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KL har forelagt forhandlingsresultat med FOA for social- og sundhedspersonale (SOSU-
området). 

På lønområdet hæves grundlønnen for social- og sundhedsassistenter pr. 1. april 2019 fra 
løntrin 21 til løntrin 22, kvalifikationsløntrin 22 til løntrin 23, kvalifikationsløntrin 29 til 
løntrin 30. Endvidere afkortes kvalifikationsforløbet, således at lønstigningen efter 4 års 
sammenlagt beskæftigelse hæves fra løntrin 22 (pr. 1. april løntrin 23) til løntrin 26. 

For social- og sundhedshjælpere afkortes pr. 1. april 2019 kvalifikationsforløbet, således 
at kvalifikationslønstigningen efter 4 års sammenlagt beskæftigelse hæves fra løntrin 19 
løntrin 20. 

Den særskilte månedsløn for social- og sundhedshjælperelever under 18 år ophæves. End-
videre forhøjes månedslønnen for elever pr. 1. august 2018 med 549,66 kr., og for social-
og sundhedsassistentelever med 937,75 kr. for 1.-12. måned, og med 1.799,85 kr. fra 13. 
måned. 

Endelig hæves lønnen pr. 1 april 2019 for hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigel-
sesvejledere (inkl, i opsøgende arbejde og ledende), plejehjemsassistenter, 1. assistenter, 
assistenter (aften/nat), plejere og sosu-assistenter (trin 26-30 - de såkaldte "lukkede grup-
per") med 550 kr. 

Vedr. pension forhøjes pensionsbidraget for måneds- og timelønnede pr. 1. april 2019 
med 0,29 pct. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede. 

Endelig er der på arbejdstidsområdet aftalt højere ulempeydelser for arbejde om natten 
og på lørdage. 

De samlede omkostninger ved resultatet udgør 543,497 mio. kr., som er finansieret pri-
mært fra rekrutteringspuljen og desuden ved 0,35 pct. af lønsummen samt puljen til sær-
lige formål. 

Kommunernes Lønningsnævn har den 1. juni 2018 godkendt forhandlingsresultatet og 
bemyndiget KL til at give meddelelse om den endelige godkendelse, når der skønnes at 
være en tilfredsstillende tilslutning fra arbejdstagersiden. 

Med venlig hilsen 
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Niejs»rgen Mai.' Pedersen 
Sekretariatschef 
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