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FOA - Fag og Arbejde 
  

SAG-2017-06306  

  
  

Tid: Den 9. maj 2018, kl. 11.00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af Overenskomst for social- og sundhedspersonale med 

tilhørende protokollater inden for FOA - Fag og Arbejdes 
forhandlingsområde. 

  
Deltagere: Repræsentanter for FOA - Fag og Arbejde og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med 
tilhørende protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker 
inden for rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 
2018. 

Forliget vedrører følgende overenskomster med protokollater og aftaler: 

 Overenskomst for social- og sundhedspersonale 

 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og 
sundhedspersonale 

 

 

1. LØN  
1.1 Ændret lønforløb for social- og sundhedsassistenter 

Grundlønnen hæves med virkning fra 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag, således at grundlønnen hæves fra løntrin 21 til 
løntrin 22, kvalifikationsløn løntrin 22 hæves til løntrin 23, og 
kvalifikationsløn løntrin 29 hæves til løntrin 30. 
 
Kvalifikationslønforløbet afkortes (forhøjes) med virkning fra 1. 
april 2019, således at kvalifikationslønstigningen efter 4 års 
sammenlagt beskæftigelse hæves fra løntrin 22 (pr. 1. april 2019: 
løntrin 23, jf. ovenfor) til løntrin 26.  
 
Lønforløbet er herefter således: Grundløn løntrin 22, efter 4 års 
sammenlagt beskæftigelse løntrin 26, og efter 10 års sammenlagt 
beskæftigelse løntrin 30. 

 
Indplacering på ny grundløn og afkortning (forhøjelse) af 
kvalifikationslønsforløbet sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, 
medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt 
aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, 
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medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages 
stilling for den enkelte ansatte. 

 
Udgift :   308,95 mio. kr. 
 
De nye trin fremgår af bilag A, jf. dog også pkt. 1.2. nedenfor. 

 
1.2 Ændret kvalifikationslønforløb for social- og 

sundhedshjælpere 
Kvalifikationslønforløbet afkortes (forhøjes) med virkning fra 1. 
april 2019, således at kvalifikationslønstigningen efter 4 års 
sammenlagt beskæftigelse hæves fra løntrin 19 til løntrin 20.  

 
Afkortning af kvalifikationslønsforløbet sker således, at alle 
centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg 
bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af 
centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i 
udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der 
konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte. 

 
Udgift:   50,24 mio. kr. 

 
Det bemærkes, at der ved udgiftsberegningen er taget højde for 
trinforhøjelsen af trin 19 pr. 1. april 2019 som følge af pkt. 1.5. i 
forlig med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

 
Det ændrede lønforløb fremgår af bilag A, jf. dog også pkt. 1.1. 
ovenfor. 

 
 
Det nuværende og fremtidige lønforløb for social- og sundhedshjælpere 
og for social- og sundhedsassistenter kan illustreres således: 
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1.3 Elever  
1.3.1 Ændring af månedsløn for elever under 18 år 

Pr. 1. april 2018 udgør månedslønnen for elever under 18 
år under uddannelse til social- og sundhedshjælper 
6.001,18 kr. (31/3 2000-niveau) for så vidt angår 1.-12. 
måned.  
 
Der henvises til pkt. 11.1. i forlig med 
Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 
 
Den særskilte månedsløn for social- og 
sundhedshjælperelever og social- og 
sundhedsassistentelever under 18 år ophæves, således at 
elever under og over 18 år med virkning fra 1. august 2018 
får samme månedsløn. 

 
Udgiften ved ophævelsen er indregnet i pkt. 1.3.2. og 
1.3.3. nedenfor.  
 
§ 31, stk. 3, nr. 3, i overenskomsten udgår herefter 
redaktionelt. 
 

