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Inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området 2010

Der har med jævne mellemrum været diskussioner om, hvordan man meningsfyldt kan sætte penge på det arbejde, som

medarbejderne udfører på ældreområdet. Desuden har det været et centralt opmærksomhedspunkt, at social- og

sundhedshjælpere historisk set har opnået en mindre del af den lokale løndannelse end den resterende del af de uddannede

grupper på området. Denne udfordring over for en stor og vigtig medarbejdergruppe har parterne valgt at adressere i et

partsprojekt, og resultatet er bl.a. nedenstående oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter opfordres til at inddrage i den

kommende dialog og forhandling om lokal løn.

Formålet med spørgsmålene er, at de lokale parter også overvejer hvilke specifikke sosu-medarbejdergrupper, der vil være

målgrupper for eksisterende og nye kriterier i forhandlingen af lokal løn. Dette aspekt kan indgå som et led i de lønpolitiske

drøftelser, parterne afholder som led i lønforhandlingen i 2009/2010, jf. § 5, 2. pkt. i Aftale om lokal løndannelse for social- og

sundhedspersonale.

1. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalens

funktionslønsbestemmelser ?

a. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig mod

Borgerne, kollegerne, særlige ansvarsområder, fleksibilitet, andet ?

2. Hvilke af sosu-gruppens personalegrupper tildeles typisk lokal løn efter forhåndsaftalens

kvalifikationslønsbestemmelser ?

b. Og omfattes social- og sundhedshjælpere også af de bestemmelser, der retter sig mod

Uddannelse, faglige kompetencer, anciennitet, personlige kompetencer, andet?

3. Hvordan kan lokal løn understøtte ældreområdets mange nuværende og forestående behov, og er

der måske områder, hvor social- og sundhedshjælpere i særlig grad kan bidrage ?

4. Finder der særlige fokusopgaver for social- og sundhedshjælpere, som rækker ud over

kerneopgaverne, og som kan understøttes af lokal løndannelse ?
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En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 

 

Inspirationskataloget er udarbejdet af KL og FOA. 

 

Fokusgruppen takkes for kvalificerede bidrag og godt samarbejde.  

I fokusgruppen deltog: Personalekonsulent Susanne Mortensen, Jammerbugt Kommune, 

fællestillidsrepræsentant Helle Nielsen, FOA Sydsjælland, sektionsleder Ronny Peter, 

Svendborg Kommune, fællestillidsrepræsentant Dorthe Christiansen, FOA Esbjerg, Kir-

sten Nordenbæk, leder af Hjemmeplejen og Uddannelsen, Hillerød Kommune, formand 

for social- og sundhedssektoren Hans Jørgensen, FOA Odense og formand for social- og 

sundhedssektoren Tony W. Hansen, FOA Sønderborg afdeling. 

 

Parterne skylder en stor tak til studentermedhjælper Marie-Louise Spangsberg Morten-

sen for et kompetent og engageret arbejde i forbindelse med bogens tilblivelse. 

 

Inspirationskataloget kan frit gengives eller mangfoldiggøres, og er tillige frit tilgængeligt 

som pdf-fil på personaleweb.dk.  
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Forord 

 

 

 

KL og FOA har en fælles interesse i, at forhandlingerne om lokal løn i 2010 

bliver en succes. 

Som inspiration til de forestående lokale forhandlinger har KL og FOA i fæl-

lesskab udarbejdet denne ”skattekiste” i form af et katalog med kriterier til 

de lokale forhandlingsparter på sosu-området.  

Overenskomstparterne har afsat 0,70% kr. i nye midler i 2010. Det bety-

der, at de lokale parter skal forhandle om næsten 100 mio. kr. til områdets 

mange medarbejdere. Det er en stor opgave, men også en god mulighed 

for at lade den lokale løndannelse understøtte opgavevaretagelsen og de 

lokale målsætninger på ældreområdet, og meningsfulde kriterier kan med-

virke til at skabe synlighed, åbenhed og ejerskab. Ved at tænke kriterier 

kreativt og bruge dem offensivt, kan der skabes udvikling og dynamik på 

arbejdspladsen. 

Med kataloget i hånden vil det være muligt lokalt at overveje, om nye kri-

terier vil passe ind på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte kommune og 

i den eksisterende lønstruktur, og om gamle kriterier måske skal tages op 

til revision. 

Kataloget er udarbejdet på baggrund af forhåndsaftaler fra i alt 85 kom-

muner fordelt over hele landet. Kataloget viser en imponerende mangfol-
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dighed i kriterier. En sand skattekiste af ideer til hvordan lønnen kan tæn-

kes ind i opgaverne på ældreområdet. 

Vi takker for den meget store opbakning til projektet og ønsker jer rigtig 

god arbejdslyst. 

 

København, den 1. november 2009 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Ziegler  

Formand for KL´s 
Løn- og Personaleudvalg 

Karen Stæhr  

Formand for Social- og Sundheds- 
sektoren i FOA 
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Indledning 
 

Ved O.08 aftalte KL og FOA at udarbejde et personalepolitisk projekt, 

som skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på sosu-

området. 

Projektet belyser, hvad der i dag gives lokal løn for på området i form 

af forhåndsaftaler.  

På baggrund af 120 forhåndsaftaler indsamlet fra i alt 85 kommuner, 

viser inspirationskataloget, hvad der i dag gives tillæg for. Hertil 

kommer individuelt tildelt lokal løn, som parterne dog har valgt sær-

skilt ikke at belyse i projektet.   

Forhåndsaftalerne er gennemgået og bearbejdet med rigtig god 

hjælp fra en fokusgruppe, bestående af repræsentanter fra de lokale 

parter. 

Materialet viser, at der findes 110 overordnede funktionslønskriterier 

og  31 kvalifikationslønskriterier. Der er stor variation og iderigdom i 

den lokale løndannelse. 

Som det ses i kataloget ligger en del af forklaringen på det høje antal 

kriterier i, at samme funktion/kvalifikation lokalt er beskrevet ud fra 

flere vinkler og med forskelligt fokus, og kriterierne er udvalgt såle-

des, at forskelligheden belyses. 

Hver forhåndsaftale indeholder gennemsnitligt 10-15 specifikke krite-

rier. 
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Personalegrupperne indenfor sosu-området 

Det har vist sig, at langt hovedparten af kriterierne i princippet gæl-

der for alle faggrupper indenfor sosu-området.  

Da projektet også har et mål om et særligt fokus på social- og sund-

hedshjælpere og eventuelle særlige problemstillinger i forhold til den 

lokale løndannelse for denne gruppe, indeholder kataloget også et 

oplæg i form af spørgsmål, som de lokale parter kan anvende til at 

sætte fokus på denne, såvel som på andre grupper. Oplægget ses på 

forsidens inderside. 
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Kadence for forhandlingerne 

2010 forhandlingerne er fastlagt i følgende overordnede kadence. 

 

Katalogets struktur 

Kataloget er bygget op på den måde, at de to store grupper af kriteri-

er; funktionskriterier og kvalifikationskriterier, er adskilt, og hver af 

de to slags kriterier er derefter opdelt i følgende kategorier: 

F - Funktionskriterier: 

 Særlige funktioner med relation til borgeren 

 Særlige funktioner med relation til kolleger 

 Særlige ansvarsområder  

 Fleksibilitet 

 Andre funktionstillæg 
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K - Kvalifikationskriterier: 

 Uddannelse 

 Faglige kompetencer 

 Personlige kompetencer 

 Anciennitet  

 Andre kvalifikationstillæg 

 

Denne opdeling ses øverst på katalogets sider. 

Inden for hver kategori er kriterierne anført i alfabetisk rækkefølge, 

og under hvert af de overordnede kriterier er indsat eksempler på 

specifikke kriterier med konkrete formuleringer. 

Under R – Resultatløn er indsat eksempler på bonusløn. 

Herefter er der et afsnit med eksempler på formuleringer af nogle af 

de generelle forudsætninger G, som det er hensigtsmæssigt at have 

med i en forhåndsaftale. 

Aftalen om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale er 

indsat i sin helhed. 

Bagest i kataloget er der et stikordsregister med kriterierne anført i 

alfabetisk rækkefølge. 
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Katalogets anvendelsesmuligheder 

De gengivne formuleringer er anført uden beløbsangivelser, således 

at parterne kan sætte fokus på, hvilke opgaver det giver mening lo-

kalt at understøtte med lokal løn. 

Katalogets styrke er, at det viser mangfoldigheden i kriterierne og 

giver konkrete eksempler på formuleringer af disse. 

Kataloget kan læses fra ende til anden og tilsigter dermed at give ge-

nerel inspiration til nye kriterier, som de lokale parter måske ikke har 

inddraget tidligere, men som kunne være relevante. En anden mulig-

hed vil være, at anvende kataloget som et opslagsværk. Ud fra de 

prioriterede kriterier, som parterne ønsker at sætte fokus på, findes 

eksempler på formuleringer ud fra indholdsfortegnelsen eller stik-

ordsregisteret. Det vigtige er, at der er mange muligheder for at blive 

inspireret og udfordret i forhold til de forestående lokale forhandlin-

ger. 

Hvis kataloget anvendes som opslagsværk er det vigtigt at være op-

mærksom på, at samme funktions-/kvalifikationslønskriterier kan væ-

re beskrevet ud fra flere vinkler, hvilket kataloget søger at tage højde 

for ved henvisninger. 

På katalogets bagside er gengivet TOP 10 over de mest anvendte kri-

terier. 

Kataloget er frit tilgængeligt som pdf-fil på personaleweb.dk. 
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Uddrag af overenskomstprotokollen fra O.08: 
 
Projektet skal medvirke til at understøtte lokal løndannelse på social- og sundheds-
området. 
 
Projektet skal blandt andet belyse, hvad der i dag gives lokal løndannelse for i kom-
munerne. Dette skal ske ved at indsamle eksempler på forhåndsaftaler og afdække, 
hvad der i dag gives tillæg for. Målet er at udgive et inspirationskatalog over kriteri-
er for lokal løn på social- og sundhedsområdet.  
 
Projektet har særligt fokus på social- og sundhedshjælpere og eventuelle særlige 
problemstillinger i forhold til den lokale løndannelse for denne gruppe. 
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F   

Særlige funktioner med relation til borgeren 

 

 Aktivitetsmedarbejder 

Eksempler på formulering: 
 

1. Aktivitetsmedarbejder  

Der ydes x funktionsløntrin til fastansatte medarbejdere, der arbejder i akti-

vitetscentre/terapier. 

2. Aktivitetsmedarbejder på ældrecenter-eneansvarlig 

x kr. årligt. 

 

Se også kultur/aktivitet side 31 og leder af gruppeaktiviteter 

side 92. 

 

 

 Alkohol 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ressourceperson  

For funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse og 

kompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor alkohol 

gives x kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. x kr. i tillæg i 

maks. 2 år af gangen. 
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F 

               Særlige funktioner med relation til borgeren 

     

 Borgere med afvigende adfærd 

Eksempler på formulering: 
 

1. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd 

Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i dagvagt, der ugentligt udfø-

rer opgaver af mindst 6 timers varighed hos borgere med stærkt afvigende 

adfærd. 

 

Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte i aftenvagt, der ugentligt ud-

fører opgaver af mindst 4 timers varighed hos borgere med stærkt afvigende 

adfærd. 

2. Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd + individuelle tillæg 

Der ydes funktionsløn på x kr. pr. år til ansatte, der ugentligt udfører opga-

ver af mindst 8 timers omfang hos borgere med stærkt afvigende adfærd, 

f.eks. i form af misbrugsproblemer og stærkt tilsmudsede boliger. Tillæg 

herudover kan forhandles individuelt. Beløbet udbetales uden hensyn til be-

skæftigelsesgrad.   
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F 

Særlige  funktioner  med relation til borgeren   

  

Bruger og pårørenderåd 

Eksempel på formulering: 
 

1. Deltagelse i Bruger og pårørenderåd  

Personalerepræsentanter valgt til Bruger og pårørenderådet ydes et årligt 

tillæg på x kr. årligt (1/1 2006-niveau).  

 
 
 
 
 
 

 

 Caféansvarlig 

Eksempel på formulering: 
 

1. Caféansvarlig 

Medarbejdere, der er ansvarlig for åben café, ydes x kr. i årligt tillæg. 
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F 
               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

 Daghjem/terapi 

Eksempler på formulering: 
 

1. Daghjem/terapi 

Til faste medarbejdere i daghjem/terapi gives tillæg på x kr. årligt uafhængig 

af beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet 

ved en tidligere aftale. 

2. Funktionstillæg til dagcentermedarbejdere 

Til ansatte i dagcentrene ydes fra 1/4 2002 et årligt pensionsgivende funkti-

onstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) med reduktion ved nedsat beskæftigel-

sesgrad.   

3. Udviklings- og planlægningsopgaver på dagcenter 

Årligt tillæg for udviklings- og planlægningsopgaver på tværs af ansvarsom-

råder. Giver x kr. (31/3 2000-niveau), beløbet er pensionsgivende. 

4. Visiteret dagcentre 

Til medarbejdere, der er beskæftiget i dagcentre, hvor der ydes en ekstra 

faglig indsats, for at fastholde funktionsevnen hos de visiterede borgere, 

ydes der et årligt funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). 
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F  

Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

 Demens  

Eksempler på formulering: 
 

1. Demensområdet  

Medarbejdere, der er ansat i særlige botilbud for demente, honoreres med 

funktionsløn svarende til et årligt tillæg på x kr. Beløbet gradueres i forhold 

til beskæftigelsesgrad. 

2. Psykisk syge og demente 

Til medarbejdere inden for ældreområdet, der hovedsageligt varetager op-

gaver hos psykisk syge og demente, ydes et tillæg på x løntrin. For at oppe-

bære tillægget skal medarbejderen have gennemgået et uddannelsesforløb 

på minimum 35 timer, f.eks. i AMU regi. 

3. Nøgleperson 

Til nøglepersonen vedrørende demens i den enkelte plejegruppe udbetales 

et pensionsgivende funktionstillæg på x kr. i årligt grundbeløb. Funktionen 

udføres jf. de gældende retningslinjer herfor. Funktionstillægget reduceres i 

forhold til beskæftigelsesgraden.  

4. Praksisrelateret demensspecialist 

Der uddannes efter aftale med lederen 2 specialister pr. distrikt/1 pr. center.  

Funktionslønnen udgør x løntrin. 

5. Stærkt demente borgere i skærmede enheder 

Uddannet basispersonale, der arbejder med de stærkt demente borgere i 

kommunens skærmede enheder, ydes et pensionsgivende funktionstillæg 

på x løntrin, da dette arbejde kræver en særlig pædagogisk indsats og stor 

personlig tålmodighed. 
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F 

               Særlige funktioner med relation til borgeren 

 

6. Nøgleperson demens-koordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen 

Medarbejdere med funktion som nøgleperson demens-koordinator i hen-

hold til vedlagte beskrivelse fra Helseafsnittet ydes et pensionsgivende funk-

tionsbestemt tillæg på x kr. årligt grundbeløb (1/10-1984 niveau). 

7. Ansvarlig vejleder: Demens 

Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau). 

Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad.  

Tillæg som daglig vejleder inden for det enkelte område kan ikke oppebæres 

samtidigt. 

8. Daglige vejledere: Demens 

Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau). 

Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til beskæftigelsesgrad.  

9.  Demenskonsulent 

For varetagelse af funktionen som demenskonsulent ydes x trin. 

10. Særlige funktioner 

Der ydes et årligt tillæg på x kr. for arbejdet på demensområdet. Der skal 

være tale om en formel fast tilknytning til arbejdsområdet (eks. skærmet 

enhed/skærmet afsnit el.lign.). 

11. Demensafsnit og udekørende demensteams 

Til faste medarbejdere på demensafsnit på plejecentre og i udekørende de-

mensteams med uddannelse og erfaring indenfor demensområdet ydes x 

løntrin. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

12. Demensafsnit 

Til fastansatte medarbejdere med over 15 timer ugentligt i demensafsnit gi-

ves et tillæg på x kr. årligt uafhængigt af beskæftigelsesgraden. 

Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale. 

13. Demensvidensansvar 

Der ydes ansatte, der har vidensansvar indenfor demensområdet, et årligt 

tillæg på x kr. Beløbet er 31/3 2000-niveau og udbetales uden hensyn til be-

skæftigelsesgrad. 

 

 

Se også kvalifikationskriterium demens side 134 og 145. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

 Diabetes 

Eksempler på formulering: 
 

1. Koordinator 

Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes). 

Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

2. Vejleder   

Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (diabetes). 

Beløb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

3. Diabetesressourceperson  

Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskellige 

institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/3 2000-niveau og reguleres 

efter beskæftigelsesgrad.   

 
 

 Dürewall kontaktperson 

Eksempler på formulering: 
 

1. Dürewall kontaktperson 

Medarbejdere, der p.t. benævnes ”Dürewall kontaktpersoner”, ydes x løn-

trin. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

Forebyggelse 

Eksempler på formulering: 
 

1. Forbyggende hjemmebesøg 

Grundløn 29 + x løntrin + x kr. (reguleres ikke efter kvota). 

2. Forbyggende hjemmebesøg 

For funktionen forebyggende hjemmebesøg ydes x løntrin. 

3. Forebyggelsesmedarbejder  

Der ydes funktionsløn til medarbejder, der arbejder som forebyggelsesmed-

arbejder. Funktionsløn udgør x løntrin. 

4. Forbyggende medarbejdere 

Grundlønnen bygges op efter den uddannelsesmæssige baggrund efter erfa-

ring eller erfaring før tid, plus eventuel stillingstillæg til trin X, herover ydes x 

trin i funktionsløn for opgaven som forbyggende medarbejder til en samlet 

lønindplacering på y (trinangivelse). Herudover kan forhandles individuel 

kvalifikationsløn ved decentrale forhandlinger. De allerede ansatte forebyg-

gende medarbejdere omklassificeres som ovenstående uden lønfremgang 

ved de centrale forhandlinger, men henvises til individuelle forhandlinger 

decentralt. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

Genoptræning 

Eksempler på formulering: 
 

1. Fysioterapi, genoptræning 

Der ydes funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til medarbejderen, der 

har særlige opgaver i forbindelse med fysioterapi, genoptræning i bassin 

m.v.  

2. Genoptræning  

Medarbejdere beskæftiget med genoptræning i genoptræningscentrer ydes 

et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

 KOL 

Eksempler på formulering: 
 

1. Koordinator 

Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Be-

løb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

2. Vejleder  

Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (KOL). Be-

løb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

 

 

 

 

 Kostvejleder 

Eksempler på formulering: 
 

1. Kostvejleder  

Til personale, der varetager funktionen som kostvejleder, ydes x trin. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

Kultur/aktivitet 

Eksempel på formulering: 
 

1. Kultur- og aktivitetsområdet   

Ansvarlig for kultur- og aktivitetsområdet (der kan kun være en stilling pr. 

institution). Med direkte reference til områdelederen/ass. områdeleder, ud-

betales et årligt grundbeløb på x kr. (31/3 2000-niveau) p.t. x kr. pr. måned. 

 

Se også aktivitetsmedarbejder  side 20 og leder af gruppe-

aktiviteter side 92. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

Leve Bo Miljø 

Eksempler på formuleringer: 

 

1. Leve Bo Miljø 

Til fastansat personale, som har arbejdet 1 år i Leve Bo Miljø, udbetales x 

løntrin – (ved tilgang på skæv dato – sker udbetalingen fra næstfølgende 1.) 

2. Leve Bo arbejdsmetode 

X funktionstrin  – fra den dag man ansættes. Ydes både i dagvagt og i aften-

vagt. Ved arbejde i skærmet enhed kan der ikke samtidigt honoreres for ar-

bejde efter Leve Bo arbejdsmetoden. 

3. ”Springer” i Leve Bo enheder 

Til medarbejdere, som arbejder tværgående på plejecentre med Leve Bo 

enheder, ydes x kr. årligt. Beløbet er 31/3 2000-niveau og udbetales uden 

hensyn til beskæftigelsesgrad. 

4. Gerontopsykiatrisk Leve Bo enhed 

Der ydes med virkning fra 1. april 2002 funktionsløn til fast sosu-personale 

for funktionen i Gerontopsykiatrisk team således: 

20-29 timer ugentligt med et beløb på x kr. årligt. 

30-37 timer ugentligt med et beløb på y kr. årligt. 

Beløbene er 31/3 2000 niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelses-

grad. 

5. Arbejdstidsplanlægger psykiatri 

Der ydes funktionstillæg på min. x kr. og maks. y kr. (31/3 2000-niveau) 

f.eks. grundplanlægning, sygdomsdækning m.v. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

 Muskelsvind 

Eksempel på formulering: 
 

1. Speciel pleje af patient med muskelsvind  

Alle medarbejdere, som udfører funktionen og har den nødvendige uddan-

nelse, får funktionsløn. 

Tillæggets størrelse er fastsat til et årligt grundbeløb på x kr. (31/3 2000-

niveau). Tillægget er pensionsgivende fra 1. marts 2008, og er omfattet af 

udmøntningsgarantien ”KAR 3” for året 2007. 

 
 
 
 

 

Opsøgende arbejde 

Eksempel på formulering: 
 

1. Opsøgende arbejde. 

Pensionsgivende funktionsløn x kr. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

Psykisk syge/psykiatri  

Eksempler på formulering: 
 

1. Psykisk syge  

Medarbejdere, der arbejder med psykisk syge, ydes et funktionstillæg på x 

kr. årligt. 

2. Ressourcepersoner 

Ressourcepersoner ydes tillæg på x kr. årligt. Alle tillæg i henhold til nærvæ-

rende aftale er angivet i 31/3 2000-niveau. Alle tillæg ydes i forhold til be-

skæftigelsesgraden. 

3. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale  

Funktionsløn på x kr. årligt kan gives til fastansatte med specialopgaver i 

forbindelse med arbejdet på Gerontopsykiatrisk afdeling. 

4. Støtte/kontaktpersoner 

Støtte/kontaktpersoner tildeles et tillæg for psykiatriarbejdet på x kr. årligt. 

5. Arbejde som støttekontaktperson 

Støttekontaktperson ydes for de særlige vilkår og rådgivningsopgaver for-

bundet hermed et årligt tillæg på x kr. 

6. Arbejde med specialopgaver og vejledning af brugere i eget hjem 

Medarbejdere beskæftiget med specialrådgivning og vejledning af brugere i 

eget hjem ydes et årligt tillæg på x kr. 
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   Særlige funktioner med relation til borgeren 

 

7. Arbejde ved væresteder 

Medarbejdere ved væresteder ydes for de særlige vilkår og rådgivningsop-

gaver forbundet hermed et årligt tillæg på x kr. 

8. Miljøstillinger 

Ansatte i ”miljøstillinger” ved værestederne ydes et tillæg på x kr. Tillægget 

ydes som kompensation for forskudttidstillæg på hverdage og manglende 

arbejdstidsregler. 

9. Særlige opgaver ved specialkurser 

Medarbejdere, der af ledelsen udpeges til at varetage særlige opgaver i for-

bindelse med gennemførte specialkurser, ydes et årligt tillæg på x kr. 

Tillægget ydes i den periode, hvor den særlige opgave varetages. 

10. Psykiatriafdelingen 

Der ydes et ulempetillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til personale ansat i 

Støtte- og Kontaktpersonsordningen, dækkende kompensation for af-

ten/nat/weekendarbejde og dækkende tillæg for delt tjeneste og rådigheds-

tjeneste samt tilfældigt forekommende overarbejde. 

