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DET SAMLEDE RESULTAT
PÅ DET KOMMUNALE OG
REGIONALE OMRÅDE
Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det kommunale og
regionale område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt
resultaterne af Socialpædagogernes egne forhandlinger med arbejdsgiverne.

FÆLLES FOR BÅDE DET REGIONALE OG DET
KOMMUNALE OMRÅDE
REALLØNSFREMGANG
Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 pct., som både indeholder generelle
lønstigninger, penge til flere mindre puljer og til organisationsforhandlingerne. Arbejdsgiverne startede med at spille ud med en ramme på ca. 6,7 pct., hvilket havde
betydet, at nogle ansatte ville opleve en nedgang i reallønnen.
Af de 8,1 pct. går 6,8 pct. til generelle lønstigninger. Prisstigningerne forventes at stige
med 5,08 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle se frem til en reallønsfremgang.
I kroner og øre betyder det, at socialpædagoger med en nettoløn på 29.000 kr. pr.
måned i gennemsnit vil tjene ca. 2.400 kr. mere om måneden inklusive pension i 2020.
Pensionen udgør ca. 330 kr.
For en omsorgs- og pædagogmedhjælper med en nettoløn på 24.000 kr. vil lønstigningen være knap 2.100 kr. inklusive pension over tre år. Pensionen udgør ca. 270 kr.
I 2018 vil lønnen stige med ca. to pct.

PARALLELITET MED DET PRIVATE
Det er lykkedes at få afskaffet det såkaldte privatlønsværn, som blev indført i 2015. Det
betyder, at offentligt ansattes løn igen vil stige parallelt med den private lønudvikling.
Privatlønsværnet betød, at hvis lønudviklingen på det offentlige område gik hurtigere
end på det private område, skulle de offentligt ansatte betale forskellen tilbage med 100
pct. Hvis det privates lønudvikling derimod steg hurtigere, ville vi som offentligt ansatte
kun få 80 pct. af stigningen. Nu bliver det ændret, så de offentligt ansatte kun skal
betale 80 pct. tilbage, hvis lønudviklingen på det offentlige område går hurtigere end på
det private. Det er den ordning, som kaldes reguleringsordningen.

LAVTLØNS- OG LIGELØNSPULJER
I den økonomiske ramme på 8,1 pct. er der for første gang afsat midler til de principielt
og historisk vigtige lavtløns- og ligelønspuljer, som skal mindske uligelønnen mellem
kvindedominerede og mandedominerede fag.
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Socialpædagogernes andel i de to puljer udgør små syv mio. kr. på kommunernes område. Det er ansatte i basisstillinger på socialpædagogoverenskomster og ansatte, der er
omfattet af overenskomsten for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger, der
får del i puljen. Det sker ved en stigning i grundlønstillægget.
På regionernes område udgør Socialpædagogernes andel i ligelønspuljen ca. to mio. kr.
Ansatte i basisstillinger på socialpædagogoverenskomster og nogle omsorgs- og pædagogmedhjælpere vil få del i denne pulje.
Lavtlønspuljen udmøntes på det kommunale område ved, at satserne på løntrin 11 til
19 forhøjes ekstraordinært med 382 kr. årligt. Det har betydning for en del omsorgs- og
pædagogmedhjælpere.
Lavtlønspuljen udmøntes på det regionale område ved, at satserne på løntrin 11 til 19
forhøjes ekstraordinært med godt 500 kr. årligt. Det har betydning for en del omsorgsog pædagogmedhjælpere.

OMSORGSDAGE M.M.
Der er sikret forskellige forbedringer omkring fravær af familiemæssige årsager. Bl.a. vil
begge forældre få ret til op til 14 ugers betalt sorgorlov i tilfælde af, at barnet dør. Alle
ansatte får ret til frihed i forbindelse undersøgelse eller behandling af barnløshed.
Familieplejere, der ved siden af plejeforholdet har arbejde i en region eller en kommune, får ret til omsorgsdage i forhold til plejebarnet.

