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Bilag 1  
 

Oversigt over områdebestemmelser i overenskomst vedrørende pædagogisk personale og 
husholdningsledere ved døgninstitutioner mv. mellem RLTN og SL (Danske Regioners SL 
overenskomst) 
 

 Henføres til SL overenskomst (NIS 64.01) 

 Henføres til BUPL overenskomst (NIS 60.01) 

 Henføres til FOA overenskomst (NIS 65.11) 

 Henføres til Overenskomst for pædagoger i særlige stillinger BUPL, FOA- Fag og Arbejde og SL (NIS 69.31) 

 

 

 

 
NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
1. 

§ 1A, 
stk. 1 
1) 

 
Botilbud for personer med betydelig 
og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, jf. lov om social 
service (LBK nr. 979 af 01-10-2008) 
§§ 67 stk. 2, 107 og 108, herunder 
sådanne opgaver, der organisatorisk 
og ledelsesmæssigt hører under disse 
institutioner. 
 
Tilsvarende botilbud drevet af 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 
 
 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 

 
 



 

 2 

 
NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

selvejende institutioner, hvormed 
regionen har indgået aftale. 

henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 
 

 
2. 

§ 1A, 
stk. 1 
2) 

 
Døgninstitutioner for børn og unge 
jf. lov om social service (LBK nr. 979 
af 01-10-2008) § 67 stk. 1 og 3, 
herunder sådanne opgaver, der 
organisatorisk og ledelsesmæssigt 
hører under disse institutioner.  
 
Tilsvarende selvejende 
døgninstitutioner, hvormed regionen 
har indgået aftale. 
 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01)  
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 

 
3. 

§ 1A, 
stk. 1 
3) 

 
Børnehaver for børn med betydelig 
og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne jf. lov om social 
service (LBK nr. 979 af 01-10-2008) 
§ 32. 
 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået 
mellem KL og BUPL (NIS 
60.01) 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået mellem 
KL og BUPL (NIS 60.01) 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 
 

 
Oversættelse af stillingskategorier 
fra SL til BUPL 
 Institutionsleder = Leder 
 Stedfortræder = Souschef eller 

stedfortræder 
 Afdelingsleder = 

Afdelingsleder 
 
 

 
4. 

§ 1A, 
stk. 1 
4) 

 
Særlige dagtilbud og klubtilbud, 
jf. lov om social service (LBK nr. 979 
af 01-10-2008) §§ 32 og 36 for børn 
og unge med betydelig og varig 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 

 
Oversættelse af stillingskategorier 
fra SL til BUPL 
 Institutionsleder = Leder 
 Stedfortræder = Souschef eller 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, samt 
skolefritidsordninger, jf. 
folkeskolelovens (LBK nr. 1049 af 
28-08-2007), § 3, stk. 4. 

skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået 
mellem KL og BUPL (NIS 
60.01) 
 

skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået mellem 
KL og BUPL (NIS 60.01)  
 

stedfortræder 
 Afdelingsleder = 

Afdelingsleder 
 
 

 
5. 

§ 1A, 
stk. 1 
5) 

 
Ungdomscentre. 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 

 

 
6. 

§ 1A, 
stk. 1 
6) 

 
Aktivitets- og samværstilbud (og 
for socialpædagoger endvidere 

 
Basispersonale 
Ledere 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 

 
Gælder alene for ansættelse af 
socialpædagoger  
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

værksteder) for voksne personer med 
betydelig og varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, jf. lov om 
social service (LBK nr. 979 af 01-10-
2008) §§ 103 og 104, herunder 
sådanne opgaver, der organisatorisk 
og ledelsesmæssigt hører under disse 
tilbud.  
 
Tilsvarende tilbud drevet af 
selvejende institutioner, hvormed 
regionen har indgået aftale. 

Mellemledere 
 

pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 

 
Afgrænsning er oprindeligt 
foretaget af hensyn til snitfladen 
til overenskomst for ledende 
værkstedspersonale m.v. ved 
klientværksteder (NIS 44.01)  
 
 
 

 
7. 

§ 1A, 
stk. 1 
7) 

 
Boformer (forsorgshjem, 
krisecentre m.m.), jf. lov om social 
service (LBK nr. 979 af 01-10-2008) 
§§ 109 og 110,  
 
Tilsvarende selvejende institutioner, 
hvormed regionen har indgået aftale. 