11. Den psykiatriske ordning 

Social- og sundhedspersonale, der arbejder i den psykiatriske ordning, ydes 

et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 

12. Særlig støtte og træningsfunktioner i socialpsykiatrien 

Der ydes x løntrin for særlige støtte- og træningsfunktioner i forhold til psy-

kiatriske klienter. (Ansatte i socialpsykiatrien). 
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Særlige funktioner med relation til borgeren    

 

13. Kompleksitet/specialrådgivning  

Ansatte i socialpsykiatrien, ydes x funktionsløntrin for ”kompleksitet”. Til-

lægget dækker bl.a. specialrådgivning og vejledning af beboere ved  

bofællesskaber for psykiatriske klienter og/eller psykiske- og fysiske handi-

cappede.  

 Tillægget erstatter overenskomstens § 5 stk. 2, pkt. 3-tillæg. 

Der kan ved individuel forhandling ydes x funktionstrin for ”kompleksitet”. 

 

Se også særlige arbejdspladser/boenheder side 40,  ældre 

fysisk/psykisk handicappede side 45 og kvalifikationskriteri-

um psykiatri side 140 . 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

 Pædagogiske funktioner 

Eksempel på formulering: 
 

1. Social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner 

Til social- og sundhedsassistenter ansat som social- og sundhedsassistenter 

med pædagogiske funktioner ydes et funktionstillæg på x kr. pr. år i 31/3 

2000-niveau for en medarbejder på fuld tid.   

 

Efter 2 års ansættelse i stillingen som social- og sundhedsassistent med pæ-

dagogiske funktioner ydes et funtionslønstillæg på y kr. pr. år i 31/3 2000-

niveau for en medarbejder på fuld tid. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren 

    

Respirator 

Eksempler på formulering: 
 

1. Ressourcepersonsfunktionen  

Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages på de forskellige 

institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/3 2000-niveau og reguleres 

efter beskæftigelsesgrad.   

2. Funktionsløn til respiratorvagt 

Social- og sundhedshjælpere på ren grundløn, uden kvalifikationstillæg, der 

varetager funktioner som respiratorvagt på plejehjem, ydes et tillæg på x kr. 

årligt (31/3 2000-niveau). 

 

Funktionstillægget bortfalder uden varsel, når funktionen ikke længere vare-

tages. Beløbet reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

 Sygeplejemæssige opgaver 

Eksempel på formulering: 
 

1. Sygeplejemæssige funktioner 

Social og sundhedsassistenter, der varetager sygeplejemæssige funktioner, 

ydes et tillæg på x kr. årligt. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   

  

 Særlige arbejdspladser/ boenheder  

Eksempler på formulering: 
 

1. Boenheden  

Der ydes som funktionsløn x løntrin til medarbejdere beskæftiget i x for den 

særlige fleksibilitet, der kræves i forhold til vagtdækning og arbejdsopgaver.  

2. Genoptræningsafsnittet  

Der ydes et funktionstillæg på x løntrin til medarbejdere i Genoptræningsaf-

snittet. 

3. Aflastningsdelen 

Ansatte i aflastningsdelen gives et tillæg på x kr. i årligt grundbeløb. (31/3 

2000-niveau). 

4. Funktionsløn 

Tillæg for at arbejde i demens-, psykiatrisk og debilenhed på x kr. årligt. Til-

lægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 

5. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 

Funktionslønnen på x kr. kan gives til fastansatte med specialopgaver i for-

bindelse med at arbejde i et bofællesskabslignende botilbud i dag- og aften-

vagt. 

6. Ansættelse ved bofællesskaber m.m. 

For personale, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, ydes et særligt til-

læg på x kr. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren

     

7. Arbejdet ved boenheder for yngre handicappede 

Medarbejdere, som udelukkende arbejder i boenheder for yngre handicap-

pede ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. årligt grund-

beløb. (1/10 1984-niveau). Tillægget ydes, idet arbejdet ved boenheder for 

yngre handicappede er en særlig opgave, som stiller store krav til medarbej-

dere både med hensyn til udvikling og pædagogisk indsats. 

 

Se også psykisk syge/psykiatri side 34, ældre fysisk/psykisk 

handicappede side 45 og kvalifikationskriterium psykiatri 

side 140. 
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Særlige funktioner med relation til borgeren   
  

 Særlige belastninger 

Eksempler på formulering: 
 

1. Særligt belastende arbejde over en længere periode  

Beløbet udbetales kun i hele måneder og bortfalder, når funktionen ophø-

rer. Årligt grundbeløb x kr. (31/3 2000–niveau) p.t. x kr. pr. måned. 

2. Særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold  

Tillæg for særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold på x kr. år-

ligt. Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 

 
 
 

 

Særligt snavsede hjem 

Eksempler på formulering: 
 

1. Arbejde i særligt snavsede hjem  

Til medarbejdere, der udfører arbejde i særligt snavsede hjem, ydes et funk-

tionstillæg på x kr. pr. time (31/3 2000-niveau). Det er ledelsen, der skal de-

finere de hjem, som udløser tillæg. 

2. Særligt belastede hjem  

Kan også anvendes på plejehjem. Beløb x kr. og kan maks. deles mellem 2 

personer. Funktionstillægget kan ophøre uden varsel. 
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 Sår 

Eksempler på formulering: 
 

1.  Ressourceperson  

For funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse og 

kompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor sår gives x 

kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. 2 tillæg i maks. 2 år 

af gangen. 

2. Koordinator 

Faglige funktioner, der understøtter de nationale indsatsområder (Sår). Be-

løb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

3. Vejleder   

Faglige funktioner der understøtter de nationale indsatsområder (Sår). Be-

løb x kr., udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

 

 

 Varmtvandsbassin 

Eksempel på formulering: 
 

1. Genoptræning i varmtvandsbassin 

På genoptræningscenteret tildeles to medarbejdere et funktionstillæg på x 

kr. årligt for arbejdet i forhold til varmtvandsbassinet.  
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Særlige funktioner med relation til borgeren   
  

 Ventilatørkorps 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ventilatørkorpset 

Til det social- og sundhedspersonale, der er ansat ved ventilatørkorpset hos 

en hjemmeboende borger, udbetales et pensionsgivende tillæg, der udgør x 

kr. i årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau). Tillægget udbetales for selvstæn-

dighed i opgavevaretagelsen i ventilatørkorpset. Tillægget reduceres i for-

hold til beskæftigelsesgraden. 
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               Særlige funktioner med relation til borgeren
     

 Ældre fysisk/psykisk handicappede 

Eksempler på formulering: 
 

1. Pleje af ældre med fysisk og psykisk handicap 

Social- og sundhedshjælpere, der er ansat i særlig plejeboligenhed for ældre 

personer med psykisk- og fysisk handicap, honoreres med funktionsløn sva-

rende til årligt tillæg på x kr. Beløbet gradueres i forhold til beskæftigelses-

grad. Plejehjemsassistenter honoreres som social- og sundhedsassistenter 

efter gældende overenskomst. 

 

Se også psykisk syge/psykiatri side 34, særlige arbejdsplad-
ser/boenheder side 40 og kvalifikationskriterium psykiatri 
side 140. 

 
 
 

Ældrerådgivere 

Eksempel på formulering: 
 

1. Social- og sundhedsassistenter som ældrerådgivere  

Tillægges x trin for selvtilrettelæggende, samt et tillæg som nøgleperson – 

også kaldet ældrerådgiver – på x kr. (31/3 2000-niveau).  
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Særlige funktioner med relation til kolleger   
  

 A-instruktør 

Eksempel på formulering: 
 

1. A-instruktør  

Funktionstillæg på x kr. uanset beskæftigelsesbrøk (31/3 2000-niveau). 

 
 
 
 
 

 

 

 

APV vurdering 

Eksempel på formulering: 
 

1. APV vurderinger 

Tillæg for udfærdigelse af APV vurderinger. Betaling årligt grundbeløb på x 

kr. (31/3 2000-niveau), tillægget er pensionsgivende. 
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                 Særlige funktioner med relation til kolleger
    

Arbejdsmiljø 

Eksempel på formulering: 
 

1. Bindeledsperson 

Der uddannes/tilbydes kurser efter aftale med lederen til 1 person pr. di-

strikt/center indenfor psykisk arbejdsmiljø, sundhedspolitik, stresspolitik og 

øvrige sociale tiltag. Personen skal være bindeled mellem den aftalte politik 

og til medarbejderne, til gavn for den enkelte. Funktionsløn udgør x trin. 
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Særlige funktioner med relation til kolleger   
  

 Ekstraordinært ansatte/støttejob 

Eksempler på formulering: 
 

1. Kontaktperson 

Til kontaktperson for ansatte i jobtræning udgør funktionsløn x trin. 

2. Ekstraordinært ansatte 

For at varetage opgaver i forbindelse med beskæftigelse som social funkti-

on, f.eks. puljejobbere og arbejdsprøvning, ydes et funktionstillæg på x kr. 

årligt i 31/3 2000-niveau. 

3. Kontaktperson for ekstraordinært ansatte   

Der ydes et tillæg i form af x løntrin. Funktionslønnen følger den ekstraordi-

nært ansatte og udbetales til den, som udfører arbejdet i perioden. Det for-

udsættes, at perioden er aftalt til min. at være 3 mdrs. varighed. Medarbej-

deren varetager kontakten og opfølgning i forhold til den ekstraordinært an-

satte og har kontakten til socialrådgivere og andre relevante personer. 

4. ”Føl” i Senior Service  

Der ydes et årligt funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til medarbej-

derne i pleje- og omsorgsområdet, i den periode den ansatte har ansvar for 

at have et ”Føl” med. Såfremt flere medarbejdere deles om funktionen, de-

les tillægget forholdsmæssigt. 

5. Det sociale ansvar for praktikanter m.v. 

Der ydes funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til den ansatte, som på-

tager sig det sociale medansvar ved at have praktikanter (ikke-elever), job-

træning eller personer under integrering tilknyttet sig i jobvaretagelsen.  
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                 Særlige funktioner med relation til kolleger
     

Funktionstillægget ydes for perioden, hvor man har pågældende tilknyttet 

sig i jobvaretagelsen.  

6. Vejledning 

Anden vejledning end praktikvejledning bibeholdes med et tillæg på x kr. år-

ligt. Tillægget er pensionsgivende. Man er enig om, at når tillægget ydes, 

ydes det i første omgang i 3 måneder. Herefter foretages der en vurdering 

mellem vejleder og sektionsleder. Anden vejledning er virksomhedspraktik, 

jobtræning m.v.  

7. Vejlederfunktion 

Vejledning i forhold til jobtræning og virksomhedspraktikanter af min. 3 

mdrs. varighed. x kr. pr. påbegyndt uge. Beløbet udbetales som engangsbe-

løb efter endt praktik.  

8. Mentor for praktikanter 

For varetagelse af mentorvejlederfunktionen for kolleger i introduktion og 

praktikanter via Jobcentret, skolepraktik m.m. tildeles et årligt tillæg på x kr. 

(31/3 2000-niveau, ikke gradueret). Tillægget udmøntes, når funktionen va-

retages. 
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Særlige funktioner med relation til kolleger   
  

Ergonomivejleder 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ergonomivejledere 

Til medarbejdere, som har gennemført en grunduddannelse som ergonomi-

vejledere, og efter aftale med plejegruppelederen fungerer som ergonomi-

vejleder, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x kr. pr. år i 31/3 2000-

niveau for en fuldtidsansat. Tillæggene er omfattet af opsigelsesvarsler i 

henhold til overenskomsten. 

 
 
 
 
 
 

 Ernæringsvejleder 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ernæringsvejleder   

Ernæringsvejleder tildeles et årligt tillæg på x kr. 
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                 Særlige funktioner med relation til kolleger
    

 Forflytningsvejleder  

Eksempler på formulering: 
 

1. Forflytningsvejleder  

Til medarbejdere, der er uddannet til og har fået pålagt at skulle undervise 

det øvrige personale i forflytningsteknik, gives et tillæg på x kr. årligt. 

2. Forflytningsvejlederfunktion  

Der ydes x løntrin for funktionen som forflytningsvejleder. Til ansatte, der 

har uddannelsen og varetager funktionen som forflytningsvejleder, ydes et 

årligt tillæg på x kr. 

3. Forflytningsvejleder 

For funktionen som forflytningsvejleder ydes et funktionstillæg på x kr. For-

udsætningen for at tillægget på x kr. kan ydes er gennemførelsen af forflyt-

ningsvejlederuddannelsen. 

4. Forflytningsvejledere 

Der betales et årligt funktionstillæg på x kr. uanset beskæftigelsesgraden.  

Forflytningsvejlederne skal sikre et godt og sundt arbejdsmiljø i forhold til 

plejepersonalets brug af arbejds- og forflytningsteknik. 

5. Forflytningsvejledning 

Til personale, der gennemgår uddannelse til forflytningsvejleder og fungerer 

som sådan i lokalgrupperne, ydes funktionsløn med et beløb på x kr. årligt. 

Beløbet er i 31/3 2000-niveau og udbetales uden hensyn til beskæftigelses-

grad. 
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6. Funktionstillæg for forflytningsvejledere 

Til medarbejdere, der fungerer som forflytningsvejledere, ydes fra 1/4 2001 

et årligt pensionsgivende funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) med 

reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. 

7. Ansvarlig vejleder: Forflytning 

Ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (årligt grundbeløb, niveau 1/1 2006). 

Tillægget ydes fuldt uden hensyn til beskæftigelsesgrad. Tillæg som daglig 

vejleder indenfor det enkelte område kan ikke oppebæres samtidigt. 

 

Se også løfte/forflytningsinstruktør side 54, ryginstruktør og 

rygpilot side 58. 
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 Fællestillidsrepræsentant 

Eksempler på formulering: 
 

1. Fællestillidsrepræsentanter  

FTR i ældreplejen honoreres med x kr. pr. år. Tillægget reduceres ikke i for-

hold til beskæftigelsesgrad. Herudover kan gives x-y ekstra løntrin.                   

2. Fællestillidsrepræsentanter og suppleant 

For varetagelse af funktionen som fællestillidsrepræsentant ydes et årligt til-

læg på x kr.  

For varetagelsen af funktionen som suppleant for fællestillidsrepræsentan-

ten ydes et årligt tillæg på x kr. Tillægget ydes ikke i forhold til beskæftigel-

sesgrad.  

3. FTR 

FTR har fast kontortid en gang om ugen i 3 timer. Den faste kontortid for-

midles, så TR ved at de kan træffe FTR i dette tidsrum. Tiden anvendes til 

forberedelse, sagsbehandling, læsning af nye regler m.v. Det er blandt andet 

hensigten med den faste kontortid, at FTR kan planlægge med at arbejde 

kan udføres i dette tidsrum. Herudover har FTR 2 timer som TR. FTR har ar-

bejdsmobiltelefon. Der ydes funktionsløn på x kr. (31/3 2000-niveau), pensi-

onsgivende med virkning fra den 1. marts 2007 for funktionen som FTR. 

 

Se også sikkerhedsrepræsentanter side 59, tillidsposter side 
60, tillidsrepræsentanter side 64 og kvalifikationskriterium  
TR uddannelse side 142 .  



54 
 

F  

Særlige funktioner med relation til kolleger    

 

 Løfte/forflytningsinstruktør 

Eksempler på formulering: 
 

1. Løfteinstruktør i Ældre- og Handicapforvaltningen 

Der ydes et pensionsgivende funktionsbestemt tillæg på x kr. i årligt grund-

beløb (1/10 1984-niveau). Tillægget ydes i det, funktionen er en særlig op-

gave og et særligt ansvar. Tillægget bortfalder automatisk, såfremt medar-

bejderen ikke længere har funktionen. 

2. Forflytningsinstruktør 

Der ydes et årligt tillæg på x kr. for funktionen som forflytningsinstruktør. 

Tillægget udbetales som et fast månedligt tillæg og reduceres ikke i forhold 

til beskæftigelsesgraden. 

3. Forflytningsinstruktør 

Social- og sundhedspersonale, der fungerer som forflytningsinstruktører, 

ydes et tillæg på x kr. (årligt grundbeløb). 

 

Se også forflytningsvejleder side 51, ryginstruktør og rygpi-

lot side 58. 
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Praktik  

Eksempler på formulering: 
 

1. Praktikvejledertillæg   

Personale, der udpeges til at varetage funktion som praktikvejleder for soci-

al- og sundhedshjælperelever, ydes x løntrin for varetagelse af denne funk-

tion. Forinden løntrin udbetales, skal praktikvejlederkursus være gennem-

ført. 

Herudover ydes et årligt praktikvejledertillæg på x kr. i 31/3 2000-niveau. 

Praktikvejledertillægget følger eleven og udbetales til den/de praktikvejle-

dere, der i perioden varetager funktionen i forhold til eleven. 

Praktikvejledertillægget reguleres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

2. Etniske forskoleelever og sosu-elever 

Til den udøvende praktikvejleder ydes der pensionsgivende funktionsløn på 

x kr. årligt (31/3 2000-niveau) for den periode, hvor der varetages daglig 

praktikvejledning af etniske forskoleelever, social- og sundhedshjælperele-

ver og social- og sundhedsassistentelever. 

3. Praktikvejleder/elevkoordinator 

For varetagelse af funktionen som praktikvejleder/elevkoordinator, ydes et 

funktionstillæg der årligt udgør x kr. 

Tillægget udbetales pr. praktikperiode ved praktikperiodens udløb med 1/12 

pr. måned. 

Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Hvis der er 2, der deler opgaven imellem sig, deles tillægget. 
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4. Ansvarlig for praktikvejledere 

Social- og sundhedsassistenter som varetager funktionen som ansvarlig for 

praktikvejledere ydes x kr. årligt, når pågældende har uddannelsen som an-

svarlig praktikvejleder. Der ydes herudover ikke funktionsløn for evt. vareta-

gelse af funktionen som daglig praktikvejleder. 

5. Hovedvejleder 

Der ydes et tillæg på x kr. til hovedvejledere for sosu-elever. Beløbet ydes 

uafhængigt af beskæftigelsesgrad. 

6. Praktikvejlederfunktion 

Der ydes et tillæg på x kr. årligt for varetagelse af praktikvejlederfunktionen. 

Ovennævnte tillæg reguleres ikke i forhold til beskæftigelsesbrøk. Tillægget 

ydes også i perioder, hvor der ikke er elever. 

7. Daglig praktikvejleder 

Ansatte, der varetager funktionen som daglig praktik vejleder, tillægges x kr. 

i funktionsløn. Gives for hele perioder, hvor pågældende er ”aktiv”, hvilket 

vil sige at funktionslønnen også gives i kortere perioder hvor daglig praktik-

vejleder er ”elev-fri”. Holdes pause fra funktionen i mere end ½ år eller 

funktionen ophører, sluttes funktionslønnen. Forudsætter gennemført vej-

lederkursus. Beløbet udbetales i hele måneder. 

8. Daglig praktikvejleder / ikke punktpraktik 

Tillægget på x kr. som praktikvejleder følger eleven. Der kan ikke udbetales 

tillæg for mindre end én pr. uge pr. medarbejder. Der sker afrunding ned/op 

til én hel uge ved 2 eller 3 dages praktikvejledning. Der udbetales ét tillæg 

pr. medarbejder – udgangspunktet er, at praktikvejlederen kun har én prak-

tikant. Praktikvejledertillægget ydes under ferie, sygdom og andet fravær, 

medmindre en anden medarbejder har overtaget funktionen. Der ydes ikke 

praktikvejledertillæg til elever i punktpraktik. 
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9. Daglig praktikvejleder 

Til social- og sundhedspersonale, der er pålagt funktionen som praktikvejle-

der, ydes x kr. årligt pr. elev, når pågældende har uddannelsen som daglig 

praktikvejleder. Tillægget udbetales med 1/12 pr. påbegyndt måned, hvor 

funktionen varetages. 

10. Praktikvejlederfunktion 

Hvor ledelsen udpeger en medarbejder til varetagelse af praktikvejleder-

funktionen, ydes et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget ydes 

pr. uge og udbetales samlet som et engangsbeløb. Der kan kun udbetales et 

tillæg pr. elev, og udbetales kun for den periode funktionen varetages. Til-

lægget gradueres ikke efter ansættelsesbrøken. 

11. Tillæg for praktikvejledning 

I elevens praktikperiode hvor medarbejderen fungerer som praktikvejleder 

udbetales et funktionslønstillæg på x kr. pr. år i 31/3 2000-niveau uden re-

duktion i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæggene ydes ved førstkom-

mende mulige lønudbetaling efter praktikperiodens ophør. 

12. Uddannelseskoordinator med praktikvejledning  

Praktikvejledning af sosu-elever, x kr. årligt. Reduceres ikke ift. beskæftigel-

sesgrad. Udbetales for de perioder, hvor man har elever (iht. overenskom-

sten). 
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 Ryginstruktør  

Eksempel på formulering: 
 

1. Ryginstruktør 

Der udbetales pensionsgivende funktionsløn til medarbejdere uddannet 

som ryginstruktør og som varetager funktionen.  

 
 
 

 

 

Rygpilot  

Eksempel på formulering: 
 

1. Rygpilot  

Ansatte, der varetager funktionen som rygpilot inden for KL’s forhandlings-

område, tillægges funktionsløn. Forudsætter gennemført uddannelse. Det 

forventes og der stilles krav til at rygpiloterne målrettet varetager opgaver 

med udgangspunkt i en funktionsbeskrivelse udarbejdet i virksomheden, og 

godkendt i MED-udvalget.  

 

Se også forflytningsvejleder side 51 og løf-

te/forforlytningsinstruktør side 54. 
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Sikkerhedsrepræsentant 

Eksempler på formulering: 
 

1. Sikkerhedsrepræsentanter 

Sikkerhedsrepræsentanter honoreres med et årligt funktionstillæg på x kr. 

Funktionstillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæg-

get bortfalder uden yderligere varsel ved bortfald af funktionen. Honorering 

for SR-hveret medregnes i udmøntningsgarantien. 

2. Sikkerhedsrepræsentanter  

Honorering af funktionen som sikkerhedsrepræsentant er afhængig af det 

antal medarbejdere, som man repræsenterer. 

For mindre end 30 medarbejdere ydes et årligt tillæg på x kr. 

For over 30 medarbejdere ydes et årligt tillæg på x kr. 

Tillægget ydes ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Hvis der allerede ydes et tillæg for funktionen som sikkerhedsrepræsentant, 

bibeholdes dette tillæg, hvis beløbet overstiger overnævnte beløb. Hvis til-

lægget bibeholdes, skal det gøres pensionsgivende. 

3. Sikkerhedsrepræsentanter  

Til sikkerhedsrepræsentanten udbetales som kompensation for manglende 

funktionsløn i henhold til denne aftale et pensionsgivende funktionstillæg 

på x kr. i årligt. Funktionstillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgra-

den. 

 

Se også fællestillidsrepræsentant side 53, tillidsposter side 

60 og tillidsrepræsentant side 64. 
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Tillidsposter  

Eksempler på formulering: 
 

1. TR/FTR i socialpsykiatrien 

For varetagelse af funktionen som TR/FTR, ydes et årligt funktionstillæg jf. 

nedenstående. 

 Indtil 40 kolleger indenfor valgområdet  x kr. 

 Over 40 kolleger indenfor valgområdet y kr. 

 Fællestillidsrepræsentanten  z kr. 