SPISEPAUSEN
Den gældende ret til betalt spisepause videreføres i den nye aftale. Med forliget forsikrer arbejdsgiverne, at retten til en betalt spisepause vil bestå for dem, der har den i dag.

FORBEDRET FERIEORDNING
Parterne er blevet enige om at implementere den nye ferielov. Det betyder, at man vil
kunne afholde ferie samtidig med, at den optjenes. I dag skal man som nyansat vente et
år på at kunne holde betalt ferie. Aftalen træder i kraft 1. september 2020.

SENIORPOLITIK
Arbejdsgivernes oprindelige krav om at forringe rettighederne for seniorer er afværget.
Dermed fortsætter alle rettigheder uforandret.
Efter- og videreuddannelse: Medlemmer af Socialpædagogerne har siden overenskomstfornyelsen i 2015 kunnet søge om at få del i puljen ‘ufaglært til faglært’ til at tage
en meritpædagoguddannelse. Den mulighed videreføres. Også kompetencefondene
videreføres, så det i næste OK-periode også bliver muligt at søge om støtte til efter- og
videreuddannelse.

DELTID TIL FULDTID
Parterne er enige om at skabe et fornyet og øget fokus på en stærkere fuldtidskultur.
Det er et projekt, som Socialpædagogerne vil søge at få størst mulig indflydelse på for at
komme problemet med ufrivilligt deltidsansatte til livs.

KOMMUN E R O G R EG I O N ER
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SÆRLIGT FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE
TRYGHEDSPULJE
Tryghedspuljen blev indført i 2015 for at hjælpe medarbejdere, der bliver afskediget
som følge af besparelser i kommunerne. Indtil nu har man kunnet søge om at få 10.000
kr. i tilskud til kompetencegivende uddannelse. I den nye aftale hæves det beløb til
20.000 kr.

SOCIALPÆDAGOGERNES EGNE FORHANDLINGER MED KL
Ud af den samlede økonomiske ramme på 8,1 pct. er der afsat en mindre del – 0,35 pct.
– til de såkaldte organisationsforhandlinger.
Midlerne er som udgangspunkt anvendt således, at basisgrupperne primært har fået
lønforhøjelser, mens ledere og konsulenter har fået pensionsforhøjelser.
Her følger en oversigt over forbedringerne på de enkelte overenskomster i kommunerne:

SOCIALPÆDAGOGOVERENSKOMSTEN
• Forhøjelse af grundlønstillæg. Grundlønstillægget til socialpædagogerne, hjemmevejledere og faglærere forhøjes fra 1.500 kr. til 2.600 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I
nutidskronerne svarer det til omkring 125 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni
de generelle lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Alle omfattet af overenskomsten – bortset fra mellemledere – vil får en pensionsforhøjelse på 0,1 pct. Der er ikke anvendt midler på
mellemledergruppen, da det forventes, at et projekt om forenkling af lønbestemmelsen for mellemledergruppen vil udløse betydelige lønændringer/-stigninger i 2021.
• Søgnehelligdage for ansatte, hvis tjeneste unddrager sig kontrol. Det præciseres, at
ansatte hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol i perioder, hvor der ligger søgnehelligdage, hverken skal arbejde flere timer eller flere dage end øvrige socialpædagogerne.
• STU – ‘Særlig tilrettelagt uddannelse’. Det er aftalt, at der ses på overenskomstdækningen af socialpædagoger ved selvstændige STU-tilbud (på LC området er der
indgået en tilsvarende aftale for så vidt angår lærere).
• Koloni og ferieledsagelse. Der indledes drøftelser om en modernisering og opdatering af koloniaftalen samt en drøftelse af vilkår i forbindelse med tilkøb af ferieledsagelse. Arbejdet skal afsluttes senest 1. november 2018.