1.3.2 Forhøjelse af månedsløn for social- og 
sundhedshjælperelever 
Månedslønnen for social- og sundhedshjælperelever 
forhøjes med virkning fra 1. august 2018 med 549,66 kr. 
(31/3 2000-niveau) fra 7.877,34 kr. (31/3 2000-niveau) til 
8.427,00 kr. (31/3 2000-niveau). 
 
Udgift:   19,95 mio. kr. 
 

1.3.3 Forhøjelse af månedsløn for social- og 
sundhedsassistentelever 
Månedslønnen for social- og sundhedsassistentelever 
forhøjes med virkning fra 1. august 2018 med 937,75 kr. 
(31/3 2000-niveau) fra 8.353,49 kr. (31/3 2000-niveau) til 
9.291,24 kr. (31/3 2000-niveau) for så vidt angår 1.-12. 
måned.  
 
For 13. og følgende måneder forhøjes lønnen med 
virkning fra 1. august 2018 med 1.799,85 kr. (31/3 2000-
niveau) fra 8.817,44 kr. (31/3 2000-niveau) til 10.617,29 
kr. (31/3 2000-niveau). 
 
Udgift:   28,32 mio. kr. 

 
Det bemærkes, at der ved udgiftsberegningen for ændringerne i 
elevlønnen er taget højde for tilpasningen af elevlønninger under 
18 år som følge af forlig med Forhandlingsfællesskabet pkt. 10.5 
(EGU-elever). 
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Det bemærkes videre, at ændringerne i pkt. 1.3. ikke vedrører 
voksenelever. 
 
De nye satser fremgår af bilag B. 

 
 

1.4 Løntillæg til hjemmehjælpere, sygehjælpere, 
beskæftigelsesvejledere, sundhedsmedhjælpere m.fl. 
Lønnen for hjemmehjælpere, sygehjælpere, 
beskæftigelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere i opsøgende 
arbejde, ledende beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, 1. 
assistenter, assistenter (aften/nat), plejere, herunder tidligere 
plejeassistenter, og sosu-assistenter (trin 26-30) (de såkaldte 
"lukkede grupper"), hæves med fuldt gennemslag med virkning 
fra 1. april 2019 med 550 kr. årligt (31/3 2000-niveau). 
    
Indplaceringen på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, 
medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt 
aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, 
medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages 
stilling for den enkelte ansatte. 

 
Udgift:   1,07 mio. kr. 

 
 

2. PENSION 
Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. 
april 2019 med 0,29 % fra 12,60 % til 12,89 %. 

 
Udgift:    57,09 mio. kr. 
 
Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.  

 
 

3. ARBEJDSTID (Aftale om arbejdstid for de kommunale 
døgnområder – 79.01) 

3.1 Højere ulempeydelse for arbejde om natten og på lørdage 
Pr. 1. april 2019 forhøjes honorering for effektiv tjeneste, jf. § 13, 
stk. 2: 
– alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 2 % fra 33,0 % af 

timelønnen til 35,0 % af timelønnen. 
– på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 2 % fra 28,0 % af 

timelønnen til 30,0 % af timelønnen. 
 
Udgift :   52,62 mio. kr. 

 
3.2 Pension af særydelser 

Pension af udbetalte særydelser (aften- og nattillæg) til 
månedslønnet pensionsberettiget social- og sundhedspersonale, 
jf. § 13, stk. 4, jf. stk. 2, samt § 11, stk. 8, i Overenskomst for 
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social- og sundhedspersonale, forhøjes pr. 1. april 2019 med 1 % 
fra 4 % til 5 %.  

 
Med virkning pr. 1. april 2019 indføres pension af udbetalte 
særydelser (lørdage og søn- og helligdage, jf. § 13, stk. 2) til 
månedslønnet pensionsberettiget social- og sundhedspersonale 
med 1 %. 
 
Udgift :   24,91 mio. kr. 

 
 

4. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 
Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32) er videreført, 
jf. protokol af 30. april 2018 indgået mellem KL og de af fonden 
omfattede organisationer. 
 