 

Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

2. Suppleant for TR  

Suppleant for tillidsrepræsentant i hjemmeplejen ydes x løntrin for vareta-

gelsen af funktionen. Forudsætning for udbetaling af løntrin er, at TR kursus 

er gennemført. 

3. TR og SR  

Til tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant gives et tillæg på x kr., og 

til deres suppleanter gives et tillæg på y kr. uafhængig af beskæftigelsesgra-

den, når grunduddannelsen/arbejdsmiljøuddannelsen er gennemført. 

Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved en tidligere aftale. 

4. TR og FTR 

Tillidsrepræsentanten og fællestillidsrepræsentanten deltager aktivt i for-

midling og samarbejde på følgende områder: 

 Funktioner og opgaver i det lokale forhandlings- og medbestemmel-

sessystem 
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 Fagligt repræsenterer medarbejderne på en sådan måde, at det er 

til gavn for både medarbejderen og arbejdspladsen 

 Være bisidder ved akutte faglige situationer, f.eks. ved afskedigel-

ses- og påtalesager m.v. 

 Have tæt kontakt med medarbejderen om løn- og ansættelses-

spørgsmål 

 Bidrager til at sikre den gensidige informationspligt mellem ledere 

og medarbejdere om alle forhold, som betyder noget for det daglige 

arbejde og kommunens virke som helhed 

 Samarbejdsparter i forhold til ledelsen  

 Deltager aktivt i kommunens generelle udvikling 

 Deltager aktivt i at opfordre kolleger til kompetenceudvikling 

 Formidler af personalepolitikken generelt herunder kommunens 

værdigrundlag 

 Deltager aktivt i sygefraværspolitikken herunder samtaler 

 Institutionens/afdelingens virksomhedsplan, lokale personalepolitik 

og lønpolitik 

 Lokal forhandlingskompetence i forhold til ledelsen på den enkelte 

arbejdsplads 

 

Fællestillidsrepræsentanten funktioner omfatter udover overnævnte: 

 

 Forhandlingskompetence i forhold til overordnede aftaler i kommu-

nen, f.eks. forhåndsaftaler, arbejdstidsaftaler og personalesager 

 Kontaktperson til kommunens øverste ledelse. 
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Funktionsløn for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter 

Til og med 50 medlemmer 

 

 Med forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 

50-100 medlemmer 

 Med forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 

100-150 medlemmer 

 Med forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 

150 og derudover 

 Med forhandlingskompetence ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 Uden forhandlingskompetence ydes et tillæg på y kr. årligt (31/3 

2000-niveau) 

 

Tillæggene er pensionsgivende. 

5. FTR, TR og SR  

Fællestillidsrepræsentanter honoreres for funktionen med x kr. årligt (31/3 

2000-niveau).  
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Tillidsrepræsentanter, som samtidig er sikkerhedsrepræsentant, honoreres 

for funktionen med x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Tillidsrepræsentanter  

honoreres for funktionen med x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Tillæggene re-

duceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

6. TR, FTR og SR  

Der ydes et tillæg for tillidsrepræsentanter på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) 

for funktionen som tillidsrepræsentant samt som kompensation for eventu-

elt løntab/manglende lønudvikling som følge af hvervet.  

Et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau), hvis tillidsrepræsentanten har et 

valgområde med mere end 35 ansatte. 

Et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau), hvis tillidsrepræsentanten af or-

ganisationen er tillagt aftalekompetence på lønområdet. 

For så vidt angår FTR forhandles disse individuelt i de enkelte forvaltninger.  

Der ydes et tillæg for sikkerhedsrepræsentanter på x kr. årligt (31/3 2000-

niveau) for funktionen som sikkerhedsrepræsentant samt som kompensati-

on for eventuelt løntab/manglende lønudvikling som følge af hvervet.  

 

 

Se også fællestillidsrepræsentant side 53, sikkerhedsrepræ-

sentant side 59, tillidsrepræsentant side 64 og kvalifikati-

onskriterium  TR uddannelse side 142.  
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Tillidsrepræsentant 

Eksempler på formulering: 
 

1. Lokale TR 

De lokale TR’ere honoreres med et årligt funktionstillæg på x kr. for vareta-

gelse af TR-funktionen. Efter den fornødne TR-uddannelse og efterfølgende 

delegering af kompetence fra FOA, honoreres TR-hvervet med yderligere x 

kr. årligt. Såfremt den lokale TR’er varetager hvervet for mere end 35 med-

arbejdere, honoreres hvervet med yderligere x kr. pr. år. Funktionstillægge-

ne reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.  

Funktionslønnen ophører med udgangen af den måned, hvor tillidshvervet 

ophører. 

2. Tillidsrepræsentant 

Til tillidsrepræsentanten efter denne aftale ydes et tillæg på x kr. i årligt 

grundbeløb (31/3 2000-niveau), såfremt TR opfylder følgende betingelser: 

 minimum et års erfaring (efter at de er anmeldt som TR) 

 har gennemgået organisationens TR-uddannelse 

 og at TR har fået delegeret forhandlingskompetence vedrørende lo-

kal løndannelse fra organisationen. 

Til tillidsrepræsentanten udbetales som kompensation for manglende funk-

tionsløn i henhold til denne aftale et pensionsgivende funktionstillæg på x 

kr.  årligt. Funktionstillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. 

3. Tillidsrepræsentant 

Såfremt tillidsrepræsentanten har en lønnedgang i forbindelse med udførel-

se af hvervet, kan der jævnfør MED-aftalen individuelt aftales kompensation 

herfor.  
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Se også fællestillidsrepræsentant side 53, sikkerhedsrepræ-

sentant side 59, tillidsposter side 60 og kvalifikationskriteri-

um  TR uddannelse side 142. 
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 Tutor/mentor  

Eksempler på formulering: 
 

1. Ressourceperson 

Funktionen som mentor dækker over mulige opgaver, der kan varetages på 

de forskellige institutioner eller distrikter. Beløb x kr. årligt i 31/3 2000-

niveau og reguleres efter beskæftigelsesgrad.   

2. Tutorer  

Der tilrettelægges med 1 uddannet tutor i hvert team. Til medarbejdere 

med uddannelse og funktion som tutor/mentor gives et årligt tillæg på x kr. 

 
 
 

  

Uddannelseskoordinator  

Eksempel på formulering: 
 

1. Uddannelseskoordinator  

Under plejegruppelederens fravær på hele dage kan det aftales, at en med-

arbejder, som i forvejen fungerer som teamkoordinator udfører yderligere 

koordinerede funktioner, uden ledelsesmæssige opgaver, i den lokale 

hjemmeplejegruppe. For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/3 

2000-niveau).  
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 Underviser 

Eksempler på formulering: 
 

1. Ansvarlig underviser i Care  

For varetagelsen af funktionen som ansvarlig underviser i Rambøll Care om-

sorgssystem ydes x løntrin. 

 

Det forudsættes at den ansvarlige underviser: 

 er uddannet i og har erfaring med Rambøll Care omsorgssystem 

 planlægger og afvikler undervisning i anvendelse af Rambøll Care 

omsorgssystem 

 udfører grundlæggende driftsopgaver i forbindelse med brugerne af 

Rambøll Care omsorgssystem 

 løser administrative opgaver i forbindelse med afviklingen af under-

visning i anvendelse af Rambøll Care omsorgssystem. 

2. Medansvarlig underviser i Care  

For varetagelsen af funktionen som medansvarlig underviser i Rambøll Care 

omsorgssystem ydes x løntrin. 

 

Det forudsættes at den medansvarlige underviser: 

 er uddannet i og har erfaring med Rambøll Care omsorgssystem 

 deltager i planlægningen og afviklingen af undervisning i anvendelse 

af Rambøll Care omsorgssystem 

 udfører grundlæggende driftsopgaver i forbindelse med brugerne af 

Rambøll Care omsorgssystem. 
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 Voldsressourceperson 

Eksempler på formulering: 
 

1. Voldsressourceperson  

Med virkning fra 1. april 2003 ydes et engangsvederlag på x kr. i 31/3 2000-

niveau til en medarbejder, som er pålagt opgaver som voldressourceperson 

og som efter en samtale med en medarbejder, som har været udsat for en 

”voldsepisode”, som har medført en henvendelse til områdets voldsressour-

ceperson, har udarbejdet et standardspørgeskema. 

 

2. Voldsforebyggelsesvejleder  

For funktionen som voldsforebyggelsesvejleder gives et tillæg på x kr. 
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 1. assistent 

Eksempel på formulering: 
 

1. 1. assistenter   

Social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter ansat på et af kom-

munens plejehjem, der er 1. assistenter, ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 

2000-niveau). Beløbet reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 
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 Administrative opgaver   

Eksempel på formulering: 
 

1. Enkeltstående administrative opgaver   

Der udarbejdes individuel funktionsbeskrivelse i forbindelse med oprettelse 

af funktionen. Udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

  



71 
 

F 

   Særlige ansvarsområder
    

Aflastning 

Eksempler på formulering: 
 

1. Aflastningsenhed  

Tillæg for at arbejde på en særskilt aflastningsenhed. Årligt pensionsgivende 

grundbeløb på x kr. (31/3 2000-niveau).  

2. Aflastningsstuer  

Funktionsløn for ansvar for aflastningsstuer (1 medarbejder) giver x løntrin. 

3. Selvindskrivnings- /aflastningshjem 

Der ydes et funktionstillæg på x kr. pr. år (31/3 2000-niveau) til basisperso-

nalet for at arbejde med både selvindskrivnings- og aflastningspladser. 

4. Arbejde i yngre-  og aflastningsafdeling  

For arbejde i yngre- og aflastningsafdeling gives et tillæg på x kr. 
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Særlige ansvarsområder     
  

Akutplanlægning 

Eksempel på formulering: 
 

1. Nøgleperson til akutplanlægning  

Til nøgleperson til akutplanlægning i weekender for undergrupperne, udbe-

tales et tillæg på x kr. pr. vagt. Der afsættes den fornødne tid efter aftale 

med lederen. 

 

Se også disponeringsvagtfunktion side 79, fordelerfunktion 

side 80, planlægger side 95 og tjenesteplaner side 107. 
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 F 
    Særlige ansvarsområder

    

 Ansvarshavende 

Eksempler på formulering: 
 

1. Ansvarshavende 

Funktionstillæg på x kr. årligt, 1/10 1984-niveau, til social- og sundhedsassi-

stenter, der er ansvarshavende. Tillægget fordeles pr. vagt.  

2. Ansvarshavende  

Social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter, som fungerer som 

ansvarshavende, får et pensionsgivende funktionstillæg på x kr. 

3. Ansvarshavende en enkelt vagt 

Social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter, som fungerer som 

ansvarshavende en enkelt vagt, modtager et funktionstillæg på x kr. 

4. Nødkaldstelefon samt vagtdækning i hjælpegruppen 

Social- og sundhedsassistenter i dagvagt ydes et ansvarshavende tillæg på x 

kr. pr. vagt i weekender og helligdage for varetagelse af nødkaldstelefonen 

samt vagtdækning i hjælpergruppen ved sygefravær. De social- og sund-

hedsassistenter som varetager tlf. for døgnvagten ydes herudover x kr. pr. 

vagt i telefonpenge. 

5. Ansvarshavende funktion på enkelte vagtdage 

Til social- og sundhedsassistenter, der er pålagt ansvarshavende funktion på 

enkelte vagter, ydes et pensionsgivende vederlag pr. vagt på x kr. (31/3 

2000-niveau). Der sker ikke reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. Hono-

reres månedsvis bagud på baggrund af hvem, der er udpeget til at varetage 

funktionen. 
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Særlige ansvarsområder     
  

6. Ansvarshavende i aften/nattevagt 

Tildeles x kr. pr. vagt som ansvarshavende i aften/nattevagt. 

7. Aflæser 

Tillæg som aflæser/ansvarshavende i aften- og nattetjeneste, søndag og hel-

ligdag på x kr. pr. vagt. 

8. Ansvarshavende i fast aftentjeneste 

Social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter der er tillagt funktio-

nen som ansvarshavende i fast aftentjeneste ved plejehjem, ydes et tillæg 

på x kr. årligt (31/3 2000-niveau), for rekruttering og fastholdelse. Beløbet 

reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.  
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F  

   Særlige ansvarsområder
    

 Beboerbladsansvarlig  

Eksempel på formulering: 
 

1. Beboerbladsansvarlig   

Til personale, der er ansvarlig for beboerblad, ydes x trin. 
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Særlige ansvarsområder      
 

 Beklædning 

Eksempler på formulering: 
 

1. Uniformsansvarlig i hjemmeplejen 

Uniformsansvarlig i hjemmeplejen tildeles x løntrin for varetagelse af opga-

ven med uniformer. 

2. Tøjansvarlig 

For varetagelse af funktionen som tøjansvarlig tildeles et årligt tillæg på x kr. 

(31/3 2000-niveau, ikke gradueret). 

3. Beklædning til personale  

Ansatte der varetager funktioner vedrørende beklædning til personale til-

lægges funktionsløn. Opgaverne består af bestilling, opfølgning og afbestil-

ling af beklædning samt evt. at lægge tøjet på plads. 

4. Uniform 

Funktionsløn på x løntrin til medarbejder(e), der har ansvar for uniform un-

der forudsætning af, at der på den enkelte institution er medarbejder(e), 

der har funktionen. 

5. Uniformsansvarlig 

Tillægget ydes for arbejdet med uniformerne, herunder bl.a. bestilling og 

afbestilling af uniformer. 
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   Særlige ansvarsområder
    

 Ble-ansvarlig 

Eksempler på formulering: 
 

1. Ble-ansvarlig 

For varetagelsen af funktionen som ble-ansvarlig på plejehjemmene ydes x 

løntrin. 

2. Deltager i ble-udvalg 

Til medarbejdere, der vejleder om inkontinensprodukter og som deltager i 

ble-udvalgets møder, ydes et årligt pensionsgivende funktionstillæg på x kr. 

(31/3 2000-niveau) med reduktion ved nedsat beskæftigelsesgrad. Tillæg-

get udbetales for varetagelsen af funktionen i hele måneder. 

3. Nøglepersoner vedrørende ble-koordinering  

Ansatte der varetager funktionen som nøgleperson vedrørende ble-

koordinering tildeles x løntrin. Den ansatte er i tæt samarbejde med ble-

ressourcepersonen. 

4. Ble-ansvarlig 

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x løntrin til maks. en ble-

ansvarlig pr. afdeling. Det er en forudsætning, at den ble-ansvarlige er ud-

peget af ledelsen. 

5. Tillæg som ble-ansvarlig 

Til de medarbejdere, der udpeges til funktionen som ble-ansvarlig, ydes et 

årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget gradueres efter ansættel-

sesbrøk. 

 

Se også inkontinens side 86. 
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Særlige ansvarsområder     
  

 Depotansvar 

Eksempler på formulering: 
 

1. Tovholder  

Medarbejdere med tovholderfunktion er godkendt af ledelsen til at varetage 

en specialfunktion, som er en opgave af mere permanent karakter f.eks. de-

potstyring. 

2. Depotansvarlig  

Personale, der varetager funktion med depotansvar, ydes x løntrin for vare-

tagelse af funktionen. 

3. Depotansvarlig på plejehjem 

For varetagelse af funktionen som depotansvarlig på plejehjemmene ydes x 

løntrin. 

4. Depotansvarlig på områdecentre  

Depotansvarlige på områdecentrene tildeles funktionslønstillæg med x kr. 

årligt. 

5. Linnedansvarlig  

Tillæg på x kr. uafhængigt af beskæftigelsesgraden. 
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    Særlige ansvarsområder
    

Disponeringsvagtfunktion 

Eksempler på formulering: 
 

1. Disponeringsvagtfunktion for udekørende plejegrupper  

Forudsætningen for at varetage denne funktion er, at medarbejderen har en 

sundhedsfaglig uddannelse, har interesse for IT og planlægning og er ud-

dannet superbruger i disponeringsmodulet samt har en beskæftigelse på 

min. 30 timer ugentligt. 

2. Disponator Vitae  

For funktionen som Vitae disponator gives x trin. 

 

Se også akutplanlægning side 72, fordelerfunktion side 80, 

planlægger side 95 og tjenesteplaner side 107. 
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Særlige ansvarsområder     
  

 Fordelerfunktion 

Eksempler på formulering: 
 

1. Fordelere 

Medarbejdere i plejegrupperne med fordelerfunktion tildeles et årligt tillæg 

på x kr. Tillægget gives til enkeltpersoner i plejegrupperne, maks. 2 pr. grup-

pe, der faktisk udøver funktionen. Såfremt fordeleropgaven er organiseret i 

turnus, udløses tillægget ikke. 

2. Fordeler 

Årligt pensionsgivende tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Reduceres ikke i 

forhold til deltidsbrøk. Hvis ansættelsesbrøken er under 30/37 aftales til-

lægget individuelt. 

 

Se også akutplanlægning side 72, disponeringsvagtfunktion 

side 79, planlægger side 95 og tjenesteplaner side 107. 
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    Særlige ansvarsområder
    

 Gruppeleder  

Eksempler på formulering: 
 

1. Gruppeleder  

For medarbejdere, der varetager funktioner som gruppeledere, forhøjes det 

overenskomstbestemte pensionsgivende tillæg til x kr. årligt. 

2. Plejegruppeleder  

For varetagelse af funktionen i den nyoprettede plejegruppelederstilling i af-

ten/natordningen ydes med virkning fra indførelsen af Hjemmeplejens nye 

struktur den 1. oktober 2003 et pensionsgivende funktionslønstillæg på x 

trin. 

3. Gruppeleder på plejehjem 

Parterne er enige om, at der – med virkning fra 1. januar 2006 – ydes social- 

og sundhedspersonale i basisstillinger en pensionsgivende funktionsløn på 

min. x. kr. årligt (31/3 2000-niveau) for funktion som gruppeleder (eller til-

svarende funktioner) på plejehjem. 

4. Funktionsløn til gruppekoordinator/stedfortræder i hjemmeplejen 

Fast gruppekoordinator i Hjemmeplejen ydes funktionstillæg på x kr. årligt 

(31/3 2000-niveau). 

For funktionen som stedfortræder ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-

niveau) for de perioder funktionen varetages. 

5. Gruppeleder 

Til personale, der er pålagt funktion som gruppeleder i henhold til funkti-

onsbeskrivelsen, udbetales et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau).  Der 

udbetales x løntrin for gruppelederuddannelsen. 
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Særlige ansvarsområder     
  

6. Gruppekoordinatorer 

Gruppekoordinatorerne aflønnes på følgende måde med en differentiering i 

aflønningen i forhold til antal medarbejdere: Under 10 medarbejdere x kr., 

over 10 medarbejdere x kr. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigel-

sesgraden. 

7. Omsorgssystem m.v. 

Funktionsløn til gruppeleder for implementering/opdatering af omsorgssy-

stem og kørselslister til A/N hold x løntrin. 

8. Kvalifikationsløn til decentrale gruppeledere                                                             

Tillæg til decentrale ledere tager udgangspunkt i den generelle lønpolitik og i 

den overordnede ledelsesstrategi. Af Ledelsesstrategien fremgår det, at le-

delsesopgaverne fordeler sig på 8 områder: 

 

 Målstyring 

 Politisk ledelse 

 Økonomistyring  

 Organisationsudvikling og innovation 

 Helhedsledelse 

 Faglig ledelse og brugerperspektiv 

 Personaleledelse 

 Kommunikation 

 

I relation til dette vil der – med virkning fra 1. april 2009 – kunne gives tillæg 

til de decentrale ledere, der udmærker sig særligt inden for et eller flere af 

disse områder, ligesom der kan gives tillæg for særlig relevant videreuddan-

nelse, der har sigte på ledelsesdisciplinerne. 
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   Særlige ansvarsområder
    

 Hygiejne    

Eksempel på formulering: 
 

1. Ressourceperson 

For funktionen som ressourceperson, der har specialviden, uddannelse og 

kompetence, og som anvender denne viden struktureret indenfor hygiejne, 

(egenkontrol) ydes x kr. Der kan til den enkelte medarbejder dog gives maks. 

x kr. i tillæg i maks. 2 år af gangen. 
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Særlige ansvarsområder  

     

 Høreomsorg 

Eksempler på formulering: 
 

1. Høreomsorgsmedhjælper 

Til medarbejdere, der varetager funktionen som høreomsorgsmedhjælper, 

ydes et årligt pensionsgivende tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). 

2. Tovholderfunktion  

Medarbejdere med tovholderfunktion er godkendt eller udpeget af ledelsen 

til at varetage en specielfunktion, som er et udvalgt indsats- /fokusområde 

f.eks. høre- /omsorgsmedarbejder.  

3. Dagligvejleder  

Daglig vejleder indenfor høreomsorg ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. 

(årligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau). Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til 

beskæftigelsesgrad. 

4. Ressourceperson 

Funktionen dækker over en lang række mulige opgaver, der kan varetages 

på de forskellige institutioner eller distrikter. Hensigten med denne funkti-

onsbeskrivelse er at tydeliggøre de generelle forventninger og rammer, der 

er gældende indenfor høreomsorg.  

5. Høre-omsorg (Aktivitetscentre) 

For varetagelse af funktionen omkring høreomsorg tildeles et årligt tillæg på 

x kr. (31/3 2000-niveau, ikke gradueret). 
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   Særlige ansvarsområder

    

6. Høreomsorg  

For varetagelse af funktionen som ansvarlig for høreomsorg ydes x løn-

trin. Det forudsættes at den ansvarlige for høreomsorg: 

 Er ansvarlig for instruktion og vejledning af brugere og kolleger i 

brugen af hjælpemidler i forbindelse med høreomsorg 

 Skal indgå i samarbejde med ekstern hørekonsulent 

 Varetage bestilling af batterier og reservedele til høreapparater. 

7. Høreomsorgfunktion 

Som en af flere særlige funktioner indenfor døgnberedskabet ydes for hø-

reomsorg x løntrin. 
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Særlige ansvarsområder 

 

 Inkontinens  

Eksempler på formulering: 
 

1. Inkontinens   

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x løntrin til personer, der ar-

bejder med inkontinens og har gennemført inkontinensuddannelsen.  

2. Daglige vejledere: Kontinens 

Der ydes et pensionsgivende tillæg på x kr., tillægget ydes fuldt ud uden 

hensyn til beskæftigelsesgrad. 

3. KKP – kontinens-kontaktperson  

For funktionen som kontinens-kontaktperson tildeles et årligt tillæg på x kr. 

(31/3 2000-niveau, ikke gradueret). 

4. Kontinenskontaktpersoner 

Personale, der udpeges til at varetage funktion som kontinenskontaktper-

son, ydes x løntrin herfor. 

5. Kontinensinstruktør 

For varetagelse af funktionen som kontinensinstruktør ydes x løntrin. 

6. Inkontinensvejleder 

Der ydes x funktionstrin til medarbejdere, der arbejder som inkontinensvej-

ledere. 

7. Tena konsulent/instruktør 

Til Tena konsulenter/instruktører gives et tillæg på x kr. årligt uafhængigt af 

beskæftigelsesgraden. Der sker modregning, såfremt tillægget er givet ved 

en tidligere aftale. 

 



87 
 

F 

   Særlige ansvarsområder

    

8. Inkontinens (blevurdering) 

Medarbejdere, som udfører funktionen inkontinens, får tillagt x løntrin. 

9. Inkontinens 

Med virkning fra 1/1 2007 ydes funktionsløn på x løntrin til medarbejdere, 

der har relevant uddannelse og udfører funktionen. 