STUDERENDE I LØNNET PRAKTIK
• Løn. Ud over de generelle lønstigninger stiger lønnen med 0,35 pct.
• Studerende på nedsat tid opretholder løn for 30 timer. Studerende, der som følge
af nedsat funktionsevne er bevilget nedsat tid i praktikken, oppebære fremadrettet
samme faste løn som øvrige studerende på 30 timer.
• Søgnehelligdage. Det præciseres, at studerende i lønnet praktik er omfattet af
samme regler i forhold til nedskrivning af timetal og frihed, som er gældende for
socialpædagoger i forbindelse med søgnehelligdage.
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LEDEROVERENSKOMSTEN
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,42 pct.. For
tjenestemænd og reglementsansatte ledere er det eksisterende fritvalgstillæg forhøjet tilsvarende.

OVERENSKOMSTEN PÅ DET FOREBYGGENDE OG
DAGBEHANDLENDE OMRÅDE
• Forhøjelse af grundlønstillæg. Grundlønstillægget forhøjes fra 4.000 kr. til 5.000 kr.
årligt. I nutidskronerne svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,04 pct.

PÆDAGOGISK UDDANNET PERSONALE I SÆRLIGE STILLINGER
• Grundlønstillæg. Der indføres et grundlønstillæg på 1.200 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 135 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,02 pct.

LEDENDE VÆRKSTEDSPERSONALE
• Grundlønstillæg. Til værkstedsassistenter med relevant fagliguddannelse indføres
et grundlønstillæg på 900 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til
omkring 100 kr. mere pr. måned. Til værkstedsassistenter uden relevant fagliguddannelse indføres et grundlønstillæg på 720 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 80 kr. mere pr. måned. De nye grundlønstillæg skal lægges
oveni de generelle lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,04 pct. for
værkstedsassistenter og med 0,33 pct. for ledergrupperne.
• Nedsættelse af pensionskarens. Pensionskarens nedsættes fra 10 til 6 måneder.

OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE
ASSISTENTER
• Grundlønstillæg. Til omsorgs- og pædagogmedhjælpere med 2 års anciennitet
forhøjes grundlønstillægget med 1.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskroner
svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned. For pædagogiske assistenter hæves
grundlønstillægget med 500 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer
det til omkring 60 kr. mere pr. måned. Herudover ydes et tillæg på 500 kr. årligt til
pædagogiske assistenter med 0 til 2 års anciennitet, således, at denne gruppe samlet
får et tillæg på 1.000. kr. årligt. De nye grundlønstillæg skal lægges oveni de generelle
lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,1 pct. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og med 0,11 pct. for pædagogiske assistenter.
• Nedsættelse af pensionskarens. Pensionskarens nedsættes fra 10 til 9 måneder.

KOMMUN E R O G R EG I O N ER
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LÆRERE VED DØGNINSTITUTIONER MED INTERN SKOLE
Forlig mellem Lærernes Centralorganisation og KL
• Forhøjelse af fritvalgstillæg. Fritvalgstillægget forhøjes med 0,19 pct. til 0,83 pct.
• Gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikringen forbedres så den gælder frem til 70 år.
• Arbejdstid. Aftalt ved forhandlingerne i forligsinstitutionen.
– Nedsættelse af kommission med henblik på forberedelse af en ny arbejdstidsaftale.
– Hensigtserklæring om et forpligtende samarbejde for at styrke samarbejdet om
udvikling af skolerne.
– Forbedrede vilkår i forbindelse med deltagelse i lejrskoler.

De løn- og pensionsforbedringer, der er aftalt i de enkelte overenskomster, gælder fra 1. april 2019.

SÆRLIGT FOR DET REGIONALE OMRÅDE
ARBEJDSMILJØ
Parterne har nedsat et arbejdsmiljøforum, som bl.a. skal understøtte formidling af
viden og læring, som kan omsættes til indsatser i regionerne. En forskningsindsats skal
øge viden om, hvad der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

REKRUTTERINGSPULJE
Der er afsat midler til en pulje, som skal bruges til at gøre det lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i regionerne. På vores område er der afsat 2,3 mio. kr., som vil komme
socialpædagoger til gode.