 

5. UDDANNELSESPROTOKOLLAT 4 
Parterne er enige om at forlænge aftalen om ret til uddannelsesaftale 
for de ikke-uddannede i protokollat 4 til den 30. april 2021, hvor den 
bortfalder. 
 
 

6. UDVIKLINGSPROJEKTER (AUA § 6) OG FREMFÆRD  
6.1 Udvikling og profilering af social- og sundhedshjælpernes 

og social- og sundhedsassistenternes fag og faglighed 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne 
bevilling -  samt at der mellem parterne kan opnås enighed om 
projektbeskrivelse, er der enighed om i overenskomstperioden at 
iværksætte et projekt om de faglige profiler for social- og 
sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. 
 
Budgetforslag: 2,0 mio. kr. 
 
jf. bilag C, pkt. 1 

 
6.2 Kampagne målrettet øget søgning til og gennemførsel af 

social- og sundhedsuddannelserne 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne 
bevilling -  samt at der mellem parterne kan opnås enighed om 
projektbeskrivelse, er der enighed om i overenskomstperioden at 
iværksætte et projekt målrettet øget søgning til og gennemførsel 
af social- og sundhedsuddannelserne. 
 
Budgetforslag: 2,0 mio. kr. 
 
jf. bilag C, pkt. 2 
 

6.3 Bidrag til indholdet i projekt "Fokus på fuldtid" 
KL og FOA er enige om, at der i projektet omkring "Fokus på 
fuldtid" i Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. 
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april 2018 søges indarbejdet følgende for social- og 
sundhedspersonalet, som del af det samlede projekt: 
 
Som led i projektet sættes fokus på eksempler fra det kommunale 
ældre- og sundhedsområde, hvor medarbejderne arbejder på 
fuldtid. Det bør blandt andet undersøges: 
− Hvordan arbejdet er tilrettelagt, og hvordan organiseringen på 

ældre- og sundhedsområdet kan understøtte, at flere 
medarbejdere får en højere beskæftigelsesgrad.  

− Hvordan organiseringen og medarbejdernes 
beskæftigelsesgrad hænger sammen alt efter, om der arbejdes 
i dag-, aften-  eller nattevagt.  

− Om der kan identificeres forhold på de enkelte arbejdspladser 
som understøtter en kultur, hvor ledelse og medarbejdere 
anser det naturligt at arbejde på deltid. 

− Andre relevante forhold, eksempelvis praksis omkring 
stillingsopslag 

− Hvordan "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere 
timetal" benyttes lokalt og om der findes eventuelle barriere 
for at anvende aftalen. 

 
Parterne er enige om, at projektet "Særligt om afløsningspersonale", jf. 
pkt. 6 i forlig om fornyelse af de tre arbejdstidsaftaler på de kommunale 
døgnområder af 26. februar 2015, gennemføres i overenskomstperioden.  

 
6.4 Stærke tværfaglige miljøer der udvikler indsatserne til 

borgere med kronisk sygdom 
Under forudsætning af, at der mellem parterne kan opnås 
enighed om projektbeskrivelse, er der enighed om i 
overenskomstperioden at indstille et projekt om tværfaglige 
miljøer, der udvikler indsatserne til borgere med kronisk sygdom 
til Fremfærd. 
 
jf. bilag C, pkt. 3 
 

6.5 Borgere med misbrug og psykiske problemer 
Under forudsætning af, at der mellem parterne kan opnås 
enighed om projektbeskrivelse, er der enighed om i 
overenskomstperioden at indstille et projekt om borgere med 
misbrug og psykiske problemer til Fremfærd.  
 
jf. bilag C, pkt. 4 

 
Parterne er desuden enige om generelt at styrke 
rekrutteringsdagsordenen på ældre- og sundhedsområdet i Fremfærd i 
overenskomstperioden.  