10.  Kontinenskoordinator  

Til ansatte, der er ansvarlige for koordinering af inkontinens/bleer, ydes et 

tillæg på x kr. pr. år. Tillægget gradueres ikke i henhold til beskæftigelses-

graden. 

 

Se også bleansvarlig side 77.  
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Særlige ansvarsområder     

  

Journalinstruktør 

Eksempel på formulering: 
 

1. Vitae  

X kr. årligt. funktionsløn ophører for den enkelte medarbejder, når funktio-

nen ikke længere varetages og afregnes altid i hele måneder. 

 

Se også superbruger side 103, systemadministrator side 106 
og vitae funktioner side 111.  

 
 
 
 
 

 

 Kasseansvarlig 

Eksempel på formulering: 
 

1. Kasseansvarlig  

For funktionen som kasseansvarlig på hvert plejecenter ydes funktionstillæg 

på x kr. 
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    Særlige ansvarsområder

    

 Koordinator     

Eksempler på formulering: 
 

1. Teamkoordinator uden EDB funktioner 

Til medarbejdere som, efter aftale med plejegruppelederen, varetager funk-

tion som teamkoordinator uden EDB funktioner, ydes et funktionstillæg på x 

kr. pr. år (31/3 2000-niveau) for en medarbejder på fuld tid. 

 

Under teamkoordinatorens fravær som følge af ferie, sygdom eller andet 

kan det aftales, at en anden medarbejder udfører funktionen på enkelte da-

ge. For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/3 2000-niveau). 

2. Teamkoordinator med EDB funktioner 

Til medarbejdere som, efter aftale med plejegruppelederen, varetager funk-

tion som teamkoordinator med EDB funktioner ydes et funktionstillæg på x 

kr. pr. år (31/3 2000-niveau) for en medarbejder på fuld tid. 

 

Under teamkoordinatorens fravær som følge af ferie, sygdom eller andet 

kan det aftales, at en anden medarbejder udfører funktionen på enkelte da-

ge. For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/3 2000-niveau). 

3. Udvidede funktioner som teamkoordinator 

Under plejegruppelederens fravær på hele dage kan det aftales, at en med-

arbejder som i forvejen fungerer som teamkoordinator udfører yderligere 

koordinerede funktioner, uden ledelsesmæssige opgaver, i den lokale 

hjemmeplejegruppe. For denne funktion ydes et tillæg pr. dag på x kr. (31/3 

2000-niveau).  
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Særlige ansvarsområder     

  

4. Back up for teamkoordinator  

For varetagelsen af funktionen som back up for teamkoordinator tildeles et 

af følgende tillæg, afhængigt af antal gennemsnitlige timer pr. uge funktio-

nen varetages. Back up funktionen i gennemsnitlig 5-10 timer pr. uge tilde-

les et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau, ikke gradueret i forhold til be-

skæftigelsesgraden). Back up funktionen i gennemsnitlig 11-20 timer pr. uge 

tildeles et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau), ikke gradueret ift. be-

skæftigelsesgrad). 

5. Ansvarlig praktikvejleder      

For varetagelse af funktionen som teamkoordinator med stedfortrædende 

funktion tildeles et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau, ikke gradueret). 

Tillægget udmøntes kontinuerligt. 

6. Teamkoordinator 

Teamkoordinator tildeles x trin. 
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   Særlige ansvarsområder

    

 Kvalitetsudvikling 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ressourceperson i kvalitetsudvikling 

Defineres af kommunen. Hvert emne aftales med FTR. 

 
 
 
 
 
 

 

Køkkenhygiejne 

Eksempel på formulering: 
 

1. Køkkenhygiejneansvarlig 

Funktionen dækker over en lang række mulige opgaver, der kan varetages 

på de forskellige institutioner eller distrikter. Hensigten med denne funkti-

onsbeskrivelse er at tydeliggøre de generelle forventninger og rammer, der 

er gældende indenfor Køkkenhygiejneansvarlig.  
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Særlige ansvarsområder     
  

 Leder af gruppeaktiviteter 

Eksempel på formulering: 
 

1. Leder af gruppeaktiviteterne  

Ved Aktivitetscenter tildeles x løntrin. 

 

Se også aktivitetsmedarbejder side 20 og kultur/aktivitet  

side 31 

 
 
 
      

 Madudbringning/distribution 

Eksempel på formulering: 
 

6. Madudbringning  

For madudbringning og kørsel i forbindelse med maddistribution, ydes der 

et funktionstillæg på x kr. pr. dag pr. medarbejder.  
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   Særlige ansvarsområder

    

 Medicinansvarlig 

Eksempel på formulering: 
 

1. Medicinansvarlig  

Til medarbejdere, der er pålagt medicinansvar, gives et tillæg på x kr. årligt. 

 

Det forudsættes at medarbejderen udfører følgende: 

 Bestiller receptmedicin på apotek/modtager donationer fra læge 

 Medicindosering til beboerne/opfyldning af doseringsæsker 

 Have det daglige overblik over medicinuddelingen  

 Medicinoptælling herunder kontrol og administration af den medicin, der 

er i huset, aflevering af overflødig receptmedicin på apoteket 

 Ajourføring af medicinkort 

 Orientering til kolleger om ny medicinering, den lægelige diagnose, og 

den ordinerede medicins forventede virkning og eventuelle bivirkninger 

 Rådgivning af beboernes kontaktpersoner på baggrund af observationer 

af helbredsmæssige ændringer hos den enkelte beboer/være til rådighed 

for spørgsmål fra det øvrige personale, der ikke er uddannet omkring 

medicin 

 Holder sig ajour på området.  

 

Se også kvalifikationskriterium om medicin side 145. 
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Særlige ansvarsområder     

  

 Nøgleperson  

Eksempel på formulering: 
 

1. Nøglepersoner 

Til medarbejdere med funktion som nøglefunktion ydes funktionsløn på x kr. 

årligt (31/3 2000-niveau). Tillægget ydes tidsbegrænset, så længe funktio-

nen varetages og i henhold til konkret indberetning. Tillægget reduceres ik-

ke i forhold til nedsat arbejdstid. 

 

Se også ressourceperson side 100 og  vidensperson side 
109.  
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    Særlige ansvarsområder

    

 Planlægger 

Eksempler på formulering: 
 

1. Planlægger  

Til medarbejdere, der varetager funktionen som planlægger, ydes et pensi-

onsgivende tillæg på x kr. årligt.  

2. Planlæggere 

Til planlæggere i hver enhed ydes et tillæg på x kr. pr. år uanset beskæftigel-

sesgrad. De planlæggere der får planlæggertillæg i henhold til tidligere ind-

gået forhåndsaftale, og som stadig er planlæggere, vil oppebære dette tillæg 

som en personlig ordning med modregningsret ved fremtidige aftalte løn-

stigninger. 

3. Disponeringsplanlægger 

Tillægget på x kr. årligt ydes for arbejdet med udarbejdelsen af dispone-

ringsplaner. 

4. Daglig planlægger 

For varetagelsen af funktionen som daglig planlægger i lokalgrupperne ydes 

et årligt tillæg på x kr. Tillægget ydes ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

5.  Daglig planlægger  

Ansatte, der varetager funktionen som daglig planlægger inden for KL’s for-

handlingsområde tillægges funktionsløn afhængig af grup-

pen/teamets/opgavens omfang.  
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Særlige ansvarsområder     

  

6. Disponenter 

Til ”disponenter” gives et tillæg på x kr. Tillægget gradueres ikke i henhold til 

beskæftigelsesgraden. 

7. Gruppesekretærer 

Gruppesekretærer ydes et tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Dette tillæg 

kan som udgangspunkt ydes til 2 gruppesekretærer pr. gruppe, når disse ud-

fører funktionen sideordnet. 

8. Gruppesekretær  

Gruppesekretær, der udfører vagtplanlægning og/eller ruteplanlægning, jf. 

funktionsbeskrivelse. 

9.  Tavleansvarlige 

Til medarbejdere, der er tavleansvarlige, ydes fra 1/04 2002 et årligt pensi-

onsgivende funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) uden reduktion ved 

nedsat beskæftigelsesgrad. 

10. Planlæggere i udekørende teams 

Funktionen honoreres med et fast årligt tillæg svarende til det, der i over-

enskomsten hedder gruppeledertillæg, x kr. årligt. 

11. Gruppeplanlægger 

Der ydes funktionstillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) f.eks. gruppeplanlægger 

m.fl. 

12. Vagtplanlæggere  

Til vagtplanlæggere gives et engangsbeløb på x kr. (1/1 2007 niveau) pr. 

gruppe/hus til deling for funktionen. 
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13. Vagtplanlægger   

Der ydes funktionsløn til medarbejdere, der arbejder som vagtplanlægger, 

ydes til medarbejdere for udarbejdelse og ansvar for vagtplaner. Funktionen 

skal være pålagt af lederen. 

 

 

Se også akutplanlægning side 72, disponeringsvagtfunktion 

side 79, fordelerfunktion side 80 og tjenesteplaner side 107. 
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Særlige ansvarsområder     

  

 Projektdeltagelse  

Eksempler på formulering: 
 

1. Projektdeltagelse  

Der kan ydes tillæg for deltagelse i projekter under følgende betingelser: 

Opstart af projekter skal godkendes i Ældresektorens ledergruppe 

 Et projekt skal beskrives, og indeholde formål, mål og målpunkter, 

tidsplan samt forslag til ressourceforbrug 

 Projektet skal være af en vis størrelse, være udviklingsorienteret, 

tidsbegrænset, nyt for organisationen, og kan involvere flere perso-

ner tværfagligt 

 Ledelsen skal ved projektets start have tilkendegivet overfor FTR og 

de deltagende, at der vil kunne blive forhandlet et vederlag for aktiv 

deltagelse. 

2. Projektdeltagelse  

Efter en konkret ledelsesmæssig vurdering kan der ydes funktionsløn ift. be-

skæftigelsesgrad og udmøntes årligt efter en konkret forhandling med den 

faglige organisation. 

 

Se også udviklingsprojekter side 108 og resultatløn sin 163. 
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   Særlige ansvarsområder

    

 Rengøringsmiddelansvarlig 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ansvarlig for rengøringsmidler  

Tillæg på x kr. uafhængigt af beskæftigelsesgrad. 
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 Ressourceperson 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ressourceperson dagcenterområdet  

Funktionen dækker over mulige opgaver, der kan varetages i de forskellige 

dagcentre eller træningsteams. Hensigten med denne funktionsbeskrivelse 

er at tydeliggøre de generelle forventninger og rammer, der er gældende. 

 

Opgaver der kan varetages ud fra ressourcepersonsfunktionen:  

 Delegeret genoptræning  

 Satellitfunktion 

 IT superbruger – Rambøll Care 

 Høreomsorg 

 

Såfremt der måtte være behov for yderligere opgaver, skal disse drøftes og 

godkendes af aftaleparterne. 

 

Generelle krav til udførelsen af funktionen: 

 Har sosu-uddannelse 

 Såfremt der findes specifikke uddannelsestilbud til nogle af opga-

verne, skal den der udfører opgaven have mulighed for at deltage i 

relevant kursusvirksomhed 

 På det enkelte arbejdssted udarbejdes en konkret opgavebeskrivel-

se for den konkrete funktion. Af opgavebeskrivelsen skal fremgå, 

hvad den pågældende skal : Udfører  – har medansvar for – er an-

svarlig for 
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   Særlige ansvarsområder
    

 

 Såfremt opgaven stiller særlige krav, skal disse fremgå af opgavebe-

skrivelsen 

 Såfremt opgaven kræver særlige rammer i form af lokaler – adgang 

til IT m.m., skal dette fremgå af opgavebeskrivelsen. 

Der er mulighed for aflønning af ressourcepersonsfunktionen på 3 ni-

veauer. Vurderingen af efter hvilket niveau funktionen skal aflønnes, skal 

ske mellem hhv. faglederen og den lokale tillidsrepræsentant. 

 

Se også nøgleperson side 94 og vidensperson  
 side 109.  
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Særlige ansvarsområder     

  

 Stedfortræder 

Eksempler på formulering: 
 

1. Funktionstillæg for stedfortrædere  

For funktionen som stedfortræder gives x kr. 

2. Funktionstillæg for stedfortræder for aktivitetsledere  

For funktionen som stedfortræder for aktivitetsledere gives x kr. 

3. Stedfortræder for distriktsleder 

For funktionen som stedfortræder for distriktsleder gives x kr. 
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   Særlige ansvarsområder

    

 Superbruger  

Eksempler på formulering: 
 

1. Superbruger i elektronisk omsorgssystem 

I forhold til døgnberedskabet kan der være behov for særlige funktioner in-

denfor elektronisk omsorgssystem. Udbetalingen er ikke kvoteopdelt. 

2. Superbruger i it/hotline-funktioner 

Sikrer at brugerne hurtigt bliver fortrolige med systemernes muligheder og 

udnytter det i praksis. Fungerer som hotline for kolleger og varetager alle 

pædagogiske funktioner i forhold til kolleger. For funktionen som superbru-

ger ydes et funktionstillæg på x-y løntrin. Tillægget gøres afhængig af syste-

mets kompleksitet og antal systemer. 

3. Superbruger til nødkald 

Til superbrugere på nødkald på plejehjemmene ydes et tillæg på x løntrin. 

4. Superbruger i Rambøll Care 

Til superbrugere i Rambøll Care ydes et pensionsgivende tillæg på x kr. (år-

ligt grundbeløb, 1/1 2006-niveau) Tillægget ydes fuldt ud uden hensyn til 

beskæftigelsesgrad. 

5. Superbruger i omsorgssystem 

For varetagelse af funktionen som superbruger i brugen af omsorgssystemet 

ydes x løntrin. 

Det forudsættes, at superbrugeren: 

 Yder daglig supervision af alle slutbrugere i omsorgssystemet 

 Foretager indberetning af fejl og ønske til medansvarlig 
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Særlige ansvarsområder     

  

 Sikrer at de oprettede brugere har adgang til systemet (låse op for 

spærrede brugere) 

 Samarbejder med øvrige superbrugere og medansvarlige 

 Er medansvarlige for at indgående aftaler overholdes 

 Er medansvarlige for optimal systemanvendelse i daglig drift. 

 

Blandt superbrugerne er der 3 medarbejdere med særlige opgaver i forhold 

til afrapportering til it-afdelingen om tekniske fejl m.v. 

 

Se også journalinstruktør side 88, systemadministrator side 
106 og vitae funktioner side 111.  
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   Særlige ansvarsområder

    

 Supervisor 

Eksempler på formulering: 
 

1. Supervisor 

Der uddannes efter aftale med lederen 2 nøglepersoner/1 pr. center i nær-

mere definerede emner indenfor fællessprog 2, kommunikation, supervisi-

on, coaching og refleksion. 

2. Supervisor  

Tillæg for at være ressourceperson inden for supervision. Årligt pensionsgi-

vende grundbeløb x kr. (31/3 2000-niveau). 
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 Systemadministrator 

Eksempel på formulering: 
 

1. Systemadministratorer it omsorgssystemer 

Til ansatte, der får pålagt funktionen som systemadministratorer, ydes et år-

ligt tillæg svarende til x kr. 

 

Se også journalinstruktør side 88, superbruger side 103 og 
vitae funktioner side 111.  
  

 
 
 

 

Teamvagt 

Eksempel på formulering: 
 

1. Teamvagt i hjemmeplejen  

For funktionen som teamvagt i hjemmeplejeteams ydes x kr. (tidligere be-

nævnt gruppevagt). 
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   Særlige ansvarsområder

    

 Tjenesteplaner 

Eksempel på formulering: 
 

1. Tjenesteplaner  

For kommunens plejecentre, ydes et pensionsgivende funktionstillæg på x 

løntrin for udarbejdelse af tjenesteplaner. Afdelingslederen udpeger perso-

nen, og der kan maks. ydes tillæg til en person pr. afdeling. 

 

Se også akutplanlægning side 72, disponeringsvagtfunktion 

side 79, fordelerfunktion side 80 og planlægger side 95. 

 
 
 
 

Tovholder 

Eksempel på formulering: 
 

1. Tovholdere 

For funktionen som tovholder gives et tillæg på x kr. 
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Særlige ansvarsområder     
  

Udviklingsprojekter 

Eksempel på formulering: 
 

1. Udviklingsprojekter i/for virksomheden  

Deltagelse i udviklingsprojekter i/for virksomheden. Projektbeskrivelsen 

med fastlagte kriterier for projektets forløb forelægges af ledelsen. Beløbet 

gives i hele måneder uafhængigt af ansættelsesbrøk. 

 
Se også projektdeltagelse side 98 og resultatløn side 163.  
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   Særlige ansvarsområder

    

 Vidensperson 

Eksempel på formulering: 
 

1. Tillæg som vidensperson  

Til de medarbejdere som udpeges til varetagelse af funktionen som vi-

densperson, ydes et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget gra-

dueres efter ansættelsesbrøken. 

 

Se også nøgleperson side 94 og  ressourceperson side 100. 
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Særlige ansvarsområder     

  

Visitator 

Eksempler på formulering: 
 

1. Ansat som visitator 

X funktionslønstrin for funktionen som visitator og selvtilrettelæggelse af 

arbejdstid og opgaver. 

2. Visitatorer 

Grundlønnen bygges op efter den uddannelsesmæssige baggrund (social- og 

sundhedsassistent eller sygehjælper eller andet) med erfaring eller erfaring 

før tid, plus eventuelt stillingstillæg til trin x, herunder ydes x trin i funk-

tionsløn for visitatoruddannelse, dog senest efter 12 måneders ansættelse 

som visitator, uanset om pågældende har gennemført uddannelsen. 
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   Særlige ansvarsområder

    

Vitae funktioner 

Eksempler på formulering: 
 

1. Vitae funktioner  

Vitae funktioner kategoriseres i: 

 

 System- og sikkerhedsadministrator i Vitae-disponering 

 System- og sikkerhedsadministrator i Vitae-journal 

 Instruktør i Vitae-disponering 

 Instruktør i Vitae-journal 

 System- og sikkerhedsadministrator i Vitae-håndholdt 

 Instruktør i Vitae-håndholdt. 

 

2. Disponent i Vitae  

 Der aftales et samlet funktionstillæg på x kr. årligt (31/3 2000-

niveau) for at varetage begge funktioner både disponering i Vitae og 

som superbruger, som nævnt under de nedenstående punkter. 

 Der aftales et funktionsløntillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) 

udelukkende for funktionen som disponent i Vitae ansvaret for den 

daglige planlægning. Funktionen udføres af medarbejdere, der har 

gennemgået uddannelse i disponering af Vitae omsorg og som lø-

bende ajourfører sin viden samt er ansvarlig for oplæring af kolle-

ger.  

 Der aftales et funktionsløntillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) 

udelukkende for at være superbruger, som har gennemgået  
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Særlige ansvarsområder     

  

uddannelsen i Vitae, som løbende ajourfører sin viden og som er an-

svarlig for oplæring af kolleger.    

Beløbene reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.  

 

Se også journalinstruktør side 88, superbruger side 103 og 
systemadministrator side 106.  

 
 
 
 
 
 
 

 Værkstedskoordinator 

Eksempel på formulering: 
 

1. Værkstedskoordinator 

Social- og sundhedsassistent, der varetager funktion som koordinator ved 

værkstedet ved de beskyttede boliger, ydes et tillæg på x kr. årligt. 
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  Fleksibilitet

   

 Afløsning i sygeplejerskevagter 

Eksempel på formulering: 
 

1. Sosu-assistenters afløsning i sygeplejerskevagt  

Ved social- og sundhedsassistenters afløsning i sygeplejerskevagt ydes et til-

læg på x kr. pr. vagt (1/1 2006-niveau).  
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 Feriekoloni 

Eksempler på formulering: 
 

1. Vederlag ved deltagelse i sommerferie med beboerne  

For hver dag en medarbejder deltager i døgnophold med beboere udenfor 

Plejer- og Aktivitetscentrene gives 1 fridag svarende til normal arbejdstids-

længde for den enkelte medarbejder. Der udbetales ulempetillæg, som på 

hverdage og lørdage udgør x kr. pr. dag. Deltidsansatte kan få udbetalt er-

statningsfriheden som løn. Under medarbejders deltagelse suspenderes reg-

ler om arbejdstid, fx nattillæg, weekendgodtgørelse og overarbejde. 

2. Feriekoloni  

Til medarbejdere, der deltager i feriekoloni, gives et pensionsgivende tillæg, 

der på hverdage udgør x kr. pr. døgn og på søn- og helligdage x kr. pr. døgn. 

3. Feriekoloni 

”Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pædagogisk personale 

ved døgninstitutioner m.v”.  Vederlaget jf. aftalens pkt. 4 forhøjes til 

 x kr. pr. døgn på hverdage 

 x kr. pr. døgn på søn- og helligdage 

Ved deltagelse i feriekoloni indgår den daglige arbejdstid med 10 timer pr. 

fulde døgn. Ud- og hjemrejsedøgn reduceres forholdsmæssigt, såfremt 

den samlede varighed for disse ikke udgår et døgn. 

4. Ledsagelse af klienter ved deltagelse i ferie- og højskoleophold m.v  

I henhold til overenskomsten § 15 følges reglerne i feriekoloniaftalen for 

døgninstitutions personale. Der ydes herudover 1 times afspadsering pr. på-

begyndt dag. 
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5. Koloniophold 

Ved deltagelse i ferieophold med borgere (koloniophold) gives et tillæg på x 

kr. pr. dag på hverdage. I weekender og helligdage gives et tillæg på x kr. pr. 

dag. 
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 Flyver/afløser  

Eksempler på formulering: 
 

1. Afløsning i egen gruppe  

Til medarbejdere, der ikke er tilknyttet et bestemt team, men er tilknyttet 

hele plejecentret, ydes et tillæg på x kr. årligt (under 32 timer ugentlig). Ved 

32 timer eller derover ydes x kr. årligt. 

2. Flyverfunktion  

Skiftende vagter på tværs af dag, aften, nat i samme afdeling/institution i 

henhold til 4-ugers vagtplan. 

3. Uden fast gruppe 

Medarbejdere i hjemmeplejen, der ansættes uden fast gruppe og som kan 

flyttes fra dag til dag i et område, ydes x løntrin. 

4. Fast afløser 

Betaling til fast afløser bevares med honorering på x løntrin. Med fast aflø-

ser menes afløserpuljen, som administreres fra områdekontoret. Det er 

fastansatte afløsere, som lønnes for deres fleksibilitet. Det er således ikke de 

afløsere, der er tilknyttet den enkelte sektion.  

5. Kontorflyvere 

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg til ”kontorflyvere” på x kr. i år-

ligt grundbeløb (31/3 2000-niveau). 

6. Flyverteams  

Flyverteamets ønske om fleksibilitet er tydeligt afspejlet i mulighederne for 

vagttyper. Medarbejderne kan selv vælge mellem vagttyperne, og der bliver 

ydet et funktionstillæg, der afspejler fleksibiliteten.  



117 
 

F 

    Fleksibilitet 

 

 

 Vagttype 1, betyder at medarbejderne kan vælge at arbejde kun i 

enten dagvagt, aftenvagt eller nattevagt 

 Vagttype 2, betyder at medarbejderen kan vælge hovedvagttype og 

en sekundær vagttype. Dette valg, vil indebære at medarbejderen 

minimum har 4 sekundærvagttyper på 4 ugers rul 

 Vagttype 3, betyder at medarbejderen kan vælge en hovedvagt, 

men ellers har to andre vagttyper som mulige arbejdsområder. Det-

te valg, vil indebære at medarbejderen minimum har 6 andre vagt-

typer på et 4 ugers rul. 

