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Tid: Den 4. maj 2018, kl. 01.45 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater 

for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner inden for 
Socialpædagogernes forhandlingsområde.  
 
 
 

  
Deltagere: Repræsentanter for Socialpædagogerne 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. 

- Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved 
døgninstitutioner mv. 

- Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk 
personale ved døgninstitutioner 

- Aftale vedrørende aflønning for det pr. ultimo marts 1976 
reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved 
døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen har indgået aftale. 

 
 

1. LØN  
 

1.1 Forhøjelse af grundlønstillæg 
Grundlønstillæg for alle ansatte efter overenskomstens § 5, stk. 2, pkt. 
A, nævnte stillingsgrupper hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag med 1.100 kr. årligt (31/3-2000-niveau) fra 1.500 kr. til 
2.600 kr.  
 
Indplacering 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:    29,532 mio. kr. 
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1.2 PÆDAGOGSTUDERENDE 
Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes lønsatserne for 
pædagogstuderende i lønnet praktik, jf. overenskomstens § 25, med 
0,35 %. 

 
Udgift:    0,432 mio. kr. 

   
 

2. PENSION 
Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. 
april 2019 med 0,1 % for ansatte i basisstillinger, husholdningsledere, 
familieplejekonsulenter, institutionsansatte konsulenter samt 
socialpædagogiske konsulenter. 
 
Udgift:    6,441 mio. kr. 

 
 
3. DÆKNINGSOMRÅDE 

Parterne er enige om at drøfte overenskomstdækning af undervisning i 
henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ved 
selvstændige STU-institutioner, som varetages af pædagoguddannede. 
Drøftelserne afsluttes senest den 1. oktober 2018. 
 
Parterne er endvidere enige om, at ophævelsen af Servicelovens § 67 
ikke ændrer dækningsområdet for Overenskomst for socialpædagoger og 
pædagogisk personale ved døgninstitutioner. Fortolkninger af 
overenskomstens dækningsområde vil således fortsat ske iht. 
Servicelovens historiske § 67 indtil parterne har afsluttet arbejdet med en 
opdatering af beskrivelsen af overenskomstens dækningsområde i § 2.  
 

 
4. ARBEJDSTID 
 
4.1 Overenskomstens § 13, stk. 2. Ansatte, hvis normale tjeneste 

unddrager sig kontrol 
Parterne har drøftet spørgsmålet om ret til frihed på søgnehelligdage 
og særlige fridage for ansatte, hvis normale tjeneste unddrager sig 
kontrol, jf. overenskomstens § 13, stk. 2. Parterne er i den 
forbindelse enige om, at ansatte i sådanne stillinger ikke skal arbejde 
flere timer eller flere dage end øvrige ansatte, som har ret til frihed i 
henhold til § 4, stk. 4 og § 5, jf. § 3, stk. 6 i Aftale om arbejdstid for 
de kommunale døgnområder – pædagogisk område (64.11).  

 
Parterne er enige om at udarbejde en præcisering af dette i 
forbindelse med redigering af overenskomsten. 
 

4.2 Overenskomstens § 26, stk. 3. Pædagogstuderende 
Parterne er enige om, at bemærkningen til overenskomstens § 26, 
stk. 3, ændres i overensstemmelse med bilag A. 

 
 
5. PÆDAGOGSTUDERENDE PÅ NEDSAT TID 

Parterne er enige om, at overenskomstens §§ 25 og 26 ændres i 
overensstemmelse med bilag A. 
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6. 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. 
 

Der afsættes følgende midler til Den Kommunale Kompetencefond 
på Socialpædagogernes område: 
 
 
Varige midler:                                                                    
 
Udgift:    0,058 mio. kr. 
 
 

7. VIDEREFØRELSE AF UDVIKLINGSPROJEKTER 

 
7.1 Forenkling af dækningsområdet  

Parterne er enige om, at det er vigtigt, at overenskomstens 
dækningsområde er tidssvarende. Parterne vil derfor videreføre 
projektet vedrørende "Forenkling af overenskomstens 
dækningsområde" i overenskomstperioden. 
 

7.2 Afløsningspersonale 
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.  

 
 

8. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. er 
omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 112231. 
 
Der indgår 36,536 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien, jf. bilag B. 
 
 

9. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1. april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 36,594 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen, 
restmidler fra de fællepædagogiske overenskomster samt 6,632 mio. kr. 
fra puljen til særlige formål, som aftalt i forlig mellem KL og 
Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag C 
 
 

10. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 
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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.  
 
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. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomster og aftaler sker på de vilkår, 
der er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt 
nærværende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter 
med udgangspunkt i de nugældende overenskomster og aftaler. 