SOCIALPÆDAGOGERNES EGNE FORHANDLINGER MED RLTN
(DANSKE REGIONER)
Ud af den samlede økonomiske ramme på 8,1 pct. er der afsat en mindre del – 0,35 pct.
– til de såkaldte organisationsforhandlinger.
Midlerne er som udgangspunkt anvendt således, at basisgrupperne primært har fået
lønforhøjelser, mens ledere og konsulenter har fået pensionsforhøjelser.
Her følger en oversigt over forbedringerne på de enkelte overenskomster i regionerne:

SOCIALPÆDAGOGOVERENSKOMSTEN
• Forhøjelse af grundlønstillæg. Grundlønstillægget til socialpædagogerne, hjemmevejledere og faglærere forhøjes fra 1.500 kr. til 2.800 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I
nutidskronerne svarer det til omkring 150 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni
de generelle lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. For basisgruppen forhøjes pensionsprocenten
med 0,1 pct. For Ledere, mellemledere og konsulenter forhøjes pensionsprocenten
med 0,42 pct.
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• Projekt om forenkling af overenskomstens områdebestemmelse og af lønbestemmelsen for mellemledere. Der iværksættes et projekt med henblik på forenkling af
områdebestemmelsen og forenkling af lønbestemmelsen for mellemledere.
• Modernisering og opdatering af arbejdstidsaftale. Der iværksættes et arbejde med
henblik på en modernisering af arbejdstidsaftalen og koloniaftalen med henblik på
at en ny aftale kan træde i kraft i 2019.
• Pension af særydelser. Pensionsprocenten af aften- og nattillæg forhøjes fra 3 pct.
6,42 pct.

STUDERENDE I LØNNET PRAKTIK
• Løn. Udover de generelle lønstigninger stiger lønnen med 0,35 pct.
• Søgnehelligdage. Det præciseres, at studerende i lønnet praktik er omfattet af
samme regler i forhold til nedskrivning af timetal og frihed, som er gældende for
socialpædagoger i forbindelse med søgnehelligdage.

LEDENDE VÆRKSTEDSPERSONALE
• Grundlønstillæg. Til værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse indføres
et grundlønstillæg på 900 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til
omkring 100 kr. mere pr. måned. Til værkstedsassistenter uden relevant fagliguddannelse indføres et grundlønstillæg på 720 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 80 kr. mere pr. måned. De nye grundlønstillæg skal lægges
oveni de generelle lønstigninger.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,1 pct. for
værkstedsassistenter og med 0,2 pct. for ledergrupperne.

OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE
ASSISTENTER
• Kvalifikationslønstillæg. Til omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske
assistenter med 2 års anciennitet eller mere forhøjes det centralt aftalte tillæg med
1.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 115 kr.
mere pr. måned.
• Forhøjelse af pensionsprocenten. Pensionsprocenten forhøjes med 0,11 pct. for
omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

LÆRERE VED DØGNINSTITUTIONER MED INTERN SKOLE
Forlig mellem Lærernes Centralorganisation og KL
• Forhøjelse af stillingstillæg. Stillingstillægget forhøjes med 1.000 kr. årligt (31/3
2000-niveau). ). I nutidskronerne svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned.
• Gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikringen forbedres så den gælder frem til 70 år.
• Arbejdstid. Aftalt ved forhandlingerne i forligsinstitutionen.
– Forbedrede vilkår i forbindelse med deltagelse i lejrskoler.

S TATEN
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DET SAMLEDE RESULTAT
PÅ STATENS OMRÅDE
Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det statslige område.
Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater fra de overordnede forhandlinger samt resultaterne af Socialpædagogernes egne forhandlinger med
arbejdsgiverne.