7. Flyvere 

Der ydes pensionsgivende funktionsløn på x kr. årligt grundbeløb (31/3 

2000-niveau) til flyvere. Tillægget gælder for flyvere i dagvagt på hverdage 

(vagt- og weekendfri). 

Der ydes pensionsgivende funktionsløn på x kr. i årligt grundbeløb (31/3 

2000-niveau) til flyvere. Tillægget gælder for flyvere med dækning alle dage i 

døgnets 24 timer (helligdage inkl.).  

 

Se også vikar side 121.  
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Fridagsafløsning    

Eksempel på formulering: 
 

1. Ferieafløsere  

Personale, der fast varetager fridagsafløsning, ydes et tillæg på x kr. pr. vagt. 

 

 

 

 

 
 

 Frivillighedskoordinator 

Eksempel på formulering: 
 

1. Frivillighedskoordinator 

Frivillighedskoordinatorer tildeles funktionsløntillæg med x kr. årligt. 
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   Fleksibilitet

  

Jobrotation 

Eksempel på formulering: 
 

1. Deltagelse i planlagt jobrotation  

Der ydes et tillæg på x kr. månedligt til ansatte, der deltager i planlagt jobro-

tation af udviklende karakter som led i den ansattes kompetenceudvikling. 

 

 

 

 

Skiftende arbejdssteder  

Eksempel på formulering: 
 

1. Træningsfunktionen 

Til medarbejdere, som under ansættelsen ved træningsfunktionen deltager i 

den fleksible ordning i relation til skiftende arbejdssteder, udbetales efter 

individuel forhandling og aftale et pensionsgivende funktionstillæg, der 

mindst udgør x kr. i årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau). Funktionstillægget 

reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. 
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 Tværgående i distriktet 

Eksempel på formulering: 
 

1. Tværgående i distriktet  

Til social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen i dagvagt gives et tillæg på 

x kr., for at arbejde på tværs i distrikterne. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Udrykker 

Eksempel på formulering: 
 

1. Udrykker 

Medarbejdere uden ledelse ansat i hjemmeplejen, der varetager funktionen 

som udrykkere ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Beløbet re-

duceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 
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Vikar  

Eksempler på formulering: 
 

1. Centralt vikarkorps 

Til alle medarbejdere, ansat i det centrale vikarkorps ydes pensionsgivende 

funktionsløn på x kr. i årligt grundbeløb (31/3 2000-niveau.) Tillægget redu-

ceres i forhold til nedsat arbejdstid. 

2. Månedslønnet vikar 

Der gives x funktionsløntrin for rekruttering og fastholdelse til månedsløn-

nede midlertidigt ansatte sosu-medarbejdere (med stopdato på kontrakten), 

der har uddannelse som SSH, SSA, sygehjælpere, hjemmehjælpere eller ple-

jehjemsassistenter.  

3. Fastansat vikar  

Til nævnte antal sosu-medarbejdere (SSH, SSA, sygehjælpere, hjemmehjæl-

pere eller plejehjemsassistenter), der har ansættelse som fastansat vikar 

(uden stopdato på kontrakten), gives der: 

 

 x  funktionsløntrin for arbejde indenfor 1 vagttype (dag, aften eller 

nat) 

 x  funktionsløntrin for arbejde indenfor 2 vagttyper (dag/aften, af-

ten/nat eller dag/nat) 

 x  funktionsløntrin for arbejde indenfor 3 vagttyper (dag, aften og 

nat). 
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4. Planlagte vikariater 

Medarbejdere ansat til længerevarende vikariater, i forbindelse med barsel-

orlov, længerevarende sygdom, uddannelsesorlov og ferie m.v.  

 Mødeplan skal kendes min. 4 uger forud som led i den almindelige 

arbejdstidsilrettelæggelse på tjenestestedet 

 Fridøgns placering skal være kendt 4 uger forud 

 Overgang mellem tjenestesteder og nyt vikariat kan ske med 1 uges 

varsel 

 Der ydes x løntrin i funktionsløn for fleksibilitet. 

5. Akutte vikariater 

Medarbejdere ansat til vikardækning i forbindelse med akut opstået sygdom 

og fravær, som kan tage alle vagter, inden for vagttyperne dag/aften/nat 

hverdag, weekend og helligdage. 

 Medarbejdere ansat i denne kategori skal arbejde hver 2. weekend 

 Medarbejderen skal som min. stille sig til rådighed for 2 vagttyperne 

(dag/aften/nat) 

 Medarbejderen melder ind på, hvilke dage de kan arbejde, men ar-

bejdsgiver bestemmer vagttypen 

 Møde/plan/rådighedsvagt skal være kendt min. 1 uge forud 

 Fridøgns placering skal være kendt 4 uger forud 

 Medarbejderen skal kunne kontaktes pr. tlf. eller via PDA på dage, 

hvor medarbejderen er i tjeneste og med 1 times varsel kunne 

fremmøde på tjenestestedet 

 Normperioden er maksimum 12 uger, (men kan dog undtagelsesvis 

forlænges til 16 uger efter individuel aftale). Opgørelsen af timer 

sker som udgangspunkt ved normperiodens udløb eller efter indivi-

duel aftale 

 Der ydes x løntrin i funktionen for fleksibilitet. 

 



123 
 

F 

  Fleksibilitet

  

6. Weekend vikariater 

Medarbejdere som kun ønsker at arbejde i weekender. 

 Medarbejdere skal som min. binde sig for 4 arbejdsdøgn inden for 

en 4 ugers periode placeret i weekender 

 Vagterne etableres som hovedregel som fast rul 

 Tjenestestedets placering varsles med min. 12 timers varsel 

 Medarbejderen skal som min. stille sig til rådighed for 2 vagttyper 

dag/aften/nat Arbejdsgiver bestemmer vagttypen 

 Der ydes x løntrin i funktionsløn for fleksibilitet. 

7. Arbejde i vikarkorps 

Der ydes funktionsløn på x kr. årligt til ansatte, der arbejder i vikarkorpset og 

har hele distriktet som arbejdsområde. Beløbet er i 31/3 2000-niveau og 

udbetales uden hensyn til beskæftigelsesgrad.  

 

Se også flyver/afløser side 116.  
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 Ø-tillæg  

Eksempler på formulering: 
 

1. Øerne  

For arbejde på ”Kattegatøen” eller” Vesterhavsøen” ydes x løntrin. 

2. Ø-tillæg 

For fleksibilitet på jobindhold, m.v. tildeles x trin. Aftalen er gældende for 

fastansatte og ansatte i aftalte vikariater af mere end en måneds varighed. 

 

Se også kvalifikationskriterium kommunetillæg side 148.  
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          Andre funktionstillæg

   

Cykelgodtgørelse 

Eksempler på formulering: 
 

1. Cykeltillæg 

Tilsynsmedarbejdere, visitatorer samt forbyggende medarbejdere, som be-

nytter egen cykel i tjenestetiden kan på anmodning fra leder, tildeles et til-

læg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Beløbet er ikke pensionsgivende og 

reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.  

2. Transportgodtgørelse 

Der udbetales et fast månedligt beløb på x kr. til månedslønnet udekørende 

personale, der bruger cykel eller knallert i forbindelse med borgerbesøg i di-

striktet. Timelønnede får udbetalt x øre pr. time.  

3. Cykelgodtgørelse 

For medarbejdere ansat i dagvagt i et cykeldistrikt og som stiller cykel til rå-

dighed for arbejdspladsen tildeles et årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau, 

ikke gradueret). Tillægget erstatter overenskomstens bestemmelser om cy-

kelgodtgørelse. 
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1. Kørselsgodtgørelse 

Der udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel med egen cykel/ knallert 

med 6 km. pr. dag i 226,5 dage pr. år til hjemmehjælpere og social- og sund-

hedshjælpere i dagvagt.  

Der udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel med egen cykel/ knallert 

med 12 km. pr. dag i 164 dage pr. år til hjemmehjælpere og social- og sund-

hedshjælpere i aftenvagt.  Godtgørelsen udbetales med 1/12 pr.  

måned. Den sats der anvendes, samt reguleringen, er i henhold til aftale om 

godtgørelse for benyttelse af egen cykel/knallert.  
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         Andre funktionstillæg

    

 Fastholdelse og rekruttering 

Eksempler på formulering: 
 

1. Aften/natordningen  

Der ydes til alle uddannede medarbejdere i fast aften/nattetjeneste et tillæg 

på x kr. i årligt pensionsgivende grundbeløb (31/3 2000-niveau). Tillægget 

ydes med virkning fra den 1. januar 2008 og ydes ud over det, der allerede 

ydes jf. forhåndsaftalens punkt 1. på x kr. i årligt pensionsgivende grundbe-

løb (31/3 2000-niveau). 

2. Fastholdelse/rekruttering i hjemmeplejen 

Aften- og nattevagter giver et årligt pensionsgivende tillæg på x kr. Ved an-

sættelse på mindre tid reduceres tillægget. 

3. Fastholdelse/rekruttering på plejehjem 

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere der arbejder i aften-

vagt/nattevagt modtager et pensionsgivende tillæg på x kr. Tillægget redu-

ceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad.  

4. Fastholdelse 

Ikke-uddannede medarbejdere ansat i aftenvagt ydes efter udløbet af 3. 

mdrs. tilfredsstillende prøvetid et pensionsgivende tillæg på x kr. Tillægget 

reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

 

Se også kvalifikationskriterier kompetenceudvikling/ fast-

holdelse side 138 og rekruttering af nyuddannede og nyan-

satte side 162.  

  



128 
 

F 

Andre funktionstillæg     

  

 Gransker 

Eksempel på formulering: 
 

1. Granskere  

Til de første udpegede granskere ydes pr. fokusområde et tidsbegrænset 

funktionstillæg med et årligt grundbeløb på x kr. Tillægget ydes for 12 må-

neder. Fokusområderne opstartes successivt i løbet af 2006. Tillægget redu-

ceres ikke forholdsmæssigt ved nedsat tid.  

 

 
 
 
 
 

Istandgørelse af død 

Eksempler på formulering: 
 

1. Mors (istandgørelse af død) 

Engangsbeløb maks. 2 personer. Evt. merarbejde + mors. 

2. Tillæg til social- og sundhedshjælpere m.fl. for istandgørelse af en død.  

For funktionen med istandgørelse af en død ydes som funktionsløn x kr. pr. 

gang. 
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          Andre funktionstillæg

    

 Kørekort 

Eksempel på formulering: 
 

1. Kørekort til aften/nattevagter i hjemmeplejen 

Medarbejdere i hjemmeplejen, der har kørekort og benytter dette i arbejds-

tiden, ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau). Beløbet reduceres ik-

ke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

 

 
 
 
 
 

Kørsel i egen bil 

Eksempel på formulering: 
 

1. Fast kørsel i egen bil  

Til medarbejdere, der fast kører i egen bil, fordi bilkørsel er nødvendig for at 

udføre funktionen. Ydes et tillæg på x kr. pr. år (1/1 2006-niveau). Dette er 

især landruter i hjemmeplejen og aftenvagterne på De gamles hjem, der kø-

rer ud fra hjemmet i egen bil.  
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 Lov om social service §§ 85 og 99 

Eksempel på formulering: 
 

1. Lov om social service §§ 85 og 99 

Uddannet personale indenfor sosu-overenskomsten beskæftiget med ar-

bejdsopgaver iht. Lov om social service §§ 85 og 99 kan ydes tillæg efter in-

dividuel vurdering. 
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          Andre funktionstillæg

    

Særlige funktioner 

Eksempler på formulering: 
 

1. Særlig funktion  

Social- og sundhedsassistenter med særlig funktion tildeles et årligt funkti-

onstillæg på x kr. 

2. Honorering for arbejde i ”specialgruppen” i Hjemmepleje  

Der ydes funktionsløn på x kr. årligt til ansatte, der arbejder i ”specialgrup-

pen” i hjemmeplejen. Beløbet er i 31/3 2000-niveau og udbetales uden hen-

syn til beskæftigelsesgraden. 

3. Ansvar for særlige funktioner  

For funktioner som ligger ud over indhold i stillings- og funktionsbeskrivelse 

gives et tillæg på x kr. 
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Andre funktionstillæg     

  

 Telefongodtgørelse 

Eksempel på formulering: 
 

1. Telefongodtgørelse 

Til hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere uden fast tilknytning til 

lokale hjemmeplejegrupper udbetales telefongodtgørelse med et beløb sva-

rende til grundbeløb pr. 1/10 1984 på x kr. pr. måned. Der udbetales det 

samme beløb uanset ansættelseskvote. I ekstraordinære tilfælde kan der 

udleveres telefonkort til tjenstlig brug.  

 

 
 
 
 

Tolkebistand 

Eksempel på formulering: 
 

1. Tolkebistand  

Der ydes et pensionsgivende vederlag på x kr. (31/3 2000-niveau) for hver 

gang en medarbejder yder tolkebistand. Det forudsættes, at tolkebistanden 

bestilles og indberettes af ledelsen. 
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         Andre funktionstillæg

   

 Udekørende aftenvagt 

Eksempel på formulering: 
 

1. Tillæg til udekørende 

Til udekørende uddannede medarbejder ansat i Hjemmeplejens aften- og 

natordning ydes et af følgende funktionslønstillæg for specielle funktioner i 

aften-nat: 

 

 Udekørende i aftenvagt x kr. pr. år i 31/3 2000-niveau for fuld tid. 

 Udekørende i nattevagt y kr. pr. år i 31/3 2000-niveau for fuld tid. 
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Uddannelse      

  

Demens                

Eksempel på formulering: 
 

1. Demensområdet 

For social- og sundhedshjælpere, der har gennemført AMU kurset ”omsorg 

for personer med demens” (37 timer), ydes x løntrin. 

 

Se også funktionskriterium demens side 24 og kvalifikati-

onskriterium om demens side 145. 

 

 

Diplomuddannelse 

Eksempler på formulering: 
 

1. Diplomuddannelse                               

Kvalifikationsløn ydes fra den 1. i måneden efter, at medarbejderen opfylder 

betingelserne herfor. Diplomuddannelse (fagrelevant og ledelsesgodkendt): 

1 modul = x kr., 2 moduler = x kr. fuld diplom = x kr. 

2. Relevant videreuddannelse                

Der kan gives tillæg for særlig relevant videreuddannelse, der har sigte på 

ledelsesdisciplinerne. Diplomlederuddannelse: x kr. (årlig kvalifikationsløn 

31/3 2000-niveau).   
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Efteruddannelse 

Eksempler på formulering: 
 

1. Honorering for efteruddannelse 

Der gives et tillæg på x løntrin for gennemført efteruddannelse som social- 

og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 

2. Efteruddannelse  

Efter hver periode på 3 ugers arbejdsgivergodkendt uddannelse eller kurser 

ydes der kvalifikationsløn på x løntrin. Ved godkendelsen tages der ud-

gangspunkt i, at uddannelsen fagligt og personligt har væsentlig betydning 

for medarbejderens nuværende job, og skal kunne anvendes i opgavevare-

tagelsen. Aftalen er gældende for uddannelser og kurser gennemført efter 

1. januar 2007. 

3. Kompetenceudvikling  

For at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling ydes x løntrin for 

gennemført efteruddannelse/kursus. Det er en forudsætning for udbetaling, 

at efteruddannelsen/kurset er relevant for opgavevaretagelsen og for med-

arbejderens faglige udvikling samt kan anerkendes af den lokale ledelse. Der 

gives x trin for efteruddannelse/kursus på 60/120/180/360 timer. Der er 

mulighed for at akkumulere timer.  

4. Relevant efteruddannelse 

Der ydes kvalifikationsløn til medarbejdere, der har gennemgået 3 ugers re-

levant efteruddannelse, efter d. 1. januar 2007. 
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Uddannelse      

  

5. Kursus og videreuddannelse 

74 timer sammenlagt, der medregnes kun uddannelse af min. 2 dages varig-

hed. Optælling sker fra den 1. januar 2002. 

6. Efteruddannelse for social- og sundhedspersonale 

Fagrelevante kurser, med kursusbevis, der er aftalt med arbejdsstedet, og 

med en samlet varighed på 3 uger (15 dage). Tillægges x løntrin. Dette om-

fatter eksempelvis AMU kurser, men også andre fagrelevante kurser kan 

medregnes. 

7. Kompetencegivende kurser 

Kvalifikationstillæg gives efter de første 60 timers kompetencegivende fag- 

og jobrelevante kurser, der kan dokumenteres med kursusbevis. For at kur-

ser/uddannelser kan medregnes som fagrelevante og/eller fagspecifikke skal 

de inden opstart godkendes af afdelingens teamleder.  

8. Efteruddannelse/kursus/begrænsninger 

Understøttelse af medarbejdernes kompetenceudvikling i form af gennem-

ført efteruddannelse/kursus. Det er en forudsætning for udbetalingen, at ef-

teruddannelsen/kursus er relevant for opgavevaretagelsen og for medar-

bejdernes faglige udvikling.  De enkelte kurser skal være godkendt som rele-

vant af områdeledelsen efter drøftelse med lokal TR. Der ydes kvalifikations-

løn for godkendt efteruddannelse/kursus på 60/120/180/360 timer. Der er 

mulighed for at akkumulere timer. Der kan maksimalt udmøntes x løntrin i 

henhold til denne kvalifikationslønaftale. Parterne er enige om, at der bevil-

ges kurser, som efter aftale mellem områdeledelsen og lokal TR ikke kan 

tælles med i de akkumulerede timer. Parterne er ligeledes enige om, at 

praktikvejlederkursus ikke kan tælles med i de akkumulerede timer, idet 

praktikvejlederfunktionen honoreres med funktionstillæg.  
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Uddannelse    

  

9. Efteruddannelse/kursus 

Medarbejdere, der har gennemgået et 5 ugers kursus vedr. SSA-

efteruddannelse tildeles et årligt tillæg på x kr. i 31/3 2000-niveau. 

10. Social- og Sundhedsskolens efteruddannelse  

For gennemførelse af Social- og Sundhedsskolens fulde efteruddannelse for 

social- og sundhedshjælpere ydes x løntrin (grundmodulet og 4 valgfri AMU 

kurser). Tilsvarende gælder for social- og sundhedsassistenter, der har bevis 

for at have bestået den nye efteruddannelse. 

11. Relevant efter- og videreuddannelse 

Social- og sundhedspersonale honoreres med x løntrin for hver 110 timers 

gennemført relevant efter- og videreuddannelse, som er aftalt med ledel-

sen. 

12. Videreuddannelse 

Medarbejdere, der under tjenestefrihed har uddannet sig fra sygehjælper til 

social- og sundhedsassistent eller fra social- og sundhedshjælper til social- 

og sundhedsassistent sikres en lønstigning på mindst x løntrin i forbindelse 

med uddannelsens afslutning. I det omfang det er foreneligt med forholde-

ne på tjenestestedet, kan medarbejdere bevilliges tjenestefrihed med eller 

uden løn med henblik på gennemførelse af relevant videreuddannelse. 

 

 

Se også uddannelse side 108 
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Kompetenceudvikling/fastholdelse 

Eksempel på formulering: 
 

1. Kompetenceudvikling/fastholdelsestillæg 

Alle medarbejdere kompetenceudvikles i ”Læring i praksis” og ”møder med 

borgeren og de pårørende”. Der forudsættes gennemført 1 uges AMU kur-

sus efter nærmere aftale. Kurserne afvikles over 2-4 årig periode. Efter ½ års 

anvendelse i praksis tillægges x løntrin oveni grundlønnen. 

 

Se også funktionskriterium fastholdelse og rekruttering  side 

127  og rekruttering af nyuddannede og nyansatte side 162.  
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   Uddannelse

   

Opskoling  

Eksempler på formulering: 
 

1. Opskoling/efteruddannelse 

Hjemmehjælpere og sygehjælpere, der har været på efteruddannelse, og 

som allerede var på slutløn, tillægges x løntrin. Personale, som gennemfører 

opskoling eller uddannelse til SSH eller SSA skal som minimum stige x løn-

trin. 

2. Indplacering efter opskoling 

Alle medarbejdere, der er blevet opskolet og genindtræder i jobbet, tillæg-

ges x løntrin, såfremt de ikke ved deres tilbagevenden har opnået en løn-

fremgang. 

3. Videreuddannelse 

Medarbejdere, der under tjenestefrihed har uddannet sig: 

 fra sygehjælper til social- og sundhedsassistent eller 

 fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent 

sikres en lønstigning på mindst x løntrin i forbindelse med uddannelsens af-

slutning.  

I det omfang det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet, kan med-

arbejdere bevilliges tjenestefrihed med eller uden løn med henblik på gen-

nemførelse af relevant videreuddannelse. 
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 Psykiatri 

Eksempler på formulering: 
 

1. Psykiatriafsnit 

Der ydes et tillæg på x kr. årligt (31/3 2000-niveau) til plejeruddannet- og 

SSA-personale samt plejehjemsassistenter i psykiatriafsnittet under Handi-

cap- og Psykiatriafdelingen. (Udvidelsen med plejehjemsassistenter er om-

fattet af udmøntningsgarantien). 

 Der ydes x løntrin for et bestået semester af diplomuddannelsen 

 Der ydes x løntrin for en uddannelse, der svarer til en godkendt di-

plomuddannelse 

 For deltagelse i praksis forskningsprojekter, som de er kendt i ud-

dannelsesområdet inden for sindslidende, ydes x løntrin. (eks. neu-

ropædagogisk uddannelse). 

2. Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 

 Der kan gives fastansatte, der gennemfører efteruddannelsen i psykiatri i 

2007, og som dokumenterer dette ved kursusbevis, x løntrin. Medregnes 

ved opgørelse af udmøntningsgarantien. 

3. Socialpsykiatri AMU 

Ved gennemført AMU kursus i Introduktion til socialpsykiatri, 74 timer, gives 

x løntrin. 

Se også funktionskriterierne psykisk syge/psykiatri side 34, 
særlige arbejdspladser/boenheder side 40 og ældre fy-
sisk/psykisk handicappet side 45. 

 

 



141 
 

K 

   Uddannelse

   

Rehabilitering af hjerneskadede 

Eksempel på formulering: 
 

1. Rehabilitering 

Løntillæg gives ved gennemført AMU kursus ”Medvirken til rehabilitering af 

hjerneskadede –Rehab” (37 timer).  
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 TR uddannelse 

Eksempler på formulering: 
 

1. TR og SR uddannelse 

Parterne erenige om, at der forhandles kvalifikationsløn for tillids- og sikker-

hedsrepræsentanter i det enkelte distrikt. 

2. Tillidsrepræsentant 

Udbetales efter endt grund-/vekseluddannelse som TR. Bibeholdes som et 

personligt tillæg efter hvervets ophør. 

 

Se også funktionskriterierne fællestillidsrepræsentant side 

53, sikkerhedsrepræsentant side 59, tillidsposter side 60 og 

tillidsrepræsentant side 64.  
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Uddannelse 

Eksempler på formulering: 
 

1. Kommunomuddannelse 

Social- og sundhedspersonale, som har bestået kommunomuddannelsens 

grundforløb, tillægges x løntrin. Social- og sundhedspersonale, der har be-

stået kommunomuddannelsens grundforløb tillægges x løntrin for hvert be-

stået specialefag og x løntrin for afgangsprojektet (højst x løntrin i alt). 

