr. 1. januar 2014. 

 

Arbejdstidsbestemte særydel-

ser 

De ikke-lønafhængige særydelser på 

dagområdet forhøjes pr. 1. januar 

2014 med 0,25 %, dog undtagen et 

fast årligt ulempetillæg på 1.600 kr. 

Pædagoger på døgnområdet 

Overflytning af socialpædagoger 

fra overenskomsten for værksteds-

ledere mv. 

Socialpædagoger ansat som socialpæ-

dagog på Overenskomst for ledende 

værkstedspersonale mv. ved klient-

værksteder overflyttes pr. 1. januar 

2014 til Overenskomst for pædago-

gisk personale ved døgninstitutioner 

m.v. i det omfang, de hører under 

FOA’s dækningsområde. 

 

Grundlønsforhøjelse 

Grundlønstillægget til basisgruppen 

(socialpædagoger, hjemmevejledere, 

”hjemme-hos”-pædagoger og faglære-

re) hæves med fuldt gennemslag fra 

1.025 kr. til 1.500 kr. med virkning pr. 

1. januar 2014. 

 

Forhøjelse af pensionsbidraget 

Pensionsbidraget for basisgruppen 

fsva. overenskomstansatte måneds-

lønnede og timelønnede samt tjene-

stemandsansatte forhøjes med 0,12 % 

til 14,12 %. 

 

Timelønnet og ekstraordinært ansat 

basispersonale omfattes af en samlet 

pensionsprocent på 14,31 % i forbin-

delse med en harmonisering af pensi-

ons- og fritvalgsbestemmelsen med de 

bestemmelser, som gælder i de øvrige 

kommunale overenskomster. 

  

Pensionsbidraget for børne- og unge-

konsulenter fsva. overenskomstansatte  

månedslønnede og timelønnede samt 

tjenestemandsansatte forhøjes med 

0,12 % til 14,98 %. 

 

Pensionsbidraget for mellemledere 

fsva. overenskomstansatte måneds-
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lønnede og timelønnede samt tjene-

stemandsansatte forhøjes med 0,12 % 

til 14,62 %. 

 

Pensionsforhøjelserne træder i kraft 

pr. 1. januar 2014. 

 

Frit valg 

Det forhøjede pensionsbidrag for må-

nedslønnet overenskomstansat og tje-

nestemandsansat basispersonale ind-

går i den allerede etablerede fritvalgs-

ordning.  

 

Fritvalgstillægget for tjenestemandsan-

satte ledere forhøjes pr. 1. januar 2014 

med 0,3 %, således at fritvalgstillægget 

herefter udgør i alt 0,65 %. 

 

Med virkning pr. 1. januar 2014 etab-

leres en fritvalgsordning for måneds-

lønnede overenskomstansatte og tje-

nestemandsansatte børne- og unge-

konsulenter og mellemledere.  

 

Børne- og ungekonsulenter med en 

samlet pensionsprocent på 14,98 % 

kan således vælge, at den del af pensi-

onsbidraget, som overstiger 14,86 %, i 

stedet for indbetaling til pensionsord-

ningen udbetales som et kontant be-

løb. 

 

Mellemledere med en samlet pensi-

onsprocent på 14,62 % kan således 

vælge, at den del af pensionsbidraget 

som overstiger 14,50 % i stedet for 

indbetaling til en pensionsordning ud-

betales som et kontant beløb.  

 

Timelønnede er ikke omfattet af frit-

valgsordningen. 

 

 

 

Afskaffelse af karens 

Med virkning pr. 1. januar 2014 af-

skaffes pensionskarensen for måneds-

lønnede ansatte, som har gennemført 

uddannelsen som pædagog. Øvrige 

medarbejdere er fortsat omfattet af en 

alderskarens på 21 år.  

Arbejdstidsbestemte særydel-

ser 

De ikke-lønafhængige særydelser på 

døgnområdet forhøjes pr. 1. januar 

2014 med 0,25 %. 

Pædagogstuderende 

Med virkning pr. 1. januar 2014 for-

højes lønnen til pædagogstuderende 

med 0,25 % 

Pædagogiske konsulenter 

For pædagogiske konsulenter forhøjes 

pensionsbidraget pr. 1. januar 2014 

med 0,3 % fra 16,3 til 16,6 %. Det 

forhøjede pensionsbidrag indgår i frit-

valgsordningen. 

Pædagoger i dagplejen og 

pladsanvisningen 

For pædagoger i dagplejen og plads-

anvisningen forhøjes pensionsbidraget 

pr. 1. januar 2014 med 0,28 % til 

13,82 %. Det forhøjede pensionsbi-

drag indgår i fritvalgsordningen. 

Legepladspersonale 

Forhøjelse af pensionsbidraget 

Pensionsbidraget for månedslønnede 

og timelønnede legepladspædagoger 

forhøjes med 0,24 % til 16,28 %. 

 

Pensionsbidraget for månedslønnede 

og timelønnede legepladsmedarbejde-

re og pædagogiske assistenter forhøjes 

med 0,24 % til 14,04 %.  
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Pensionsbidraget for månedslønnede 

og timelønnede pædagogiske assi-

stentelever efter endt elevtid forhøjes 

med 0,24 % til 12,74 %. 

 

Pensionsforhøjelserne træder i kraft 

pr. 1. januar 2014 og indgår i den alle-

rede etablerede fritvalgsordning. 

 

GVU 

Der indføres bestemmelser om vilkår 

for legepladsmedarbejdere, der gen-

nemgår uddannelsen til pædagogisk 

assistent som GVU. GVU-

protokollatet gælder ved nyansættelser 

på GVU-vilkår, der etableres efter 

overenskomstens udsendelse. 

 

Afskaffelse af pensionskarens 

Med virkning pr. 1. januar 2014 af-

skaffes pensionskarensen for måneds-

lønnede ansatte. Legepladsmedarbej-

dere og pædagogiske assistenter er 

fortsat omfattet af en alderskarens på 

21 år. 

 

Kombinationsbeskæftigelse 

Pr. 1. april 2013 omfattes legeplads-

medarbejdere af Rammeaftale om 

kombinationsansættelser for ikke-

uddannede i kommunerne. 

Personalepolitiske projekter 

Parterne er enige om at gennemføre 

tre projekter i perioden: 

• Et projekt om arbejdstidsreglerne 

på døgnområdet. Målet med pro-

jektet er at skabe grundlag for at 

harmonisere og forenkle arbejds-

tidsregelsættet. 

• Et projekt om stordagpleje, som 

skal afdække muligheder og barrie-

rer for at etablere stordagpleje, 

herunder lovgivningsmæssige for-

hold. 

• Et projekt der har til formål at 

indsamle inspiration og konkrete 

eksempler på, hvordan man kan 

øge omfanget af fuldtidsbeskæfti-

gede fx via vikarer eller i en sam-

menhængende arbejdsdag i skole, 

fritidshjem, SFO mv. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Lars Ørskov Schmidt 

tlf. 3370 3112, e-mail ors@kl.dk  

 

Konsulent Emil Lillelund 

tlf. 3370 3721, e-mail eml@kl.dk 

 

Chefkonsulent Camilla V. Hagensen 

tlf. 3370 3428, e-mail cvh@kl.dk  
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