 
 

7. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Social- og sundhedspersonale er omfattet af 
gennemsnitsløngarantigruppe nr. 152511. 
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Der indgår 543,50 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien, 
 
jf. bilag D. 

 
 

8. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i 
kraft pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 543,50 mio. kr., svarende til 0,35 % af 
lønsummen, 439,79 mio. kr. fra rekrutteringspuljen samt 8,19 mio. kr. 
fra puljen til særlige formål. Begge puljer er aftalt i forlig mellem KL 
og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag E. 
 

 
9. AFSLUTNING 

Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 
 
Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 
 
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad 
må forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne 
lægger meget vægt på en hurtig udsendelse.  
 
Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af 
aftalerne, jf. bilag F. 
 
Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er 
aftalt videreført efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en 
konsekvens af de aftalte ændringer. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i 
forbindelse med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende 
bilag er bortfaldet. 
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Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomst og aftale sker på de vilkår, 
der er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt 
nærværende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne 
herefter med udgangspunkt i den nugældende overenskomst og 
aftale. 
 

 
 

 
 

For   For 
KL  FOA – Fag og Arbejde 
 
Michael Ziegler Dennis Kristensen 
 
 Karen Stæhr 
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Bilag A 

§ 4. Grundløn 

Stk. 2 

Grundlønnen er: 

Stillingsbetegnelse: Grundløn 

 Løntrin Årligt tillæg 

Social- og sundhedshjælper 18  

Social- og sundhedsassistent 21 [O.18] (Pr. 1. april 
2019: 22) [O.18]  

- 

Plejehjemsassistent 21 - 

Plejer 21 - 

Ledende beskæftigelsesvejleder 28 - 

Afdelingsleder på plejehjem 32 - 

Social- og sundhedspersonale, der 
ikke har en social- og 
sundhedsfaglig grunduddannelse 

11  + 1.124 kr. 

Lønseddeltekst: Grundløn og grundlønstillæg 

Bemærkning: 
Social- og sundhedsassistenter, der ansættes i stillinger, som tidligere var besat 
med ledende beskæftigelsesvejledere, og som fortsat ønskes opretholdt, omfattes 
af grundlønnen for disse.  

[O.18] Grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2019 for social- og sundhedsassistenter 
sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg 
bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte 
ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er 
aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.[O.18]  

§ 6. Kvalifikationsløn  

Stk. 2  

1. Social- og sundhedsassistenter, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af 
grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 22 [O.18](Pr. 1. april 2019: løntrin 
26)[O.18]. Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen 
indplaceres den ansatte på løntrin 29 [O.18](pr. 1. april 2019: løntrin 30)[O.18]. 

Lønseddeltekst: Erfaring 4 år/10 år 

2. Plejehjemsassistenter, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af 
grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 22. Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse på 
grundlag af grunduddannelsen indplaceres den ansatte på løntrin 27.  

Lønseddeltekst: Erfaring 4 år/10 år 

3. Plejere, som har 6 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, 
indplaceres på løntrin 22. Efter 14 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af 
grunduddannelsen indplaceres den ansatte på løntrin 27.  

Lønseddeltekst: Erfaring 6 år/14 år 

4. Social- og sundhedshjælpere, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af 
grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 19 [O.18](Pr. 1. april 2019: løntrin 
20)[O.18]. Efter 11 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen 
indplaceres den ansatte på løntrin 26. 

Lønseddeltekst: Erfaring 4 år/11 år 
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5. Social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig 
grunduddannelse, og som har 3 års anciennitet inden for overenskomstområdet, 
indplaceres på løntrin 12.  