2. Ordinær uddannelse 

Det aftales, at social- og sundhedshjælpere og sygehjælpere, der i deres an-

sættelsesforhold i den integrerede ordning i kommunen tager den ordinære 

uddannelse som social- og sundhedsassistent og i direkte forlængelse heraf 

ansættes som social- og sundhedsassistent, på overgangstidspunktet ikke 

lønmæssigt stilles ringere end i deres ansættelse som social- og sundheds-

hjælpere/sygehjælpere. 

Der ydes således en personligt fastsat kvalifikationsløn. Der modregnes i 

denne personlige kvalifikationsløn ved fremtidige lønstigninger. 

3. Uddannelse 

Der kan efter forhandling med den enkelte leder ud fra individuel vurdering 

gives tillæg for anden form for relevante uddannelser/kurser. 

4. Kvalifikationsløn for efteruddannelse og kurser omfattet sosu-

overenskomsten 

Der gives et tillæg på x løntrin for gennemført efteruddannelse som social- 

og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 
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Da der kan være stor forskel på hvilke efteruddannelsesmuligheder, der er 

inden for de enkelte fagområder, skal pointgivningen sikre, at de fagområ-

der, der kun har meget få efteruddannelseskurser at vælge imellem, også 

kan opnå en kvalifikationsløn alligevel. Dette opnås ved, at samtlige kursus-

muligheder – faglige og generelle relevante – inden for en faggruppe tælles 

pointmæssigt sammen. 1 kursus time = 1 point, 74 point = x kvalifikations-

løntrin.  

5. Arbejdsrelevante kurser 

Der ydes kvalifikationsløn på x løntrin til ansatte, der har afsluttet arbejdsre-

levante kurser (f.eks. AMU kurser, dokumenterede kurser i forflytningstek-

nik, dokumenterede kurser vedr. SR-arbejde) af mindst 3 ugers sammenlagt 

varighed, det vil sige 15 kursusdage af mindst 6 timer. Det forudsættes, at 

kurserne er gennemgået inden for de sidste 5 år. 

6. Kompetenceudvikling 

Ved første varige ansættelse i ældreområdet tilbydes et 2-årigt kompeten-

ceudviklingsforløb. Efter gennemført forløb tillægges kvalifikationsløn efter 

individuel vurdering. Efter konkret begrundet forslag fra en af parterne kan 

der udover ovennævnte kvalifikationsløn, udbetales tillæg for erfarings- og 

uddannelsesbaserede kvalifikationer, der er relevante for arbejde. 

7. Uddannelse 

Der ydes x løntrin for deltagelse i fagrelevante kurser udbudt/godkendt af 

arbejdsgiveren og som sammenlagt har en varighed på minimum 111 timer. 

Det er lederens afgørelse om frivillige kurser uden for arbejdstiden er fagre-

levant for medarbejderens funktion og derved medregnes. 
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 Demens 

Eksempler på formulering: 
 

1. Demenskonsulent 

Årligt tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). Tillægget er pensionsgivende og re-

duceres ved deltidsansættelse. 

2. Medarbejder i demensafsnittet 

Medarbejdere, ansat i demensafsnittet, tildeles x løntrin. Kvalifikationstil-

lægget udbetales dog først, når medarbejderen har opnået færdighederne 

ved at arbejde i demensafsnittet, eller senest efter 6 måneder. Tillægget er 

pensionsgivende og reduceres ved deltidsansættelse. 

 

Se også funktionskriterium demens side 24 og demens side 

134. 

 

Medicin 

Eksempel på formulering: 
 

1. Medicinadministration   

Social- og sundhedsassistenter med AMU kurset ”Lægemiddellære og admi-

nistration” ydes x løntrin.  

 

Se også funktionstillæg om medicinansvarlig side 93. 
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Specialviden 

Eksempel på formulering: 
 

1. Specialviden 

For specialviden der har særlig betydning for varetagelse af specifik-

ke/konkrete beskrevne arbejdsopgaver, der er aftalt med ledelsen, og som 

ligger udenfor stillingens normale arbejdsområde, kan der ydes kvalifikati-

onsløn med x til y løntrin.  

 

Parterne er enige om, at der ved denne vurdering skal anvendes følgende 

kriterier for udvælgelse:  

 Specialvidens nødvendighed for varetagelse af stillingen  

 Omfanget af anvendelse af specialviden i stillingen. 

 
 
 

Øvrige kvalifikationer    

Eksempel på formulering: 
 

1. Minimumskvalifikationslønstillæg  

Kvalifikationsløn ydes som et tillæg på minimum x kr. årligt (31/3 2000-

niveau). 
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   Personlige kompetencer

    

Indlevelse og opfindsomhed vedr. hjælpemidler 

Eksempel på formulering: 
 

1. Kreativitet m.v.  

X løntrin tildeles for at vise fleksibilitet, kreativitet, samarbejdsevne og initi-

ativ. For at være opfindsom i specielle situationer f.eks. lejring og hjælpe-

midler og for at have god indlevelsesevne i forhold til den enkelte borger. 

 

 

 

 

 

Kerneressourceperson   

Eksempel på formulering: 
 

1. Ressourceperson 

Parterne er enige om, at tildelingen af løntillæg også skal tilgodese medar-

bejdere, som i kraft af personlige kvalifikationer særligt bidrager til en stabil 

og kvalitetspræget drift. 

 
  



148 
 

K 

Personlige kompetencer      
  

Kommunetillæg                                      

Eksempler på formulering: 
 

1. Kommunetillæg 

Der ydes et kommunetillæg til alle sundhedsfagligt uddannede medarbejde-

re på x løntrin for faglighed, udviklingsparathed og fleksibel opgavevareta-

gelse. 

2. Kommunetillæg 

Parterne er enige om, at der gives et tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau) til al-

le medarbejdere. Parterne er enige om at der i overenskomstperioden ar-

bejdes med videreudvikling af en model for kvalifikationsvurdering.  

3. Kommunetillæg 

Fast tillæg til alle på x løntrin. 

 

Se også funktionskriterium ø tillæg side 124.  
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    Personlige kompetencer 

    

 Kriterier for individuel kvalifikationsløn                              

Eksempler på formulering: 
 

1. Kriterier for kvalifikationsløn 

 For personer med relevant kompetencegivende uddannelse kan der 

individuelt forhandles Lokal Løndannelse 

 Til personale, der udviser et særligt engagement (stor ansvarlighed, 

commitment og er innovative), kan der individuelt forhandles lokal 

løndannelse 

 Til personale, der udviser særligt vilje og evne til samarbejde, kan 

der individuelt forhandles lokal løndannelse 

 Til personale, der udviser særlig fleksibilitet, kan der individuelt for-

handles lokal løndannelse 

 Til personale, der udviser særlig mødestabilitet, kan der individuelt 

forhandles lokal løndannelse 

 Til personale, der udviser særlig stabilitet, kan der individuelt for-

handles lokal løndannelse. 

2. Ekstraordinære personlige egenskaber m.v. 

Kvalifikationsløn forhandles individuelt og kan f.eks. ydes for  

 Relevant videre-/efteruddannelse 

 Relevant specialviden 

 Relevant erhvervserfaring 

 Ekstraordinære personlige egenskaber, der kommer arbejdsstedet 

til gode. 
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3. Øvrige kvalifikationer   

Den enkelte medarbejders kvalifikationer vurderes individuelt ved den årlige 

forhandling. 

Kvalifikationsløn tildeles f.eks. på baggrund af deltagelse i projekter, gen-

nemført uddannelse, specifikke arbejdsopgaver, nøglepersoner og fasthol-

delse. 

4. Kvalifikationstillæg   

X løntrin tildeles for at løse flere opgaver samt skabe resultater i overens-

stemmelse med virksomhedens målsætninger, vise fleksibilitet, kreativitet, 

samarbejdsevne og initiativ. 
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  Personlige kompetencer 

  

 Motivationskompetence 

Eksempel på formulering: 
 

1. Kvalifikationsløn  

For kompetencen til at motivere sine samarbejdspartnere til brug af omsorgssy-

stemet ydes x løntrin. 
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Anciennitet       

  

 1 år 

Eksempler på formulering: 
 

1. 1 års erhvervserfaring 

Sosu-hjælpere med et års erhvervserfaring: X basisløntrin.  

2. Arbejdsfastholdelse og rekruttering  

Fastansatte medarbejdere med mere end 1 års ansættelsesanciennitet tilde-

les som supplement til grundlønnen et årligt funktionstillæg på x kr. som 

”supplement til grundlønnen”. 
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      Anciennitet

    

 2 år 

Eksempler på formulering: 
 

1. 2 års anciennitet 

Hjemmehjælpere, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere indenfor 

hjemmeplejen oppebærer efter 2 års sammenhængende ansættelse i 

hjemmeplejen en lønforbedring svarende til x løntrin.   

 

Sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere på plejehjem oppebærer efter 

2 års sammenhængende ansættelse i hjemmeplejen en lønforbedring sva-

rende til x løntrin.   

2. Fastholdelse 

Medarbejdere, som har været beskæftiget uafbrudt i hjemmeplejen i 2 år 

(gruppeledere dog 4 år) tildeles x løntrin. For sosu-elever, der overgår direk-

te til ordinær ansættelse efter endt elevtid, medregnes elevtiden i over-

nævnte karensperiode.  

Til deltidsansatte udbetaltes tillægget i forhold til den til enhver tid gælden-

de beskæftigelsesgrad. Ved opnåelse af hhv. 2 og 4 års beskæftigelse og ved 

ændring af beskæftigelsesgrad på anden dato i måneden end den 1., udbe-

tales/reguleres tillægget fra den førstkommende 1. i måneden. Pensionsbi-

drag af fastholdelsestillægget ydes først, når betingelserne for pensionsord-

ning iht. overenskomsten er opfyldt.   

3. Teamkoordinator  

For 2 års erfaring som teamkoordinator ydes x løntrin. 
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Anciennitet    

 

4. Fastholdelsestillæg – aften- eller nattetjeneste  

Efter 2 års fast ansættelse i aften- eller nattjeneste ydes x kr. årligt – ansæt-

telsen kan tidligst regnes fra 1/1 2005. 

5. Tillæg for erfaring indenfor Handicapområdet 

Til medarbejdere med 2 års arbejdserfaring ved Handicapområdet ydes et 

tillæg på x løntrin. Modregnes ikke i tillæg for beskæftigelsesanciennitet jf. 

overenskomstens bestemmelser. 
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   Anciennitet

   

 3 år 

Eksempel på formulering: 
 

1. 3 års anciennitet 

3 års erfaring på baggrund af uddannelsen: Basisløntrin x. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 år 

Eksempel på formulering: 
 

1. 4 års anciennitet 

4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen (x løn-

trin). Dokumentation skal medbringes. 
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Anciennitet      

  

 6 år 

Eksempler på formulering: 
 

1. 6 års erfaring  

6 års erfaring på baggrund af uddannelsen: Basisløntrin x. 

2. Ikke-uddannet personale  

Ud over overenskomstens bestemmelser ydes efter sammenlagt 2 års be-

skæftigelse jf. overenskomstbestemmelserne x kr. Ophører ved opnåelse 

af overenskomstens automatiske ”slutløn”. Kvotebestemt. 
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   Anciennitet

   

 7 år 

Eksempler på formulering: 
 

1. 7 års erfaring som social- og sundhedshjælper  

Efter 7 års erfaring som social- og sundhedshjælper ydes x løntrin i kvalifika-

tionsløn. Disse løntrin modregnes ved opnåelse af overenskomstens ancien-

nitetsmæssige stigning efter 11 års erfaring.  

Ved ydelse af de x løntrin, er der mulighed for modregning i tillæg, hvor der 

tidligere er taget forbehold for modregning. Dette skal i givet fald forhandles 

i hvert enkelt tilfælde. 

Der tages forbehold overfor den enkelte medarbejder for modregning i 

samtlige fremtidige centralt aftalte anciennitetsstigninger. 

2. 7 års erfaring som social- og sundhedsassistent  

Efter 7 års erfaring som social- og sundhedsassistent ydes x løntrin i kvalifi-

kationsløn. Disse løntrin modregnes ved opnåelse af overenskomstens anci-

ennitetsmæssige stigning efter 10 års erfaring.  

Ved ydelse af de x løntrin, er der mulighed for modregning i tillæg, hvor der 

tidligere er taget forbehold for modregning. Dette skal i givet fald forhandles 

i hvert enkelt tilfælde. 

Der tages forbehold overfor den enkelte medarbejder for modregning i 

samtlige fremtidige centralt aftalte anciennitetsstigninger. 

3. Fastholdelsestillæg 

Der ydes x løntrin i fastholdelsestillæg for 7 års beskæftigelse som social- og 

sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Der vil ikke ske mod-

regning jf. den centralt aftalte kvalifikationsløn. 
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Anciennitet      

  

 8 år 

Eksempel på formulering: 
 

1. Ikke-uddannet personale 

Ud over overenskomstens bestemmelser ydes efter sammenlagt 8 års be-

skæftigelse jf. overenskomstbestemmelserne x løntrin. Ophører ved opnåel-

se af overenskomstens automatiske ”slutløn”. Kvotebestemt. 

 
 
 
 
 

 

10 år 

Eksempel på formulering: 
 

1. 10 års anciennitet 

10 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen (x løn-

trin). Dokumentation skal medsendes. 
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                               Anciennitet

    

Erfaring  

Eksempler på formulering: 
 

1. Erfaring 

Der tildeles x løntrin oveni det centralt aftalte efter 4 års erfaring, og yderli-

gere x løntrin efter 7 års erfaring. De x løntrin modregnes efter 10 års erfa-

ring for assistenter og 11 års erfaring for hjælpere.   

2. Erfaring, bl.a. fra andre områder 

For oparbejdet relevant erfaring fra tidligere eller nuværende jobs kan der 

ydes x til y  løntrin. 

Ved vurderingen tages der udgangspunkt i at erfaringen fagligt og personligt 

har væsentlig betydning for medarbejdernes nuværende job, og skal kunne 

anvendes i opgavevaretagelsen. 

3. Kvalifikationsløn til social- og sundhedshjælpere efter 1 år og 2 år  

Social- og sundhedshjælpere indplaceres efter 1 års ansættelse på trin x (pr. 

1/4 2009 trin y). og efter 2 års ansættelse minimum på trin x. (pr. 1/4 2009 

trin y) for fastholdelse. Centralt aftalt kvalifikationsløn efter 4 år holdes 

udenfor. 
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Anciennitet      

  

 Slutløntrin 

Eksempler på formulering: 
 

1. Slutløntrin efter 6 år 

Basisløntrin x. 

2. Medarbejdere på sluttrin 

Basisløntrin x. 

 

 
 
 

  

Startløn 

Eksempel på formulering: 
 

1. Startløn  

Basisløntrin x. 
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 Minimumsløn 

Eksempler på formulering: 
 

1. Minimumsløn  

Hjemmehjælpere, som ikke i kraft af overenskomsten § 8 (anciennitetsbe-

stemmelser) er indplaceret på løntrin x, ydes kvalifikationsløn svarende til 

løntrin y. Lønanciennitetsdato fastholdes uforandret efter overenskomsten.  

2.  Garantitillæg 

Efter 2 års lønanciennitetsgivende beskæftigelse på trin x ydes et årligt pen-

sionsgivende tillæg på x kr. (31/3 2000-niveau). 

 

  



162 
 

K 

Andre kvalifikationstillæg    

  

Rekruttering af nyuddannede og nyansatte    

Eksempler på formulering: 
 

1. Rekrutteringstillæg 

Der ydes x løntrin i rekrutteringstillæg til alle uddannede nyansatte medar-

bejdere, som indplaceres på ren grundløn. Der kan samtidig oppebæres 

funktionsløn. Der vil ikke ske modregning jf. centralt aftalte kvalifikationsløn. 

2. Rekruttering 

1 års ansættelse (modregnes ikke ved oprykning efter overenskomstens § 6, 

stk. 2). 

 

Se også funktionskriterium fastholdelse og rekruttering side 

127  og kompetenceudvikling/fastholdelse side 138.  
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Resultatløn 

                                  

Bonusløn 

Eksempler på formulering: 
 

1. Bonusløn 

Resultatløn gives til grupper af medarbejdere eller enkelt personer, der 

opfylder forud aftalte mål/resultater. 

 Det distrikt eller center, som ved årets afslutning har et økono-

misk overskud, kan bruge 10% af overskuddet til lønbonus. 

Overskuddet må ikke skyldes lavere serviceniveau. Men over-

skuddet kan f.eks. hentes ved at minimere den tid medarbej-

derne bruger på vejene, bedre planlægning af arbejdet, fleksibi-

litet hos medarbejderne, mindre brug af vikarer m.v. 

 Skaf en ny medarbejder til din arbejdsplads – og få et engangs-

beløb på x kr. Vedkommende må ikke have været ansat indenfor 

kommunen inden for de sidste 2 år. Honoraret udbetales, hvis 

medarbejderen ansættes. 

2. Bonusløn 

Kommunen har besluttet at give social- og sundhedspersonale 

en ekstra halvårlig bonusløn. Bonuslønnen har til formål dels at 

fastholde dels at tiltrække kvalificerede medarbejdere. 

To kriterier skal være opfyldt for at få bonusløn: 

 Social- og sundhedspersonalet skal være ansat på et fast 

ugentligt timetal.  
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 Social- og sundhedspersonalet skal have overstået deres 

prøvetid på 3 måneder, og de skal være ansat i hele den 

måned, hvori bonuslønnen udbetales i juni/december 

måned. Det betyder, at social- og sundhedspersonalet 

skal være ansat senest 1. marts for at få udbetalt bo-

nusløn i juni måned, og senest 1. september for at få 

udbetalt bonusløn i december måned. 

3. Projektdeltagelse  

Der ydes resultat løn til medarbejdere, der arbejder med pro-

jektarbejde. Ved iværksættelse af projekter, projektledelse, vil 

der for projektmedarbejderen blive iværksat individuelle for-

handlinger på løn herfor. 

 

Se også funktionskriterier projektdeltagelse side 
98 og udviklingsprojekter side 108. 
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Generelle bestemmelser 

Eksempler på formuleringer: 

1. Overordnede målsætninger i forhåndsaftalen     

Forhåndsaftalen tager afsæt i kommunens motto og i den overordnede 

lønpolitik samt visionerne for kommunen, som disse tegner sig. 

Det betyder, at forhåndsaftalen: 

 Støtter strategier og mål for sundhedsforvaltningen 

 Fremmer udviklingen af sundhedsforvaltningen  

 Understøtter udviklingen af kvalifikationer og kompetencer hos 

medarbejderne 

 Fremmer sammenhængen mellem den enkelte medarbejders 

opgaver, kvalifikationer og ansvar og medarbejdernes samlede 

aflønning. 

Aftalen fremmer desuden de overordnede personalepolitiske målsæt-

ninger, og er opdelt efter de 4 overordnede fokusområder: 

 Den attraktive arbejdsplads 

 Den kompetente arbejdsplads 

 Den sunde arbejdsplads 

 Den rummelige arbejdsplads. 
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Visionen er, at forhåndsaftalen lønpolitisk understøtter, integrerer og 

fortløbende udvikler sig i samtakt med de overordnede målsætninger 

for kommunen. 

2. Overordnede målsætninger i forhåndsaftalen 

Aftalen har til formål at styrke kvaliteten i ældreplejen, mindske ned-

slidning af allerede ansatte medarbejdere og understøtte alle medar-

bejderes organisatoriske og kulturelle tilhørsforhold i ældreområdet i 

kommunen. 

Vikarbistand i kommunen rekvireres via kommunens interne vikarkorps. 

Det interne vikarkorps skal fortrinsvis stille egne medarbejdere til rådig-

hed (medarbejdere ansat i korpset og allerede ansatte medarbejder, der 

ønsker frivilligt merarbejde), forinden der rettes henvendelse til ekstern 

leverandør af vikarer. 

3. Principper for løndannelse 

Det tilstræbes, at der ved fastsættelse af løn kan ske en individuel og 

fleksibel løndannelse i relation til den enkelte enheds behov og ønsker 

og at lønnen afspejler de forskelligartede krav til den enkelte medarbej-

der. 

4. Principper for løndannelse 

Medarbejderne vurderes i tre kategorier i relation til kommu-

nens/afdelingens lønpolitik, som 1. Fleksibel, stabil og ansvarlig, 2. Om-

stillingsparat, engageret, opgaveløsning præget af kvalitet, og 3. Kultur-

bærer, dvs. medarbejder som i særlig grad bidrager til opfyldelse af af-

delingens mål. Kvalifikationsløn gradueres herefter i opadgående ret-

ning. 
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5. Personbegrænsning mht. funktionstillæg 

Funktionsbestemte tillæg ydes ikke til timelønnet personale og i enkelt-

stående vagter. 

6. Personbegrænsning 

Aftalen gælder for ansatte i ordinære stillinger. For ansatte i fleksjob og 

lignende kan der aftales speciel lønindplacering med FOA. 

7. Ikrafttrædelse 

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007, hvor intet andet er anført. 

8. Ikrafttrædelse med afvigelse 

Aftalen har virkning fra 1. januar 2007. Der kan dog for de enkelte typer 

kvalifikations- og funktionsløn være aftalt et andet ikrafttrædelsestids-

punkt. 

9. Ikrafttrædelse og tidsbegrænsning 

Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2008 og erstatter tidligere forhåndsaf-

tale af 1. april 2007. Aftalen gælder i overenskomstperioden frem til 31. 

marts 2011. 

10. Ikrafttrædelse af de enkelte løntillæg/hele måneder 

Alle lønstigninger vedr. kvalifikationsløn sker den 1. i måneden efter 

gennemført uddannelse mv. 

Hvis funktionen tiltrædes senere end den 1. i en måned, påbegyndes be-

talingen fra den 1. i den følgende måned. Hvis funktionen ophører tidli-

gere end den sidste i en måned afregnes for hele måneden (forudsat 

man er ansat hele måneden). 
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11. Indplacering 

Indplacering af den enkelte medarbejder i lokal løndannelse, herunder 

udmøntning af nærværende aftale, sker i et samarbejde mellem FOA/TR 

og kommunen/lederen på det pågældende område. Der udarbejdes en 

medarbejderliste, som angiver medarbejderens grundløn, funktionsløn 

og kvalifikationsløn. Medarbejderlisten underskrives af FOA/TR og 

kommunen. Listen udgør den enkelte medarbejders personlige lønprofil 

og betragtes som et tillæg til den pågældendes ansættelseskontrakt. 

12. Løbende aftaler om individuelle tillæg 

Såfremt der løbende er behov for indgåelse af nye aftaler om indplace-

ring og individuelle tillæg til enkeltstående medarbejdere, sker det efter 

aftale mellem kommunen, den enkelte medarbejder og FOA/TR. 

13. Definition af et løntrin 

Hvor ikke andet er nævnt er de i aftalen nævnte tillæg pensionsgivende 

og oplyst netto i 31/3 2000-niveau. Et løntrin, der også er pensionsgi-

vende, er regnet netto til x kr. i 1/1 2007-niveau. 

14. Niveau 

Tillæg er angivet i årlige beløb i 31/3 2000-niveau, medmindre andet er 

anført. 

15. Tillægsstørrelser 

Alle tillæg i henhold til nærværende aftale er angivet i 31/3 2000-niveau. 