 
Basispersonale, (alene 
uddannede pædagoger) 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
8. 

 
bestående plejehjem, jf. lov om 
social service(LBK nr. 979 af 01-10-
2008) § 192, 
 
Tilsvarende selvejende institutioner, 
hvormed regionen har indgået aftale. 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale i særlige 
stillinger  (NIS 69.31) 
 
Dette gælder alene for  
bestående kommunale 
plejehjem, jf. lov om 
social service(LBK nr. 906 
af 24-09-2005) § 140,  
kommunale plejehjem 
 
 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale i særlige stillinger  
(NIS 69.31)  
 
Dette gælder alene for  
bestående kommunale 
plejehjem, jf. lov om social 
service(LBK nr. 906 af 24-
09-2005) § 140,  
kommunale plejehjem 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 

 
For så vidt angår selvejende 
plejehjem, jf. lov om social 
service(LBK nr. 906 af 24-09-
2005) § 140, henvises til  det 
enkelte selvejende plejehjem. 
 
 
 

 
9. 

§ 1A, 
stk. 1 
7) 

 
samt væresteder, aktivitetscentre 
m.v. for voksne med betydelig og 

 
Basispersonale 
Ledere 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 
 
Tilsvarende selvejende institutioner, 
hvormed regionen har indgået aftale. 

Mellemledere 
 

pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 

 § 1A, 
stk. 1 
8) 

 
Sygehuse/hospitaler samt stillinger 
oprettet herved eller i 
sygehusforvaltningen med henblik på 
deltagelse i særligt distriktsarbejde o. 
lign. 

  
Ej relevant på det 
kommunale område 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
10. 
 
. 

§ 1A, 
stk. 1 
9) 

 
Observationsskoler. 
(med døgnophold) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
11. 
 

§ 1A, 
stk. 1 
10) 
 

Specialundervisning og 

specialpædagogisk rådgivning på 

lands- og landsdelsdækkende 

institutioner jf. folkeskolelovens 

(LBK nr. 1049 af 28-08-2007), § 20 

stk. 3 (bortset fra kostskoler) samt 

institutioner, hvor regionen efter 

folkeskolelovens (LBK nr. 1049 af 

28-08-2007) § 20 stk. 4 varetager 

driftsopgaven (bortset fra 

kostskoler) 

 

Bemærkninger: 

Dette omfatter ikke personale ansat 

ved socialpædagogiske 

foranstaltninger på skoler, oprettet 

i henhold til §§ 32 og 36 i lov om 

social service (LBH nr. 1117 af 26-

09-2007) eller skolefritidsordninger 

oprettet i henhold til 

folkeskolelovens § 3, stk. 4. 

 

Disse ansatte henføres til 

ovenstående pkt. 4 (Nr. 4) 

 

Ansatte ved kostskoler henføres til 

ovenstående pkt. 1 (Nr. 1) 

 

 

 

 

 
Basispersonale 
Ledere  
Mellemledere 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået 
mellem KL og BUPL (NIS 
60.01) 
 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået mellem 
KL og BUPL (NIS 60.01) 
 
Ledere, der overgår til 
ansættelse i kommunerne 
pr. 1. januar 2010/2011 
henføres til overenskomst 
for pædagogisk uddannet 
personale ansat i 
lederstillinger i 
kommunerne indgået 
mellem KL og BUPL, FOA, 
SL (NIS 69.01) 

 
 
 
For ledere og mellemledere ingen 
”normeringsbestemmelse” i 
BUPL overenskomsten. 
 
Institutionsleder = Leder 
 
Stedfortræder = Souschef eller     
stedfortræder 
 
Afdelingsleder = Afdelingsleder 
 
Om kostskoler: 
Ansatte ved kostskoler oprettet 
efter lov om specialundervisning 
for voksne (LBK nr.. 658 af 03-
07-2000) er omfattet af 
overenskomst for 
hjemmevejledere og pædagogisk 
personale ved døgninstitutioner 
m.v. indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
12. 

§ 1A, 
stk.1 
10) 

Regionalt drevne tilbud efter lov 

om specialundervisning for 

voksne (LBK nr. 658 af 03-07-

2000) (bortset fra kostskoler). 
 
  

 
Basispersonale 
Ledere 
Mellemledere 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 

 
Protokollat til 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 

 
Se Protokollat  til SL 
overenskomsten (NIS 64.01) 
 
Om kostskoler: 
Ansatte ved kostskoler oprettet 
efter lov om specialundervisning 
for voksne (LBK NR. 658 AF 03-
07-2000) er omfattet af vilkår 
gældende for personer ansat efter 
§ 2, stk. 2, nr. 1 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
13. 

