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Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår 
Kongresdokument 1 
 
 
Motivering 
I henhold til vedtægternes § 14, stk. 2b er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte forslag 
således, at kongressen fastsætter de frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår. 
 
De frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår reguleres i overensstemmelse med de principper, der er 
fastlagt i Kongresdokument 1 inkl. tilhørende bilag. Konkret reguleres lønnen med den lønud-
vikling, der aftales i Forhandlingsfællesskabet - til den enhver tid gældende overenskomstfor-
nyelse. Seneste regulering er sket ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2015. Herudover 
reguleres lønnen med den gennemsnitlige lønudvikling blandt forstandere og institutionsledere 
på Socialpædagogernes område. Vilkårene er i øvrigt beskrevet i Kongresdokument 1. 
 
Der er ingen forslag til ændringer af frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår. Der er alene foretaget 
redaktionelle ændringer, dvs. dels en præcisering af reglerne omkring fratrædelsesløn/- 
godtgørelse mv. i forbindelse med dødsfald (punkt 8), ferie (punkt 9) samt dels en ajourføring 
af de konkrete lønninger og pensionsprocenter pr. 1. januar 2016, som fremgår af Kongres-
dokument 1. 
 
 
Forslag 
Kongressen vedtager det fremlagte Kongresdokument 1, inklusive tilhørende bilag. 
 
 
Forslagsstiller:  
Hovedbestyrelsen v/Kaj Skov Frederiksen, medlemsnummer 2042095744 
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Nuværende vedtægter Ændringsforslag Motivering 
 
4. Løn  
 
Jævnfør kongressens 
beslutning den 16.11.06 er 
følgende grundbeløb gældende 
pr. 1. januar 2007.  
 
Forbundsformanden: 53.415 
kr. om måneden, (31.03.2000-
niveau)  
(Aktuel løn 70.104,60 kr. pr. 
md. (1.4.2015)  
 
 
Øvrige medlemmer af  
forretningsudvalget:  
49.666 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau) (Aktuel 
løn 65.184,91 kr. pr. md. (1.4. 
2015)  
 
 
 
Kredsformænd:  
39.042 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau)  
(Aktuel løn 51.241,62 kr. pr. 
md. (1.4.2015)  
 
 
Faglige sekretærer:  
35.293 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau)  
(Aktuel løn 46.323,28 kr. pr. 
md. (1.4.2015)  
 
Lønnen reguleres med den 
lønudvikling, der aftales i KTO.  
 
 

 
4. Løn 
 
Ny formulering: 
 
 
 
Forbundsformanden: 
53.708 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau) (Aktuel 
løn 70.776,74 kr. pr. måned 
(1.1.2016) 
 
Øvrige medlemmer af 
forretningsudvalget: 
49.939 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau) (Aktuel 
løn 65.809,27 kr. pr. måned 
(1.1.2016) 
 
Kredsformænd: 
39.257 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau) (Aktuel 
løn 51.732,93 kr. pr. måned 
(1.1.2016) 
 
Faglige sekretærer: 
35.489 kr. om måneden, 
(31.03.2000-niveau) (Aktuel 
løn 46.766,84 kr. pr. måned 
(1.1.2016) 
 
 
Ændring: 
Lønnen reguleres med den 
lønudvikling, der aftales 
mellem Forhandlings-
fællesskabet og KL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De foreslåede ændringer 
angår en opdatering af 
beløbene som besluttet af 
kongressen i 2014, dvs. i 
henhold til det gældende 
kongresdokument 1. 
 
Dels er grundbeløbene 
forhøjet med 0,55 %, 
svarende til forskellen i 
lønudvikling mellem valgte 
og ledere omfattet af den 
fælles lederoverenskomst 
(KL). 
 
Og dels er den aktuelle løn 
angivet i satsniveau pr. 
1.1.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den foreslåede ændring, da 
KTO har ændret navn til: 
Forhandlingsfællesskabet  
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8. Fratrædelsesdatoen 
 
Fratrædelsesdatoen for en fri-
købt, som ikke selv ønsker 
genvalg på generalforsam-
lingen, eller som ønsker at 
fratræde i valgperioden, 
fastsættes for lokalt betalte 
frikøbte af kredsbestyrelsen. 
 
 
Fratrædelsesdatoen for forret-
ningsudvalgsmedlemmer, der 
ikke selv ønsker genvalg på 
kongressen, eller som ønsker 
at fratræde i kongresperioden, 
fastsættes af 
hovedbestyrelsen. 
 

8. Fratrædelsesdatoen 
 
Fratrædelsesdatoen for en fri-
købt, som ikke selv ønsker 
genvalg på 
generalforsamlingen, eller 
som ønsker at fratræde i 
valgperioden, fastsættes for 
lokalt betalte frikøbte af 
kredsbestyrelsen. 
 