Lønseddeltekst: Erfaring 3 år 

 

Bemærkning til nr. 1 og 4: 

[O.18] Ved ændringen pr. 1. april 2019 for social- og sundhedsassistenter og for 
social- og sundhedshjælpere bevares alle centralt aftalte trin/tillæg. Alle lokalt 
aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af 
centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, 
medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den 
enkelte ansatte. [O.18] 
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Bilag B 

 

§ 27. Løn og lønberegning 

Stk. 1 

1. Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper er: 

 [O.18.] Løn pr. 1. april 2018 
[O.18] 

[O.18] Løn pr. 1. august 
2018[O.18] 

Elever, som er fyldt 18 år: 7.877,34 kr. [O.18] 8.427,00 kr. [O.18] 

Elever, som ikke er fyldt 18 
år: 

[O.18] 6.001,18 kr. [O.18] [O.18] 8.427,00 kr. [O.18] 

 

Lønseddeltekst: Månedsløn 

Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedsassistenter er: 

 
[O.18.] Løn pr. 1. april 
2018[O.18] 

[O.18] Løn pr. 1. august 
2018[O.18] 

Elever, som er fyldt 18 år,  
1.-12. måned: 

8.353,49 kr. [O.18] 9.291,24 kr. [O.18] 

Elever, som er fyldt 18 år,  
13. og flg. måned: 

8.817,44 kr. [O.18] 10.617,29 kr. [O.18] 

Elever, som ikke er fyldt 18 år,  
1.-12. måned: 

6.161,26 kr. 
 
 
[O.18] 9.291,24 kr. [O.18] 

Elever, som ikke er fyldt 18 år,  
13. og flg. måned: 

6.584,47 kr. 
 
 
[O.18] 10.617,29 kr. [O.18] 

 Lønseddeltekst: Månedsløn 

Overgang fra en sats til en anden sker til den 1. i den efterfølgende måned. Undtaget 
herfra er første ansættelsesmåned. 

Voksenelever aflønnes på løntrin 11 + 1.124 kr. årligt (31/3 2000-niveau). 

Elever, der gennemgår teoriuddannelsen på Diakonhøjskolen i Århus, har kun krav på løn 
i perioder, hvor de er under praktikuddannelse. 

[O.18]Bemærkning: 

Reglen om lønfradrag for personer under 18 år i § 7, stk. 1, i Aftale om lønninger 
for kommunalt ansatte (04.30), finder ikke anvendelse for elever under 
uddannelse til social- og sundhedshjælper og til social- og 
sundhedsassistent.[O.18] 
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Bilag C 

 

Projekter 

1. Udvikling og profilering af social- og sundhedshjælpernes og social- og 
sundhedsassistenternes fag og faglighed 

Parterne er enige om at gennemføre et projekt om de faglige profiler efter opdelingen af 
social- og sundhedsuddannelserne. 
 
Formålet med projektet er at øge kendskabet til de mangeartede og varierede opgaver, som 
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter varetager og kan forventes at 
varetage i takt med udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Projektet skal dermed bidrage til 
at synliggøre og profilere gruppernes faglighed.  
 
Projektet kan bl.a. have fokus på at: 
 

 Beskrive opgaver, som social- og sundhedshjælpere og social- og 

sundhedsassistenter varetager og kan varetage 

 Synliggøre og kortlægge de kompetencer, som social- og sundhedshjælpere og 

social- og sundhedsassistenter har samt deres karriereveje 

 Beskrive, hvordan disse kompetencer kan anvendes i opgaveløsningen 

 Beskrive, hvordan social- og sundhedshjælperne kan anvende velfærdsteknologi i 

rehabiliteringsindsatserne nu og fremover 

 
Budgetforslag: 2,0 mio. kr. (AUA) 
Parter: KL og FOA  
 
 
2. Kampagne målrettet øget søgning til og gennemførsel af social- og 

sundhedsuddannelserne 
Der er behov for at styrke rekrutteringen af unge til social- og sundhedsuddannelserne. En 
tilstrækkelig søgning til uddannelserne er forudsætningen for, at tilgangen til ældre- og 
sundhedsområdet er tilpasset det kommunale behov. 
 
