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KL har forelagt forhandlingsresultatet med FOA inden for fælles/tværgående temaer og 

områderne Social og sundhed, pædagogisk, teknisk samt kantine/rengøringsledere på 

kost- og serviceområdet.  

 

Der indgår såvel temaer på tværs af FOA’s sektorer som sektorspecifikke temaer på over-

enskomstniveau. 

 

Vedr. fælles temaer omhandles for det første uddannelse og kompetenceudvikling og un-

derstøttelse af initiativer herom. For det andet projekter om veje til styrket ledelse. For 

det tredje sygefravær og fastholdelse og herunder sygefraværsindsatsen. For det fjerde 

omlægning af lønudbetalingen til timelønnede samt for det femte forhold vedr. elever. 

Sidstnævnte indeholder bl.a. en forhøjelse af månedslønnen for social- og sundhedshjæl-

perelever og social- og sundhedsassistentelever. Endelig er aftalt at elever som har 1 års 

sammenlagt beskæftigelse og er fyldt 25 år har ret til voksenelevløn fra 1. april 2022. 

 

Vedr. visse typer elever er endvidere aftalt øvrige ændringer og forbedringer i de enkelte 

overenskomster. 

 

Vedr. social og sundhed for social- og sundhedspersonale er på lønområdet bl.a. aftalt 

grundlønsforbedring for social- og sundhedsassistenter, nye kvalifikationstillæg for visse 

social- og sundhedshjælpere, forhøjede kvalifikationstillæg for hjemmehjælpere, syge-

hjælpere og beskæftigelsesvejledere mfl. 

 

Vedr. pension er pr. 1. april 2022 aftalt en forøgelse af pensionsbidraget med 1,29 pct.po-

ints for alle timelønnede og herefter for såvel time- som månedslønnede med 0,11 pct.po-

ints. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for de månedslønnede. 

 

Endvidere er på social- og sundhedsområdet bl.a. aftalt en ny stillingskategori med titlen 

praksisnær udviklingsstilling. 

 

Endelig er der enighed om at indgå en aftale om løn- og ansættelsesvilkår for inspirati-

onsansættelse for unge under 18 år. 
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Vedr. social og sundhed er videre aftalt forbedringer for ledere og mellemledere i den 

kommunale ældreomsorg samt tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem. For de om-

talte ledere gælder det bl.a. en grundlønsforbedring for disse ledere på løntrin 33 og trin 

35. Desuden hæves grundlønstillægget. 

 

Endelig hæves pensionsbidraget med 0,25 pct.points pr. 1. april 2022, som ikke indgår i 

fritvalgsdelen. For de tilsynsførende assistenter hæves funktionstillægget. Desuden hæ-

ves pensionsbidraget med 0,30 pct.points, hvilket heller ikke indgår i fritvalgsdelen.  

 

For kantineledere og rengøringsledere hæves grundlønnen. Desuden forhøjes pensionsbi-

draget med 0,4 pct.points hvoraf 0,1 pct, indgår i fritvalgsdelen. Endvidere ophæves ka-

rensperioden vedr. pension. 

 

Vedr. det pædagogiske område er der aftalt forbedringer vedr. løn, grundløn eller kvali-

fikationsløn vedr. forskellige personalegrupper, herunder i dagpleje, institutioner og kom-

munale legepladser. Personalegrupperne omfatter bl.a. dagplejere, hvor der også indgår 

et udviklingsprojekt om fremtidens dagpleje.  

 

Vedr. pension forhøjes pensionsbidraget for pædagogiske assistenter og pædagogmed-

hjælpere med 0,19 pct.points pr. 1. april 2022, som ikke indgår i fritvalgsordningen. End-

videre er bl.a. aftalt forbedringer vedr. løn og evt. pension for pædagogiske konsulenter, 

pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner, 

dagplejepædagoger, stedfortrædere, pædagogiske assistenter i ældreplejen. 

 

Endelig er omtalt enkelte emner vedr. teknik og service, herunder evt. fremtidige tryg-

hedsvagter. 

 

De samlede omkostninger ved resultatet udgør 397,7 mio. kr. Disse finansieres for 218,6 

mio. kr. ved 0,5 pct. af lønsummen, Hertil kommer den samlede rekrutteringspulje på 140 

mio. kr., 12,1 mio. kr. fra ligelønspulje samt 27 mio. kr. fra andet provenu. 

 

Kommunernes Lønningsnævn har den 26. marts 2021 godkendt forhandlingsresultatet og 

bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 

være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. Det er forudsat, at nævnssekre-

tariatet orienteres om KL’s godkendelse i forbindelse med at denne finder sted. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Jørgen Mau Pedersen 

Sekretariatschef 