Fratrædelsesdatoen for 
forretningsudvalgs-
medlemmer, der ikke selv 
ønsker genvalg på kon-
gressen, eller som ønsker at 
fratræde i kongresperioden, 
fastsættes af 
hovedbestyrelsen. 
 
 
 
Nyt afsnit tilføjes: 
 
Ved dødsfald er dødsfaldstids-
punktet det tidspunkt, hvor 
læge har erklæret den 
valgte/frikøbte for afgået ved 
døden. 
 
Fratrædelsesgodtgørelsen 
henholdsvis fratrædelses-
lønnen er beløbsmæssigt 
identisk med den valgtes/-
frikøbtes krav, som dette ville 
have været, såfremt der 
havde været aftalt en 
fratrædelsesdato med samme 
tidspunkt som ultimo den 
måned, hvori dødsfaldet sker. 
 
Optjent samt ikke afviklet 
ferie og feriegodtgørelse for 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foreslåede ændringer er 
redaktionelle, idet de nye 
tekstafsnit alene er en 
præcisering af gældende 
regler vedrørende 
løn/godtgørelse i forbindelse 
med dødsfald. 
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tidligere og indeværende år 
opgøres med ultimo den 
måned, hvori dødsfaldet sker 
som skæringsdag og afregnes 
og udbetales sammen med 
fratrædelsesgodtgørel-
sen/fratrædelseslønnen. 
 

 
9. Ferie 
 
Der henvises til den for 
kommunalt ansatte gældende 
ferieaftale, dog således at de 
efterfølgende bestemmelser 
under dette punkt er 
gældende: 
 
Fra ferieåret 2001 og fremover 
udgør ferien 6 uger årligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyvalgte frikøbte uden optjent 
ferieret med løn eller 
godtgørelse kan modtage løn 
under ferie i op til 3 uger. 
 
 
Ved fratrædelse udgør 
feriegodtgørelsen følgende 
procenter af den optjente løn 
uden fradrag af tidligere 
udbetalte særlige ferie-
godtgørelse: 
 
 

 
9. Ferie 
 
Der henvises til den for 
kommunalt ansatte gældende 
ferieaftale, dog således at de 
efterfølgende bestemmelser 
under dette punkt er 
gældende: 
 
Ændring: 
Ferien udgør 6 uger årligt. 
 
Nyt afsnit: 
Der ydes særlig 
feriegodtgørelse med 2,5 % 
af den i optjeningsåret (1. 
januar til 31. december) 
oppebårne ferieberettigede 
løn. 
 
Nyvalgte frikøbte uden 
optjent ferieret med løn eller 
godtgørelse kan modtage løn 
under ferie i op til 3 uger. 
 
 
Ændring: 
Ved fratrædelse udgør 
feriegodtgørelsen 15 % af 
den optjente løn uden fradrag 
af tidligere udbetalte særlige 
feriegodtgørelse. 
 
 

 
 
 
De foreslåede ændringer 
angår sproglige 
forbedringer. 
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Ved fratrædelse efter 1. januar 
2002 og fremover udbetales 
15 %. 
 
Der ydes særlig 
feriegodtgørelse med 2,5 % af 
den i optjeningsåret (1. januar 
til 31. december) oppebårne 
ferieberettigede løn. 
 

Udgår 
 
 
 
Er flyttet op ovenfor. 
 

 
11. Tjenestefrihed ved bar-
sel/adoption/omsorgsdage/-
sociale ordninger/børns syg-
dom 
 
… 
Ved børns hospitalsophold kan 
forretningsudvalget/kredsbe-
styrelsen godkende, at der 
gives frihed med løn, såfremt 
den ansatte ikke er dækket ind 
af det offentlige, og når det i 
øvrigt skønnes nødvendigt for 
barnets trivsel. 
 

 
 
 
 
 
Ændring: 
… 
Ved børns hospitalsophold 
kan forretningsudvalget/-
kredsbestyrelsen godkende, 
at der gives frihed med løn, 
såfremt den valgte/frikøbte 
ikke er dækket ind af det 
offentlige, og når det i øvrigt 
skønnes nødvendigt for bar-
nets trivsel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Den foreslåede ændring er 
en sproglig rettelse. 

 
13. Ikrafttræden og over-
gangsbestemmelser 
 
Ikrafttræden ved vedtagelse 
på kongressen den 6. 
november 2014. 
 