Alle tillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæggene er pensi-

onsgivende, for de medarbejdere, som opfylder overenskomstens be-

tingelser for oprettelse af en pensionsordning. 
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16. Beskæftigelsesgrad 

Tillæggene reduceres i forhold til beskæftigelsesbrøken, hvor ikke andet 

er anført. Alle tillæg er givet ud fra fuld beskæftigelsesgrad men er om-

regnet til faktisk beskæftigelsesgrad svarende til det provenu, der bela-

stes. 

17. Beskæftigelsesgrad/ansættelsesbrøk 

Alle tillæg udbetales i forhold til beskæftigelsesgra-

den/ansættelsesbrøken, med mindre andet er anført. 

18. Pensionsgivende tillæg 

Alle tillæg er pensionsgivende, såfremt medarbejderen i øvrigt har op-

nået ret til pensionsordning i henhold til de gældende centralt fastsatte 

bestemmelser. 

19. Modregningsbestemmelse 

Fremtidige centrale overenskomstændringer af funktions- eller kvalifika-

tionsløn medfører forhandling om modregning i de lokale løndele, da 

det ikke er hensigten at yde dobbelt betaling. 

20. Modregningsbestemmelse 

Hvis der sker ændring/forbedring i de centrale aftaler og overenskom-

ster bortfalder forhåndsaftalen på de konkrete punkter fra samme dato. 

Umiddelbart herefter optages forhandling mellem parterne om lønmid-

lernes anvendelse. 

21. Modregningsbestemmelse 

Tillæg/trin modregnes i fremtidige lønforbedringer givet i centra-

le/decentrale kollektive aftaler, hvis lønforbedringen er knyttet til sam-

me funktion/kvalifikation og er givet med samme begrundelse. 
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Tillæg/trin modregnes i tidligere individuelt decentralt aftalt trin/ tillæg, 

der er givet for samme funktion/kvalifikation. 

Tillæg/trin der er ydet forlods for erfaring, modregnes ved senere opnå-

else af erfaringsbaseret kvalifikationsløn ifølge overenskomsten. 

22. Opsigelse af funktions- og kvalifikationsløn  

Såfremt funktionen er tillagt for en periode, bortfalder lønnen ved peri-

odens ophør uden varsel. 

Funktionen kan ikke bortfalde, uden at denne forinden er forhandlet 

med organisationen. 

Funktionsløn kan kun opsiges med det personlige opsigelsesvarsel. 

Hvis medarbejderen selv opsiger funktionen, bortfalder lønnen herfor. 

Kvalifikationsløn skal forhandles med organisationen, hvis en medarbej-

der selv søger et nyt job inden for kommunen. Hvis en medarbejder af 

kommunen flyttes til et nyt arbejdsområde, bevares kvalifikationsløn-

nen. 

23. Opsigelse af funktionsløn  

Funktionstillæg, der er aftalt for en helt konkret funktion, følger ikke 

medarbejdere, der efter ansøgning overgår til en anden stilling i kom-

munen. 

Funktionstillæg kan opsiges med overenskomstmæssigt varsel ved be-

ordret overgang til anden stilling i kommunen. 

24. Opsigelse af funktionsløn  

Arbejdsstedet kan opsige funktionslønnen med et varsel på 3 måneder, 

såfremt ikke andet er aftalt i forbindelse med konkrete funktioner. 

Funktionsløn for aftenvagt opsiges med overenskomstmæssig varsel i til-

fælde af uansøgt omplacering til anden tjeneste. Medarbejderen kan 

opsige funktionerne med 1 måneds varsel til udgangen af næstfølgende 

måned.
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Erstattes en funktion af en ny funktion, og betalingen for denne udgør et 

tilsvarende eller højere niveau end det tidligere betales alene løn for 

den nye funktion. 

25. Opsigelse af funktionsløn  

Funktionsløn ydes, så længe medarbejderen varetager funktionen. Tids-

begrænset funktionsløn bortfalder, når tidsbegrænsningen udløber. 

Desuden bortfalder funktionsløn, når medarbejderen efter eget ønske 

udtræder af funktionen eller fratræder sin stilling. I øvrige tilfælde gæl-

der det individuelle opsigelsesvarsel for medarbejderen.  

26. Opsigelse af kvalifikationsløn  

Kvalifikationstillæg, der helt specifikt retter sig mod bestemte arbejds-

funktioner og som ikke er relevante i forhold til den nye stilling, ophører 

ved overgang efter ansøgning til anden stilling i kommunen. 

Tidligere aftalt kvalifikationstillæg kan tages op til drøftelse i forbindelse 

med stillingsskift. 

27. Bevarelse af kvalifikationsløn  

Med mindre andet aftales, er kvalifikationsløn personlig og bevares ved 

overførsel til anden stilling på samme niveau og inden for samme stil-

lingsområde. Ved forfremmelse aftales, hvor stor en del af kvalifikati-

onslønnen, der bevares. 

28. Genforhandlingskadence  

Aftalen genforhandles en gang årligt i april kvartal. 

29. Genforhandling ved nye overenskomster  

Aftalen genforhandles i forbindelse med overenskomstforhandlinger. 
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30. Genforhandling mulig i hele perioden  

Parterne er enige om, at der kan optages forhandlinger om ændringer i 

aftalen i hele aftaleperioden. 

31. Genforhandling ved revision af lønpolitik  

Parterne er enige om at genforhandle aftalen i forbindelse med revision 

af kommunens overordnede lønpolitik. Aftalen kan i øvrigt af hver af 

parterne opsiges med 3 måneders varsel til bortfald. 

32. Genforhandling/hensigtserklæring  

Hvis OK08 ikke giver minimum x kr. i grundlønsforbedring pr. fuldtidsan-

sat, genforhandles FOAs forslag om x kvalifikationstrin efter 7 års ansæt-

telse. 

33. Opsigelse med genforhandling  

Aftalen løber fra 1/1 2007 og kan opsiges af hver af parterne med 3 må-

neders varsel, dog tidligst til 1/4  2008. Det forudsættes, at aftalerne 

genforhandles inden opsigelse. Aftalen kan ændres uden varsel ved 

enighed parterne imellem. 

34. Delvis opsigelse 

Hele og dele af forhåndsaftalen kan af begge parter – uafhængigt af hin-

anden – opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 

35. Opsigelse med 3 måneders varsel  

Denne aftale kan for hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. 

36. Opsigelse med 3 måneders varsel  

Aftalen kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel, men 

kan i øvrigt ændres ved enighed mellem parterne. 
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37. Opsigelse og eftervirkning  

Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 må-

neder til en overenskomstperiodes udløb. Hvis aftalen opsiges, har den 

fortsat virkning indtil en ny aftale er indgået. 

38. Bortfald/genforhandling  

Tillæg efter denne aftale bortfalder, hvis overenskomsten på et senere 

tidspunkt honorerer samme kriterium. I så tilfælde genforhandles løn-

nen for de pågældende. 

39. Bortfald  

Aftalen bortfalder automatisk ved udgangen af en overenskomstperio-

de, hvis overenskomstparterne i forbindelse med en overenskomstfor-

nyelse centralt aftaler ændringer af eller nye gundlønstrin, funktions- 

og/eller kvalifikationslønninger. Parterne er i givet fald enige om snarest 

muligt herefter at optage forhandlinger om indgåelse af en ny aftale til 

erstatning heraf. 

40. Genforhandling/bortfald 

Aftalen fortsætter uændret indtil en ny aftale indgås eller parterne kon-

staterer, at der ikke kan opnås enighed om indgåelse af aftale. 

41. Bortfald og konsekvens for medarbejderne  

Ingen ansat må lide lønnedgang som følge af de hidtidige aftalers bort-

fald. Hidtidige tillæg, der ikke videreføres i denne aftale, videreføres 

som personlige tillæg. 

42. Opsigelse, genforhandling, bortfald 

Aftalen kan skriftligt opsiges til bortfald af begge parter med 3 måneders 

varsel. 

Såfremt aftalen opsiges til bortfald, er parterne enige om snarest muligt 

herefter at optage forhandlinger om indgåelse af en ny aftale til  
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erstatning af denne. I perioden indtil ny aftale indgås, fortsætter nær-

værende aftale dog uændret. Konstateres uenighed herom, forsætter 

nærværende aftale dog uændret i 3 måneder fra det tidspunkt parterne 

har konstateret uenigheden. 

43. Tidsbegrænsede tillæg 

Funktionstillæg beregnes pr. dag for personer, der kun lejlighedsvis ud-

fører funktionen. Eksempelvis fordeles det årlige tillæg på 365 dage. 

44. Midlertidige tillæg 

Funktionsløn kan aftales som en midlertidig ordning. En midlertidig ord-

ning kan være tidsbestemt (ophør på bestemt dato), opgavebestemt 

(ophør når opgaven er fuldført), eller begivenhedsbestemt (ophør ved 

bestemt begivenheds indtræden/ophør f.eks. barsel). Funktionslønnen 

ophører uden varsel i forhold til den enkelte medarbejder. Som eksem-

pel kan nævnes, at funktionstillæg for varetagelse af funktionen som til-

lidsrepræsentant bortfalder fra det tidspunkt, hvor den pågældende ik-

ke længere fungerer som tillidsrepræsentant på grund af manglende 

genvalg m.v. 
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Eksempel A på formulering af enkelt kommunes aftale om gene-

relle forudsætninger 
 

Generelt 

Aftalen er indgået i henhold til Overenskomst for Social- og Sundhedsperso-

nale, indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA – Fag og Arbejde 

(KL nr. 73.01), og Aftale om Lokal Løndannelse for social- sundhedspersonale 

med tilhørende Procedureaftale (KL. nr. 09.02): 

 

Med mindre andet er anført under de enkelte lønelementer er følgende 

gældende for funktions- og kvalifikationslønaftaler. 

Pension 

De i aftalen omhandlede funktions- og kvalifikationstillæg er pensionsgiven-

de, medmindre andet er anført under den enkelte lønaftale. 

Prisniveau 

Aftalte tillæg angives i 31/3 2000-niveau, med mindre andet er anført under 

den enkelte lønaftale. 

Beskæftigelsesgrad 

Beløb beregnes forholdsmæssigt i forhold til pågældendes til enhver tid ak-

tuelle beskæftigelsesgrad, med mindre andet særligt fremgår af lønaftalen. 

Ophør af funktionsløn 

Funktionstillæg bortfalder uden yderligere varsel ved udgangen af den må-

ned, hvor funktionen ophører. Hvis ledelsen uansøgt flytter funktionen til 

anden/andre medarbejder(e) bortfalder funktionslønnen med 3 måneders  
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varsel. Det er lederens ansvar at underrette KMD lønservice, når udbetalin-

gen af funktionslønnen skal stoppe. 

Udmøntningsgarantien 

Det fremgår af den enkelte lønaftale, om ydelserne indgår i udmøntningsga-

rantien, med angivelse af udmøntningsår. 

Procedureaftale 

Der henvises til den mellem Kommunen og FOA indgåede procedureaftale 

vedr. de lokale lønforhandlinger. 

Ikrafttræden 

Aftalen træder i kraft den 1/1.2007. 

Revision/ændring 

Aftalen kan ændres uden opsigelse, såfremt parterne er enige om det. 

Opsigelse 

Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt til ophør med 3 måneders var-

sel til en måneds udgang.  
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Eksempel B på formulering af enkelt kommunes aftale om gene-

relle forudsætninger 
 

Aftaleområde 

Denne aftale er en forhåndsaftale og indgås mellem Kommunen og FOA i 

henhold til overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og 

sundhedspersonale med tilhørende protokollater m.v. 

 

Forhåndsaftalen omhandler følgende personalegrupper:  

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjæl-

pere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter og pleje-

re. 

 

Forhåndsaftalen er en lokal aftale, der indeholder rammer og kriterier for 

tildeling af funktions- og kvalifikationsløn. Aftalen indeholder desuden op-

lysninger om grundløn og centralt fastsat funktionens- og kvalifikationsløn. 

 

”Jf. Protokollat nr. 1 i overenskomsten for social- og sundhedspersonale, er 

der mellem de centrale parter enighed om, at ansatte i fleksjob, som i for-

hold til deres beskæftigelseskvote opfylder de arbejdsmæssige forudsæt-

ninger for aflønning i tilsvarende jobs på normale vilkår, forudsættes at ind-

gå i de årlige lønforhandlinger og ikke alene være aflønnet på grundløn i 

længere tid.” 

 

Parterne i denne forhåndsaftale er enige om, at aftalen gælder ansatte i 

fleksjob, og at funktions- og kvalifikationsløn efter denne aftale, ydes i for-

hold til den faktiske arbejdsindsats. Herunder at tillæggene omregnes til  
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kronebeløb i 31/3 2000-niveau. Bestemmelserne om garantiløn gælder kun, 

hvis det særskilt er aftalt ved ansættelsen eller indforhandlet senere. 

Generelle principper for den decentralt aftale funktions- og kvalifikations-

løn 

Parterne er enige om at alle typer decentralt aftalte funktions- og kvalifika-

tionsløn – medmindre andet er aftalt: 

 

Reduceres i forhold til ansættelsesbrøk - dog individuel vurdering ved en-

gangsbeløb. 

Indgår i beregning af over- og merarbejde. 

Løntillæg er angivet i årligt grundbeløb i 31/3 2000-niveau excl. pensionsbi-

drag. 

Tillæg er pensionsgivende, såfremt medarbejderen i øvrigt har opnået ret til 

pensionsordning i henhold til de gældende centralt fastsatte bestemmelser. 

 

For så vidt angår funktionstillæg beregnes disse pr. dag for personer, der 

kun lejlighedsvis udfører funktionen. Eksempelvis fordeles det årlige tillæg 

på 365 dage (f.eks. 3400/365 x reguleringsprocenten pt. 1,151539), med 

mindre andet er anført. 

Generelle principper for ændringer og ophør af decentralt aftalt funktions- 

og kvalifikationsløn 

Parterne er enige om, at ændringer og/eller ophør af decentralt aftalt funk-

tionsløn og kvalifikationsløn følger de mellem KTO og KL aftalte principper, 

og således at: 

 

 Funktionsløn/kvalifikationsløn bortfalder eller reduceres, hvis der 

centralt indgås kollektive aftaler, hvor der ydes løntillæg/løntrin for 

samme funktion/kvalifikation. Ændringerne sker efter forhandling  
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med personaleorganisationen. Ændringerne kan over for den enkel-

te medarbejder gennemføres uden opsigelsesvarsel. 

 

 Funktionsløn/kvalifikationsløn bortfalder eller reduceres ved fremti-

dige grundlønstigninger, hvor funktionen indgår som en del af 

grundlønnen og/eller det fremgår af overenskomsten, at der kan ske 

modregning. Ændringerne sker efter forhandling med personaleor-

ganisationen. Ændringen kan over for den enkelte medarbejder 

gennemføres uden opsigelsesvarsel. 

 

 Funktionsløn kan aftales som en midlertidig ordning. En midlertidig 

ordning kan være tidsbestemt (ophør på bestemt dato), opgavebe-

stemt (ophør når opgaven er fuldført) eller begivenhedsbestemt 

(ophør ved bestemt begivenheds indtræden/ophør f.eks. barsel). 

Funktionslønnen ophører uden varsel i forhold til den enkelte med-

arbejder. Som eksempel kan nævnes, at funktionstillæg for vareta-

gelse af funktionen som tillidsrepræsentant bortfalder fra det tids-

punkt, hvor den pågældende ikke længere fungerer som tillidsre-

præsentant på grund af manglende genvalg m.v. 

 

 Funktionsløn følger funktionen og ophører i de tilfælde, hvor funkti-

onen bortfalder for den pågældende medarbejder. Ved ophør af 

lønforbedringen skal der som udgangspunkt ske varsel over for 

medarbejderen med det individuelle opsigelsesvarsel. F.eks. hvor 

bortfaldet af funktionen skyldes organisationsændringer mv. Ophør 

af funktionslønnen kan dog f.eks. ske uden varsel over for medar-

bejderen, hvor ophør af funktionen sker efter medarbejderens eget 

ønske, eller der i øvrigt indgås aftale med medarbejderen og organi-

sationen herom. 
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 Decentralt aftalt kvalifikationsløn er varig for den ansatte, så længe 

denne er ansat i samme stilling. Ved stillingsskifte sker en ny vurde-

ring efter forhandling med personaleorganisationen. 

De enkelte typer funktions- og kvalifikationsløn 

Parterne er enige om, at der ydes decentralt aftalt funktions- og kvalifikati-

onsløn i henhold til bilag 1. Af bilag 1 fremgår endvidere grundlønnen og 

centralt fastsat funktions- og kvalifikationsløn. 

Tillidsrepræsentantens medvirken 

Tillidsrepræsentanten medvirker, sammen med ledelsen, ved udarbejdelse 

af forslag til indplaceringer i henhold til forhåndsaftalerne omkring: 

 Nyansættelse 

 Projekter 

 Alle former for kvalifikationsløn, hvor der skal en vurdering til 

 Indstilling til resultatløn 

 

TR underskriver skemaer/materiale inden fremsendelse til FOA. 

 

Overstående er som udgangspunkt gældende for alle tillidsrepræsentanter. 

Der gives besked omkring den enkelte tillidsrepræsentants rolle, så-

fremt/når den adskiller sig fra overstående. 

Behov for fortolkning af aftalen 

Personalekonsulenterne og FOA kan inddrages efter behov ved fortolknin-

ger, spørgsmål og gentagne problemstillinger vedr. denne aftale. 

 

Personalekonsulenterne i følgende forvaltninger kan kontaktes: 

 Arbejdsmarkeds- og Voksenforvaltningen 

 Senior og Sundhed 

 Børn- og Ungeforvaltningen 
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Generel opsigelsesbestemmelse 

Parterne kan opsige de enkelte typer funktions- og kvalifikationsløn med 3 

måneders varsel til udgangen af en måned. 

Hele forhåndsaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en 

måned, dog tidligst med virkning fra udgangen af marts 2008. 

  



182 
 

Aftale om lokal løndannelse for     

social- og sundhedspersonale 
KL 

FOA -  Fag og Arbejde   



183 
 

Kapitel 1. Anvendelsesområde 

§ 1. Område 
Aftalen gælder for kommunalt ansatte, som er omfattet af en overens-
komst/aftale, hvor der er henvist til denne aftale, og som er ansat:  

1. i KL’s forhandlingsområde, 

2. [O.08]i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende 
virkning at indgå overenskomster mv.,[O.08] 

3. på selvejende institutioner, med hvilke Københavns Kommune har 
indgået driftsoverenskomst, og for hvilke Københavns Kommune 
med bindende virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættel-
sesvilkår. 

Bemærkning: 
KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale 
fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs § 60, 
trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og 
døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner 
for voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i Lov om Social Service, som 
kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansæt-
telsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns til-
syn. 

[O.08]Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndi-
gelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 
01.30.[O.08]. 

Bemærkning vedr. KL og Frederiksberg 
Kommune: 
Ansatte ved andre selvejende institutioner end dag- og døgnin-
stitutioner (fx selvejende plejehjem) er ikke omfattet af aftalen. 

For sådanne selvejende institutioner kan det mellem kommu-
nalbestyrelsen og bestyrelsen for vedkommende selvejende in-
stitution bestemmes, at der kan aftales lokal løndannelse inden 
for denne aftales bestemmelser. 

Det forudsættes ligeledes, at spørgsmålet om kompetence til at 
indgå aftaler om lokal løndannelse for institutionen afklares mel-
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lem kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for den pågældende 
selvejende institution. 

Kapitel 2. Lønmodel 

§ 2. Lønmodel 

Stk. 1 

Lønmodellen består af følgende elementer: 

1. Grundløn 

Grundløn er aftalt mellem de centrale aftale- og overenskomstparter for 
den enkelte stillingsgruppe eller en flerhed af stillingsgrupper. Grundløn-
nen for basisgrupper dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, 
når man er nyuddannet/eventuelt nyansat. 

Grundlønnen er en centralt aftalt varig løndel. 

2. Funktionsløn 

Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de 
funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stil-
ling, som medarbejderen varetager. Funktionerne skal være særlige funk-
tioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for 
gruppens grundløn. 

Funktionsløn kan aftales på lokalt og/eller centralt niveau. Funktionsløn 
kan anvendes til personalegrupper og enkelte medarbejdere. 

Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel.  

Bemærkning: 
Midlertidige lønforbedringer omfatter: 

• tidsbegrænsede aftaler 

• aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, 
og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen 
fortsat er opfyldt. 



185 
 

3. Kvalifikationsløn 

Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. 
Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. 
Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold 
som eksempelvis uddannelse og erfaring. 

Kvalifikationsløn kan aftales på lokalt og/eller centralt niveau. Kvalifika-
tionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte medarbejdere. 

Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, med-
mindre andet særligt aftales.  

4. Resultatløn 

[O.08]Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn 
og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte 
mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. 

Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medar-
bejdere og enkelte medarbejdere. 

Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg.  

Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales.[O.08] 

Bemærkning: 
[O.08]Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten 
kvantitativ eller kvalitativ karakter, men det er ikke en forudsæt-
ning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den ind-
sats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx og-
så gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende 
ordning.[O.08]  

Lønmodellen har især med hensyn til funktionsløn og kvalifika-
tionsløn fået en forskellig udformning på de forskellige over-
enskomstområder, hvorfor der tillige henvises til den enkelte 
overenskomst. I den enkelte overenskomst kan der være peget 
på vejledende og/eller obligatoriske kriterier for det konkrete 
område. 

Det er ikke hensigten, at medarbejdere i længere perioder alene 
er på grundløn. 

Ved indgåelse af nye lokale lønaftaler tages der stilling til, om 
hidtil ydede løndele, herunder eventuelle udligningstillæg, helt 
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eller delvist skal afløses af nye løndele, eller om nye løndele læg-
ges til den hidtil aftalte løn.  

Ved indgåelse af nye lokale aftaler tages der stilling til, om der 
skal aftales lønreduktion som følge af fremtidige stigninger i 
grundløn, funktionsløn eller kvalifikationsløn. Det bør indgå i 
overvejelserne, at det ikke er hensigten at yde dobbeltbetaling 
for samme funktion/kvalifikation. 

For så vidt angår aflønning af tillidsrepræsentanter i relation til 
lokal løn (funktions- og/eller kvalifikationsløn) henvises til KL’s 
Løn og Personale, afsnit 05.80. 

Stk. 2 

Grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn procentreguleres 
med generelle lønforbedringer og som udgangspunkt med samme pro-
cent. Uregulerede tillæg – herunder for særlige kommunegrupper – und-
tages fra generelle lønforbedringer. 

Bemærkning: 
Der henvises til aftale pr. 1. april 2008 om lønninger for kom-
munalt ansatte. 

Kapitel 3. Pension og uddannelse 

§ 3. Pension 

Stk. 1 

Til overenskomstansatte ydes lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikations-
løn som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. 

Stk. 2 

For tjenestemænd gøres lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikationsløn 
pensionsgivende efter a, b eller c: 

a) Oprykning til et løntrin, eller 

b) indregning af varige tillæg på pensioneringstidspunktet i tjeneste-
mandspensionen således, at tjenestemænd pensioneres fra nærmest 
liggende løntrin inkl. tillæg. Indregningen er maksimalt gældende for 
tjenestemænd aflønnet til og med grundløntrin 49 (uden tillæg), eller 
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c) oprettelse af en supplerende pensionsordning af tillæg (supplerende 
pension ydes også til midlertidige tillæg). 