 
 

 
 
 

For  For 
KL Socialpædagogerne 
 
Anne Marie Ladefoged Lone Amstrup 
Poul Simon Rasmussen Niels Lønbæk Pedersen 
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Bilag A 

 

Overenskomstens §§ 25 og 26 ændres som følger:  
 

§ 25. Løn og lønberegning 

Stk. 1 
Månedslønnen for praktikanter under uddannelse til pædagog er: 

 Løn pr. 1. april 2015 
(31/3 2000-niveau) 

[O.15]Løn pr. 1. april 2016 
(31/3 2000-niveau) 

1. lønnede praktik 7.891 kr. 7.923 kr. 

2. lønnede praktik 8.147 kr. 8.180 kr. [O.15] 

Lønseddeltekst: Månedsløn 

I lønnen er inkluderet godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (fx i aften- 
og natperioden). 

Bemærkning: 
Indtil til 1. april 2016: Der optjenes 3/37 time til afspadsering for arbejde i aften- 
natperioden og afspadsering for arbejde på søn- og helligdage jf. 
arbejdstidsaftalens § 10 og § 11. 

[O.15]Fra 1. april 2016: Der optjenes afspadsering for arbejde i aften- 
natperioden, jf. arbejdstidsaftalens § 13, stk. 3 (8,11%) og afspadsering for arbejde 
på søn- og helligdage jf. arbejdstidsaftalens § 13, stk. 2, punkt A.[O.15] 

[O.18] Studerende, der gennemfører praktikken på et nedsat timetal, jf. § 26, stk. 
2, aflønnes med ovennævnte løn uden lønreduktion.[O.18] 

 

Stk. 2 
Lønnen udbetales månedsvis bagud. 

Stk. 3 
Påbegyndes praktikuddannelsen på andre dage end den 1. i en måned, eller afsluttes den 
på andre dage end den sidste i en måned, beregnes lønnen således: 

Løn pr. md. x (antal kalenderdage, der vedr. praktikuddannelsen i den aktuelle kalendermåned) 

Antal kalenderdage i den aktuelle måned 

Bemærkning: 
Der reduceres tilsvarende for eventuelle feriedage og feriefridage, der afholdes i 
praktikperioden. Derimod skal der ikke reduceres i lønnen på grund af studiedage 
i praktikperioden, idet timerne forudsættes afviklet på andre dage, jf. § 26. 

 

§ 26. Arbejdstid 

Stk. 1 
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer. 

Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioder med studiedage, for at den 
gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes. 
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Bemærkning: 
Under en praktikperiode på 6 måneder skal der således præsteres i alt 780 
arbejdstimer inklusive timer, hvor den studerende er fraværende på grund af 
sygdom, ferie, feriefridage og frihed på søgnehelligdage. 

[O.18]Stk. 2 
Hvor praktikanten efter ansøgning har opnået dispensation til nedsættelse af timetallet i 
praktikperioden, kan den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fastsættes til et lavere timetal 
end anført i stk. 1. 

Bemærkning: 
Ovenstående vedrører alene dispensation, som er givet i henhold til § 22a i 
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.[O.18]  

Stk. 3 
Ved tilrettelæggelse af praktikantens arbejdstid skal der tages hensyn til, at den pågældende 
er under uddannelse samt uden for arbejdstiden skal have mulighed for at deltage i 2 ugers 
studiedage i praktikperioden. 

Stk. 4 
De for socialpædagoger på praktikstedet gældende regler om tilrettelæggelse af tjenesten 
og opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende anvendelse for praktikanter ansat efter 
denne overenskomst. 

Bemærkning: 
Sygedage, feriedage, feriefridage [O.18] og frihed på søgnehelligdage [O.18] 
medregnes med den skemalagte arbejdstid. Er der ikke fastsat en bestemt 
arbejdstid for den pågældende dag, medregnes dagen med 6 timer. [O.18] I 
forhold til frihed på søgnehelligdage foretages der normnedskrivning i henhold til 
§ 3, stk. 6 i Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder – pædagogisk 
område (64.11). De timer, som den studerendes tjenestenorm er nedskrevet med, 
medregnes ved opgørelse af det samlede timetal i praktikperioden, jf. 
bemærkningen til stk. 1. [O.18] 

Stk. 5 
Ved praktikantens deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper medregnes 7,4 timer 
pr. dag. 

Der ydes et ikke pensionsgivende tillæg for deltagelse i koloniophold og ferierejser for 
grupper. Tillæggets størrelse følger det for socialpædagoger gældende jf. overenskomstens 
§ 6, stk. 2, punkt 3.  
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Bilag B 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

112231 278 36.536  
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Bilag C 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 29,890 

Puljen til særlige formål  6,632 

Rest fra de fællespædagogiske overenskomster 0,072 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 36,594 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring  6,441 

Lønforbedring 29,532 

Lønforbedring til pædagogstuderende 0,432 

Varige midler til Den Kommunale 
Kompetencefond 

0,058 

Studerende på nedsat tid 0,131 

  

  

Midler anvendt i alt:  36,594 

 
 