 
13. Ikrafttræden og over-
gangsbestemmelser 
 
Ikrafttræden ved vedtagelse 
på kongressen den 17. 
november 2016. 
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Bilag 2 til kongresdoku-
ment 1 
Regulering af de valgtes løn 
 
 
 
De valgtes løn reguleres efter 
følgende principper i perioden 
2013-2015:  
 
1) Lønnen reguleres på de 

tidspunkter, hvor lønnin-
gerne i øvrigt reguleres i 
henhold til KTO-forliget og 
Socialpædagogernes egne 
forlig,  

 
 
 
2) Alle reguleringer sker - 

som det i øvrigt gælder for 
det offentlige arbejdsmar-
ked - med virkning fremad.  

 
3) Lønningerne reguleres med 

de generelle lønstigninger, 
der er aftalt i KTO-forliget 
og med den del af regule-
ringsordningen, der ud-
møntes som generelle 
lønforhøjelser. 

 
 
4) Lønnen angives som 

grundbeløb i niveau 
31.03.2000. Dette regule-
res med den af KTO ud-
meldte aktuelle regule-
ringsprocent. 

 
 

5) Grundbeløbet reguleres i 
overenskomstperioden 
med den procentdel af løn-
nen, der i KTO-forliget for-
lods er afsat til lokal lønud-
vikling. 

 
Bilag 2 til kongresdoku-
ment 1 
Regulering af de valgtes 
løn 
 
Ændring: 
De valgtes løn reguleres efter 
følgende principper: 
 
 
1) Lønnen reguleres på de 

tidspunkter, hvor lønnin-
gerne i øvrigt reguleres i 
henhold til Forhandlings-
fællesskabets forlig med 
KL og Socialpædagoger-
nes egne forlig,  

 
2) Alle reguleringer sker - 

som det i øvrigt gælder 
for det offentlige ar-
bejdsmarked - med virk-
ning fremad. 

 
3) Lønningerne reguleres 

med de generelle lønstig-
ninger, der er aftalt i For-
handlingsfællesskabets 
forlig med KL, og med den 
del af reguleringsordnin-
gen, der udmøntes som 
generelle lønforhøjelser. 

 
4) Lønnen angives som 

grundbeløb i niveau 
31.03.2000. Dette regu-
leres med den af For-
handlingsfællesskabet ud-
meldte aktuelle regule-
ringsprocent. 

 
5) Grundbeløbet reguleres i 

overenskomstperioden 
med den procentdel af 
lønnen, der i Forhand-
lingsfællesskabets forlig 
forlods er afsat til lokal 
lønudvikling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foreslåede ændringer, da 
KTO har ændret navn til: 
Forhandlingsfællesskabet  
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Udmøntning af OK 2015 
(Skematekst – se nedenfor) 
 
 
… 
 
9)  Lønudviklingen for valgte 
 sammenlignes med 
 lønudviklingen for ledere 
 omfattet af den fælles 
 lederoverenskomst. 
 
 
10) Lønudviklingen opgøres 
 som den procentuelle 
 udvikling i den gennem-
 snitlige fuldtidsnettoløn. 
 
 
11) Reguleringen beregnes på 
 følgende måde……. 
 
12) Såfremt resultatet af 
 beregningen bliver nega-
 tivt, reguleres lønnen i 
 forbindelse med først-
 kommende regulering med 
 en tilsvarende lavere 
 reguleringsprocent. 
 
 
13) Indekset for 
 lønudviklingen for ledere 
 og valgte sættes til 100 
 (nulstilles) pr. 1. januar 
 2007. 
 

 
Udmøntning af OK 2015 
Ændringer 
(Skematekst – se nedenfor) 
 
… 
 
9)  Lønudviklingen for valgte 
 sammenlignes med 
 lønudviklingen for 
 forstandere og instituti-
 onsledere omfattet af 
 den fælles lederoverens-
 komst. 
 
10) Lønudviklingen opgøres 
 som den procentuelle 
 udvikling i den gennem-
 snitlige fuldtidsnettoløn. 
 
11)  Udgår  
 
 
11)  Såfremt resultatet af be-
 regningen bliver nega-
 tivt, reguleres lønnen i 
 forbindelse med først-
 kommende regulering 
 med en tilsvarende la-
 vere reguleringsprocent. 
 
 
13) udgår 

 
 
 
 
 
 
 
Den foreslåede ændring er 
en præcisering af, at 
lønudviklingen for valgte 
sammenlignes med 
forstandere og 
institutionsledere omfattet 
af den fælles 
lederoverenskomst (KL). 
 
 
 
 
 
 
De nugældende vedtægters 
pkt. 11 og også pkt. 13 
nedenfor er udeladt, idet 
principperne for opgørelse 
af lønudvikling og eventuel 
regulering som følge heraf 
er præcist beskrevet i det 
nye forslags pkt. 7–11. 
 
 
 
Se ovenfor 

 