§ 1A, 
stk. 1 
11) 

 
Socialforvaltninger ved ansættelse 
som hjemmevejleder, beskæftiget 
med opgaver i henhold til §§ 81, 85 
og 86 i lov om social service (LBK 
nr. 979 af 01-10-2008), samt 
specialrådgivning og  
vejledning til personer med 
betydelig og varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne.  
 
. 

 
Hjemmevejledere 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 

 

 
14. 

 
Endvidere stillinger i forbindelse 
med distriktspsykiatrien 

  
 
Ej relevant for 
kommunerne. Området 
varetages af regionerne 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
15. 

§ 1A, 
stk. 1 
12) 

 

Socialpædagogiske konsulenter.  

 

BEMÆRKNINGER:  

Bestemmelsen omfatter 

 Konsulenter, der varetager 

regionens socialpædagogiske 

tilsynsfunktioner over for 

institutionerne m.v.  

 Konsulenter, ansat ved 

institutionerne, f.eks. småbørns 

konsulenter og 

familieplejekonsulenter 

 

Pædagogiske konsulenter 
på børn og unge-
området, der både 
varetager 
tilsynsfunktioner i 
forbindelse med 
døgnanbringelser og 
dagforanstaltninger. 

Pædagogiske konsulenter 
på børn og unge-
området, der varetager 
opgaver indenfor børn 
og unge-området for 
så vidt angår 
dagforanstaltninger 

 

 
Overenskomst om løn- og 
ansættelsesvilkår for 
pædagogiske konsulenter 
(NIS 65.11) 
 

 
Overenskomst om løn- og 
ansættelsesvilkår for 
pædagogiske konsulenter 
(NIS 65.11) 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
16. 

 
Pædagogiske 
konsulenter, der 
varetager 
socialpædagogiske 
tilsynsfunktioner over 
for institutioner for 
voksne med betydelig 
og varig nedsat 
funktionsevne og 
pædagogiske 
konsulenter, der alene 
varetager opgaver i 
forhold til børn og 
unge for så vidt angår 
spørgsmål, der 
vedrører 
døgnanbringelse 

 
Protokollat 3 til 
overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

 
Protokollat 3 til 
overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
17. 

 
Socialpædagogiske 
konsulenter, ansat ved 
døgninstitutioner, 
f.eks. småbørns 
konsulenter 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 
 

 
Overført personale fortsætter som 
personlig ordning til 31. marts 
2011 på uændrede vilkår. 
 
Nyansatte: Ansættelse sker som 
assistent. Aflønning for 
varetagelse  af konsulentfunktion 
må fastsættes efter 
overenskomstens bestemmelser 
vedr. funktionsløn 

 
18. 

 

Socialpædagogiske 

konsulenter, ansat ved 

børnehaver, 

fritidshjem f.eks. 
småbørnskonsulenter 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået 
mellem KL og BUPL (NIS 
60.01) 
 

 
Overenskomst for 
pædagogisk uddannet 
personale ved 
daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, 
klubber mv. indgået mellem 
KL og BUPL (NIS 60.01) 
 
 

 
Overført personale fortsætter som 
personlig ordning til 31. marts 
2011 på uændrede vilkår. 
 
Nyansatte: Ansættelse sker som 
assistent. Aflønning for 
varetagelse  af konsulentfunktion 
må fastsættes efter 
overenskomstens bestemmelser 
vedr. funktionsløn 
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NR. 

 
§ 
i 

SL 
O. 

 

Overenskomst vedrørende 

pædagogisk personale og 

husholdningsledere ved 

døgninstitutioner mv. mellem 

RLTN og SL  

 
Stillingstype 

 
Ansatte i regionerne den 

31. december 
2008/2009/2010 

henføres pr. 
 1. januar 

2009/2010/2011 til 
overenskomst/aftale på 

KL området 

 
Nyansatte pr. 

1. januar 2009/2010/2011 

 
BEMÆRKNINGER 

 
19. 

 
Familiepleje- 
konsulenter 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 

 
Overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 

 

 
20. 

§ 1A 
stk. 2 

Husholdningsledere, der ansættes 
ved regionale døgninstitutioner i 
henhold til lov om social service § 
67 

 
Husholdningsledere 

 
Protokollat 4 til 
overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
 

 
Protokollat 4 til 
overenskomst for 
hjemmevejledere og 
pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner m.v. 
indgået mellem KL og SL 
(NIS 64.01) 
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