REALLØNSFREMGANG
Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 pct. for de næste tre år. Arbejdsgiverne
startede med at spille ud med en ramme på ca. 6,7 pct., hvilket havde betydet, at nogle
ansatte ville opleve en nedgang i reallønnen.
Af de 8,1 pct. udgør de generelle lønstigninger 6,07 pct.
Prisstigningerne forventes at stige med 5,08 pct. i overenskomstperioden. Dermed er
reallønsfremgangen sikret.
Som statsansat socialpædagog med en nettoløn på 29.000 kr. pr. måned, vil din månedsløn i 2020 være steget med 2.024 kr. inklusive pension. Pensionen udgør 264 kr.
Hertil kommer en mindre lønstigning fra organisationspuljerne. Læs mere under ‘Fordelingen af organisationspuljerne’
Det er lykkedes at få afskaffet det såkaldte privatlønsværn, som blev indført i 2015. Det
betyder, at offentligt ansattes løn igen vil stige parallelt med den private lønudvikling.
Privatlønsværnet betød, at hvis lønudviklingen på det offentlige område gik hurtigere
end på det private område, skulle de offentligt ansatte betale forskellen tilbage med 100
pct. Hvis det privates lønudvikling derimod steg hurtigere, ville vi som offentligt ansatte
kun få 80 pct. af stigningen. Nu bliver det ændret, så de offentligt ansatte kun skal
betale 80 pct. tilbage, hvis lønudviklingen på det offentlige område går hurtigere end på
det private. Det er den ordning, som kaldes reguleringsordningen.

SPISEPAUSEN
Den gældende ret til betalt spisepause videreføres i den nye aftale. Med forliget forsikrer arbejdsgiverne, at retten til en betalt spisepause vil bestå for dem, der har den i dag.
Skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte spisepause, så
skal de aftale det med lønmodtagerne.

FORBEDRET FERIEORDNING
Parterne er blevet enige om at implementere den nye ferielov. Det betyder, at man vil
kunne afholde ferie samtidig med, at den optjenes. I dag skal man som nyansat vente et
år på at kunne holde betalt ferie. Aftalen træder i kraft 1. september 2020.

KOMPETENCEUDVIKLING
Midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver fremover samlet i en ny
fond, der har fokus på individuel kompetenceudvikling. Det betyder, at statsansatte får
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bedre muligheder for at søge støtte til den kompetenceudvikling, som du og din leder
mener, bedst kan udvikle dig. Aftalen vil blive yderligere uddybet inden udgangen af
2018.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Der er afsat 1,5 mio. kr. til at uddanne ledere i forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø.

DELTID TIL FULDTID
Parterne er enige om at skabe et fornyet og øget fokus på en stærkere fuldtidskultur.
Det er et projekt, som Socialpædagogerne vil søge at få størst mulig indflydelse på for at
komme problemet med ufrivilligt deltidsansatte til livs.

FORDELINGEN AF ORGANISATIONSPULJERNE
For første gang i 10 år er der afsat midler til organisationspuljer som på det kommunale
og regionale område. Det var et af hovedkravene fra Socialpædagogernes side. Organisationspuljer betyder, at der er afsat midler til forbedringer specifikt til din overenskomstgruppe. Ud af den samlede ramme på 8,1 pct. er der afsat mellem 0,25 og 0,4 pct.
til organisationsforhandlingerne. Sådan bliver de brugt:

KOFOEDS SKOLE
Uddannede socialpædagoger vil få en generel lønforhøjelse på 0,25 pct. Det kommer
oveni lønstigningerne fra det overordnede forlig med staten.
Derudover ændres titlen fra ‘omsorgsmedarbejder’ til ‘socialpædagogisk medarbejdere’.

RØDE KORS
Basislønningerne forhøjes med et fast kronebeløb på 1.649 kr. (nutidskroner) om året.
Det kommer oveni lønstigningerne fra det overordnede forlig med staten.

SOSU-LÆRERE
LC aftale
Pensionsprocenten forhøjes fra 17,3 til 17,6 pct.
Herudover anbefaler de centrale parter, at der etableres en mentorordning i forbindelse
med nyansættelser.
Ændringerne fra organisationsforhandlingerne gælder fra 1. oktober 2018.

S TATEN
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