Parterne er enige om at gennemføre et projekt med SOSU-skolerne, der har til hensigt at 
gøre uddannelserne mere attraktive og øge søgningen. Projektet kan bl.a. indeholde 
kampagner for social- og sundhedsuddannelserne, udarbejdelse af kampagnemateriale, ung 
til ung kampagne mv.  
 
Som led i projektet er parterne endvidere enige om at afdække mulige årsager til frafald på 
social- og sundhedsuddannelserne, samt at undersøge mulighederne for at nedbringe 
frafald. Her kan parterne bl.a. undersøge gode eksempler på områder, hvor der er høj 
gennemførsel.  
 
Budgetforslag: 2,0 mio. kr. (AUA) 
Parter: KL, FOA og SOSU-skolerne. 
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3. Stærke tværfaglige miljøer der udvikler indsatserne til borgere med kronisk 
sygdom 

På det kommunale sundheds- og ældreområde løser medarbejderne opgaver med stigende 
kompleksitet, hvor et voksende antal borgere har en eller flere kroniske sygdomme, 
herunder multisygdom. Kompleksiteten i opgaverne kræver tværfagligt samarbejde mellem 
medarbejdergrupperne, således at ressourcerne og kompetencerne anvendes på bedste vis 
og forebyggende indlæggelser, herunder genindlæggelser, nedbringes. 
 
Projektet skal bl.a. have fokus på, hvordan stærke tværfaglige miljøer kan bidrage til at 
skærpe de enkelte gruppers fagprofiler i forhold til opgaveløsningen, og derigennem gøre 
arbejdsfeltet mere attraktivt.  
 
Projektet løftes i Fremfærd. 
Parter: KL, FOA og SHK 
 
 
4. Borgere med misbrug og psykiske problemer 
Medarbejderne i den kommunale ældre- og hjemmepleje skal ofte løse opgaver hjemme hos 
borgere, som har misbrug og/eller psykiske problemer eller sygdomme, som et af deres 
problemområder.  
 
Projektet skal bidrage med praksisnær viden om de særlige faglige udfordringer som social- 
og sundhedspersonalet har hos denne gruppe af borgere. Projektet skal afdække og 
formidle god praksis for borgere og medarbejdere og herigennem medvirke til at sikre og 
fastholde medarbejdere på området. 
 
Projektet løftes i Fremfærd. 
Parter: KL og FOA  
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Bilag D 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

152511 Social- og 

sundhedspersonale 

(SOSU basis, grp. 3) 

543.500  
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Bilag E 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler   95,52 

Rekrutteringspulje 439,79 

Pulje til særlige formål     8,19 

Midler til anvendelse i alt: 543,50 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring, forhøjelse af pensionsbidrag 
fra 12,6 % til 12,888 % 

 
  57,09 

Lønforbedring, ændret lønforløb for SSA 308,95 

Lønforbedring, ændret lønforløb for SSH   50,24 

Lønforbedring, forhøjelse af løn til SSH-elever   19,95 

Lønforbedring, forhøjelse af løn til SSA-elever   28,32 

Lønforbedring, forhøjelse af løn til lukkede 
grupper 

     
    1,07 

Arbejdstid, højere ulempeydelse for arbejde om 
natten og på lørdage 

 
  52,62 

Arbejdstid, pension af særydelser   24,91 

Pensionsforbedring ved overflytning af 
afdelingsledere i Kbh. til 
leder/mellemlederoverenskomsten1 

    0,40 

Midler anvendt i alt:  543,50 

 

                                                 
1 Forlig om fornyelse af Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg udestår p.t. 
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  Bilag F 

Oversigt over redigeringsplan 
 

Nis 
nr. 

Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
FOA 
(mail/tlf) 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

FOA sender 
bemærkninger 
til KL 

Udsendelses-
frist 

73.01 Social- og 
sundhedspersonale 

tiet@kl.dk  Maj Juni August 

 