Bemærkning til stk. 1 og stk. 2: 
Funktions- og kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt 
den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikraft-
træden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. 

Tidligere aftaler om funktions- og kvalifikationsløn, der er ydet 
som ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-
pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales.  

Hvis der til tjenestemænd ikke i forvejen er oprettet en supple-
rende pensionsordning, er tillæg på under 3.800 kr. i årligt 
grundbeløb (31/3 2000-niveau) ikke pensionsgivende, medmin-
dre andet aftales. Når den samlede ikke-pensionsgivende til-
lægsmasse  udgør 3.800 kr. eller mere i årligt grundbeløb (31/3 
2000-niveau) etableres pensionsordning, jf. pkt. a-c. 

Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. I 
relation til at resultatløn normalt ikke er pensionsgivende, er der 
ikke påtænkt en indskrænkning af den hidtidige adgang til at yde 
pensionsgivende lønforbedringer af rationaliseringsgevinster. 

Bemærkning til stk. 2: 
Det skal præciseres, at en aftale for den samme del af lønnen 
alene kan indgås  efter enten a, b eller c. 

Bemærkning til stk. 2, pkt. b: 
Ved fastsættelse af nærmest liggende løntrin rundes der op eller 
ned til det nærmest liggende løntrin. 

Bemærkning til stk. 2, pkt. c: 
Indbetaling til supplerende pensionsordning sker med samme 
procentsats som for tilsvarende overenskomstgrupper.  

Stk. 3 - Pensionsforbedringer 

Lokal løndannelse kan anvendes til udbygning og etablering af pensions-
kasse /pensionsforsikringsbaserede pensionsordninger. Ved pensions-
forbedringer forudsætter de centrale aftaleparter, at de principper, der er 
indeholdt i de kollektivt aftalte pensionsordninger, respekteres. 
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For tjenestemænd kan lokal løndannelse anvendes i overensstemmelse 
med vilkårene i Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd 
og andre ansatte med ret til tjenestemandspension. 

Bemærkning: 
Rammeaftalen findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 04.72. 

§ 4. Uddannelse 

Stk. 1 

Midler til uddannelsesformål kan anvendes til fuld eller delvis løn og løn-
supplement eller pensionsindbetaling i forbindelse med bevilget efter- og 
videreuddannelse, herunder orlov til deltagelse i uddannelse. Midler til 
uddannelsesformål kan herudover anvendes til dækning af udgifter til 
transport, kursusafgifter, lærebøger mv. Midler afsat til ud-
dannelsesformål kan ikke anvendes i forbindelse med grunduddannelse. 

Bemærkning: 
I forbindelse med de særlige muligheder for anvendelse af lokal 
løndannelse ved efter-/videreuddannelse og orlov til deltagelse i 
uddannelse kan arbejdsgiverbetalt uddannelse hjemlet særskilt i 
aftale/overenskomst dog ikke finansieres via lokal løndannelse. 

Stk. 2 

Forhandlinger om afsættelse af midler under de forskellige uddannelser 
afvikles i overensstemmelse med §§ 5-6 og §§ 11-13. Der kan indgås afta-
le om hvilke midler, der afsættes til hvilke uddannelser, til hvilke medar-
bejdergrupper og ydelsens form. 

Bemærkning: 
De overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelses-
indsatsen kan som hidtil drøftes inden for rammerne af samar-
bejdsudvalgsstrukturen. 

Spørgsmålet om, hvilke konkrete medarbejdere, der skal på 
hvilke uddannelser, og hvornår er ikke aftalestof, men fastlægges 
af kommunen. Voksenuddannelse betragtes også som efterud-
dannelse. 

Anvendelse af lokal løndannelse til uddannelsesformål forudsæt-
tes at supplere eksisterende uddannelsesbudgetter. Det vil såle-
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des være i strid med aftalens forudsætninger at nedsætte uddan-
nelsesbudgettet alene med den begrundelse, at uddannelsesom-
rådet tilføres midler fra lokal løndannelse. 

Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure 

§ 5. Lønpolitisk drøftelse 
Kommunen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik med henblik på 
en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesud-
valg. 

[O.08]Som led i lønforhandlingen i 2010 føres endvidere lønpolitiske 
drøftelser med FOA, jf. § 6, stk. 1, 1. afsnit.  

Såfremt der afholdes lønforhandlinger i 2008 og 2009, jf. § 6, stk. 1, 2. 
afsnit, kan der føres lønpolitiske drøftelser med FOA.[O.08] 

Bemærkning: 
Der henvises til MED-håndbogen, parternes fælles vejlednings-
tekst til § 9, stk. 1, og bemærkningen til § 15, stk. 1 i Aftale om 
tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 

§ 6. Forhandlinger og procedureaftale 

Stk. 1 

[O.08]Der forhandles som udgangspunkt en gang i overenskomstperio-
den. Dette sker i forbindelse med, at de afsatte midler, jf. § 8, er til rådig-
hed pr. 1. april 2010. 

Hvis en af de lokale parter ønsker det, kan der forhandles en gang årligt. 
Hvis ingen af parterne i 2008 og 2009 fremsætter krav om forhandling, 
tages ikke initiativ til afholdelse af en forhandling.[O.08] 

Bemærkning: 
Det anbefales, at parterne lokalt præciserer, hvem der har hen-
holdsvis forhandlings- og aftalekompetence i forhandlinger om 
lokal løndannelse. 

Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt fremsættes skriftligt 
over for modparten. 
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Stk. 2 

Kommunen indkalder til et samlet møde med de lokale repræsentanter 
for FOA med henblik på at indgå en aftale om tidsfrister og regler for de 
lokale forhandlinger. Mødet kan evt. aftales afholdt sammen med lokale 
repræsentanter for andre organisationer.  

Stk. 3 

[O.08]Kommunen indkalder senest den 1. oktober 2009 de (lokale) re-
præsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer, som er om-
fattet af denne aftale, med henblik på at aftale tidsfrister mv. for for-
handlinger om de afsatte midler til lokal løndannelse pr. 1. april 
2010.[O.08] 

Stk. 4 

[O.08]Lønforholdene for den enkelte ansatte i kommunen skal vurderes 
ved lønforhandlingen i 2010.[O.08] Det er ikke hensigten, at en medar-
bejder i et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive på grundløn. 
De lokale forhandlingsparter skal være særligt opmærksomme på dette. 

Stk. 5 

Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandling senest 6 uger 
efter modtagelse af forhandlingsbegæring, medmindre andet aftales. 

Bemærkning: 
Sager om nyansættelser og væsentlige stillingsændringer søges 
fremmet mest muligt. 

Stk. 6 

Ovennævnte ændrer ikke ved organisationens forhandlings- og aftaleret i 
forbindelse med nyansættelser, væsentlige stillingsændringer og ved an-
dre omstruktureringer og arbejdsomlægninger, som medfører væsentligt 
ændret stillingsindhold. 

Bemærkning: 
Tidsfrister for afholdelse af sådanne forhandlinger forudsættes 
aftalt efter bestemmelserne i stk. 2 og 3. 

I forbindelse med besættelse af en stilling omfattet af denne af-
tale skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. 
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Hvis dette ikke af praktiske grunde er muligt, vil følgende løs-
ningsmuligheder kunne anvendes: 

1. Der kan indgås en midlertidig aftale om lønvilkårene 

2. Der kan kun udbetales grundløn + centralt aftalte løndele 

3. Der kan udbetales den hidtidige stillingsindehavers grundløn 
+ funktionsløn som en a’contoløn 

4. Der kan udbetales en a’contoløn svarende til 
(amts)kommunens løntilbud til den pågældende, idet tilbud-
det forudsættes at være højere end pkt. 2.  

Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enig-
hed om lønforholdene, anvendes forhandlingsproceduren i § 18. 

Stk. 7 

Kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA har pligt til at forhandle 
løn efter denne aftale. 

Bemærkning til stk. 1-7: 
Af § 2, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 
samarbejdsudvalg samt § 11, stk. 4 i MED-rammeaftalen frem-
går det, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle 
relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de per-
soner, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de 
ansatte. Hvis de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår til-
lidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræ-
sentantens begæring. 

Af § 2, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 
samarbejdsudvalg  samt § 11, stk. 3 i MED-rammeaftalen frem-
går det, at tillidsrepræsentanten ved forestående ansættelser og 
afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun re-
præsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Dette indebærer, at 
alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagel-
se af sin funktion i forbindelse med ansættelse og afskedigelser 
uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten.  

Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig for-
skelsbehandling på grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mænd 
og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme 
værdi. 

Ved vurderingen af, om der er tale om samme arbejde, er det 
naturligt at tage udgangspunkt i stillingsindholdet. Dette kan 
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dog ikke vurderes isoleret. De samme typer af arbejde kan fx 
udføres på forskellige forvaltningsområder i kommunen, og det 
er derfor nødvendigt også at vurdere, om arbejdet er af samme 
værdi for den kommunale løsning af opgaven. 

Lønbegrebet i ligelønsloven er bredt, dvs. det omfatter ikke ale-
ne lønelementerne i lokal løndannelse, men alle former for ar-
bejdsvederlag. 

§ 7. Lønstatistik 
Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger gælder. 

Bemærkning: 
På kommuneplan skal der til brug for de lokale lønforhandlinger 
fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale mindst en 
gang om året. Det Fælleskommunale Løndatakontor udarbejder 
de landsdækkende lønstatistikker mindst en gang om året. 

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger findes 
i KL’s Løn og Personale, afsnit 04.39. 

§ 8. Råderum til lokal løndannelse 

Stk. 1 

[O.08]Ved overenskomstfornyelsen er der til ansatte omfattet af denne 
aftale pr. 1. april 2010 afsat følgende midler til lokal løndannelse: 

1. For ansatte omfattet af overenskomst for social- og sundhedsperso-
nale (73.01): 

0,7% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydelser. 

2. For ansatte omfattet af overenskomst for tilsynsførende assistenter 
ved forsorgshjem (77.01): 

1,25% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydel-
ser. 

3. For ansatte omfattet af overenskomst for handicapledsagere (78.01): 

1,25% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydel-
ser. 
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Denne lønsum anvendes i overenskomstperioden 1. april 2010 – 31. 
marts 2011 til følgende centralt aftalte tidsbegrænsede pensionsgi-
vende lokallønsstillæg: 

Til ansatte ydes et årligt fleksibilitetstillæg på 2.350 kr. (31/3-
2000-niveau). 

Det bemærkes, at tillægget til deltidsbeskæftigede beregnes forholds-
mæssigt. 

4. For ansatte omfattet af overenskomsten for portører og gymnastik-
pædagoger ansat i Københavns Kommune: 

1,25% af organisationernes lønsum excl. lønafhængige særydel-
ser. 

Midlerne indgår i den enkelte kommunes samlede råderum til lokal løn-
dannelse. Midlerne er således ikke organisationsopdelte. 

Bemærkning: 
Det bemærkes, at 3F og FOA begge er parter i overenskomsten 
for handicapledsagere, og dermed forhandlingsberettigede i løn-
forhandlinger i overensstemmelse med overenskomstens be-
stemmelser herom.[O.08] 

Stk. 2 

Ud over de afsatte nye midler, jf. stk. 1, er der midler til rådighed til lokal 
løndannelse, jf. bilag 1 (råderumspapiret). 

Bemærkning: 
Det samlede råderum for de lokale forhandlinger påvirkes i be-
tydeligt omfang af størrelsen af de afsatte midler. I 2008 og 
2009, hvor der ikke er afsat nye midler, må der således forventes 
et mere begrænset råderum for den lokale løndannelse, hvilket 
naturligt vil præge indhold og omfang af de lokale for-
handlinger.  

Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages der-
med i budgetfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn, som 
kan aftales anvendt lokalt. De afsatte midler er ikke en pulje og 
der er ikke hermed centralt fastsat loft for den lokale anvendelse 
af midler til lokal løndannelse.  
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Den samlede virkning af de enkelte kommuners dispositioner 
omkring lokal løndannelse er helt afgørende for størrelsen af de 
generelle lønstigninger, der udmøntes pr. automatik over regule-
ringsordningen, eller om midlerne er brugt mere ”aktivt” i over-
ensstemmelse med intentionerne bag lokal løndannelse.  

§ 9. Udmøntningsgaranti 

Stk. 1 

For ansatte omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der henvises til 
denne aftale, jf. § 1, gælder Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler 
til lokal løndannelse. 

Stk. 2 

[O.08]I overenskomstperioden 1. april 2005 – 31. marts 2011 er ansatte 
omfattet af overenskomst for handicapledsagere dog ikke omfattet af Af-
tale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.[O.08] 

Bemærkning: 
Udmøntningspligten angår centralt afsatte midler ved organisa-
tionsforhandlingerne. Summen af disse midler udgør udmønt-
ningsgarantierne. Den forholdsmæssige andel af den samlede 
sum er den enkelte kommune forpligtet til at anvende til lokal 
løndannelse til de personalegrupper, der er omfattet af garan-
tierne.  

Udmøntningsgarantierne udgør et minimum; der er ikke noget 
maksimum. Det samlede råderum for de lokale forhandlinger 
udgøres af de elementer, der indgår i aftalens bilag 1. 

[O.08]Til dokumentation af udmøntningsgarantien udleverer 
kommunen senest den 1. februar 2010 en statusopgørelse til de 
(lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisa-
tioner. Senest den 1. maj 2010 udleverer kommune en endelig 
opgørelse til de (lokale) repræsentanter for de forhandlingsbe-
rettigede organisationer. 

Følgende elementer indgår ikke i udmøntningsgarantien: 

1. Aftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse. 

2. Aftaler, der lokalt er enighed om, helt eller delvist erstat-
ter/viderefører tidligere aftaler. 

3. Aftaler om engangsbeløb. 
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4. Aftaler om resultatløn.[O.08]  

§ 60-selskaber og lignende samt virksomheder, som har bemyn-
diget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster 
mv. omfattes ikke af en kommunal udmøntningsgaranti. Aftale 
om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse fin-
des i KL´s Løn – og Personale, afsnit 09.20. 

§ 10. Gennemsnitsløngaranti 

Stk. 1 

For ansatte omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der henvises til 
denne aftale, jf. § 1, gælder Aftale om gennemsnitsløngaranti. 

Stk. 2 

Den enkelte garantilønsgruppe sikres på landsplan gennemsnitslønnen 
(ekskl. overarbejdsbetaling) med udgangspunkt i lønniveauet opgjort for 
november 2004. 

Stk. 3 

Gennemsnitslønnen, jf. stk. 2, reguleres med de aftalte generelle lønstig-
ninger, evt. udmøntning fra reguleringsordningen, de gruppevise omklas-
sificeringer og 72% af evt. finansiering af lokal løndannelse. Reguleringen 
kan dog ikke være mindre end de generelle satsændringer. Eventuelle af-
vigelser ved fastlæggelse af gennemsnitslønnen kan aftales for gruppen 
med en atypisk fordeling og andre særlige forhold. 

Bemærkning: 
Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL’s Løn og Persona-
le, afsnit 09.21. 

Kapitel 5. Aftaleindgåelsen 

§ 11. Aftaleparter 
Lokale lønaftaler indgås mellem kommunalbestyrel-
sen/selskabet/virksomheden - herunder de hertil bemyndigede og (loka-
le) repræsentanter for FOA.  
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Bemærkning: 
Forslag om ydelse af løn efter principperne i denne aftale kan 
ikke afvises med henvisning til, at medarbejderen ikke er med-
lem af organisationen. 

Forhandlingsretten udøves af FOA. Det bemærkes, at 3F og 
FOA begge er parter i overenskomsten for handicapledsagere, 
og dermed forhandlingsberettigede i lønforhandlinger i overens-
stemmelse med overenskomstens bestemmelser herom. 

(Lokale) repræsentanter for de organisationer, der er forhand-
lingsberettigede i henhold til nærværende aftale eller tilsvarende 
aftaler om lokal løndannelse/ny løn kan med kommunen aftale, 
at forhandlingerne føres samlet mellem en flerhed af lokale re-
præsentanter for arbejdstagerne og kommunen. Sådanne for-
handlingsfællesskaber kan omfatte samtlige forhandlingsberetti-
gede organisationer eller et antal af de forhandlingsberettigede 
organisationer. 

§ 12. Forhåndsaftaler 
Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og 
formen for lønændringerne er fastlagt. Aftalerne udmøntes på det tids-
punkt, hvor én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. 

Bemærkning: 
Der vil således ikke skulle indgås en konkret aftale hver gang, en 
eller flere medarbejdere udfører en af forhåndsaftalen omfattet 
funktion/opgave mv., erhverver kvalifikationer eller indtræder i 
stedet for den eller de medarbejder(e), der hidtil har udført 
funktionen/opgaven. I den enkelte overenskomst/aftale kan der 
være angivet mere præcise retningslinier om indgåelse af for-
håndsaftaler. 

§ 13. Begrundelser 
I aftaler om anvendelse af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn 
angives de kriterier, der har dannet grundlag for aftalen. Kriterierne bør 
fremtræde med en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og 
betalingen herfor. 
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Bemærkning: 
En begrundelse eller angivelse af kriterier kan også få betydning 
i forhold til Lov om ligeløn til mænd og kvinder, jf. bemærknin-
gen til § 6. 

Protokollat af 4. november 1998 om ansættelsesbreve præcise-
rer, at den ansatte skal underrettes skriftligt om lokalt aftalte 
ændringer af lønforholdene efter overgang til lokal løndannelse. 

[O.08]Senest ved udgangen af 2010 skal de ansatte på lønspeci-
fikationen eller på anden måde have adgang til uddybende op-
lysninger om koblingen mellem grundbeløb og aktuelt beløb, 
om beregning af pensionsbidrag samt betegnelser for eksiste-
rende og fremtidige centralt aftalte tillæg og fremtidigt lokalt af-
talte tillæg. 

For at gøre lønoplysningerne mere informative også om tidlige-
re aftalte lokale tillæg, vil aftaleparterne pege på den mulighed, 
at der løbende sker en registrering af betegnelserne på de eksi-
sterende lokalt aftale tillæg, når den ansatte opnår nye lokale til-
læg.[O.08] 

Kapitel 6. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om funktions- 

og kvalifikationsløn 

§ 14. Funktionsløn 

Stk. 1 

Lokale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges i over-
ensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem af-
talens parter. 

Bemærkning: 
Denne bestemmelse dækker såvel kollektive lokale aftaler (f.eks. 
forhåndsaftaler) som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat. 
Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågælden-
des opsigelsesvarsel. 

Stk. 2 

Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i lokale aftaler kan 
ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og 



198 
 

forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den 
bestemte funktion. Lokalt aftalte lønforbedringer kan desuden ophøre i 
overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunder 
forhåndsaftaler.  

Bemærkning: 
Ophør af lønforbedringer kan medføre vilkårsændringer for den 
enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens be-
stemmelser. 

Stk. 3 

Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd. 

§ 15. Kvalifikationsløn 

Stk. 1 

Lokale kollektive aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan 
opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enig-
hed mellem aftalens parter. 

Bemærkning: 
De ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation be-
holde deres kvalifikationsbestemte lønforbedring som en per-
sonlig ordning, medmindre andet aftales. 

Stk. 2 

Lokale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelte 
ansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parter. 

Bemærkning: 
Et eksempel kan være stillingsskift inden for kommunen til en 
stilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant. 

Stk. 3 

Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd.  

§ 16. Resultatløn 
[O.08]De lokale parter fastsætter bestemmelser om den enkelte aftales varighed. 
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Lokale aftaler om resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med be-
stemmelser herom i den enkelte aftale eller ændres ved enighed mellem 
aftalens parter.[O.08] 

Kapitel 7. Rets- og interessetvister 

§ 17. Retstvister  
Brud på eller uenighed om forståelsen af denne aftale eller lokale aftaler 
indgået i henhold til en kollektiv overenskomst/aftale om lokal løndan-
nelse med en forhandlingsberettiget organisation, behandles efter hoved-
aftalens regler for behandling af retstvister aftalt med organisationen. 

Bemærkning: 
Hovedaftalen findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 91.61. 

§ 18. Interessetvister om grundløn, funktionsløn og kvalifikations-

løn 

Stk. 1 

I den kommune, hvor interessetvisten er opstået, føres der hurtigst mu-
ligt mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA en forhand-
ling med henblik på at bilægge tvisten. 

Bemærkning:  
[O.08]Uenighed om indgåelse af resultatlønsaftaler kan ikke vi-
dereføres i tvisteløsningssystemet, dog kan de lokale parter an-
mode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal 
drøftelse.[O.08] 

Stk. 2 

Bilægges interessetvisten ikke, kan organisationsrepræsentanter fra begge 
parter tilkaldes med henblik på medvirken i en lokal forhandling mellem 
kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA. En af parterne kan kræ-
ve den lokale forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter for-
handlingen i stk. 1.  
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Stk. 3 

Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne 
inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til centrale for-
handlinger mellem den kommunale arbejdsgiverpart og FOA. Den cen-
trale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af 
forhandlingsbegæringen. De centrale parters løsning af tvisten er bin-
dende for de lokale parter. 

Bemærkning: 
Parterne er enige om, at der udfoldes store bestræbelser på at 
finde løsninger lokalt (niveau 1 og 2). Hvis dette ikke lykkes, er 
parterne enige om, at der i niveau 3 så vidt muligt skal findes en 
løsning. 

Stk. 4 

Kan der ikke indgås aftale i henhold til stk. 3, kan sagen senest 6 uger ef-
ter den afsluttende forhandling under stk. 3 forelægges et paritetisk 
sammensat nævn bestående af 6 medlemmer – 3 medlemmer som udpe-
ges af FOA, og 3 medlemmer som udpeges af KL.  

Hvis sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsat a’contoløn, og der 
ikke har kunnet opnås enighed i det paritetiske nævn i stk. 4, 1. afsnit, 
kan hver af parterne anmode en uvildig person om at tiltræde nævnet. 

Hvis der ikke kan opnås enighed om at pege på en bestemt person, an-
modes Forligsinstitutionens formand om at udpege denne. 

Den pågældende kan mægle mellem parterne og træffer endelig afgørelse 
i sagen, hvis den ikke løses på anden måde. 

Afgørelse efter denne bestemmelse kan endvidere ske i sager, hvor der 
efter overenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæg uden beløbs-
grænse. 

Bemærkning: 
Bestemmelsen i stk. 4 omfatter alene sager rejst lokalt efter den 
1. april 2005. 

Stk. 5 

Mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for FOA kan der aftales 
en anden model for løsning af interessetvister, der erstatter stk. 1-4. En 
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sådan aftale kan være en generel aftale, der omfatter alle forhold om løs-
ning af interessetvister vedrørende lokal løndannelse eller en aftale, der 
kan omfatte en konkret interessetvist.  

Bemærkning: 
For så vidt angår løsning af lokale interessekonflikter om lokal 
løndannelse, jf. stk. 1-5, henvises til bilag 2. 

Stk. 6 

Hvis interessetvisten drejer sig om de generelle forudsætninger for lokal 
anvendelse af lokal løndannelse eller i øvrigt principielle spørgsmål, der 
udspringer af denne aftale, afholdes forhandling mellem KL og FOA. 

Bemærkning: 
Hvis der ikke er aftalt en grundløn for stillingen, er parterne 
enige om, at der er mulighed for blokade af stillingen efter hid-
tidig praksis. 

For tjenestemænd følges proceduren i stk. 1-5, hvis der er aftalt 
en grundløn. Hvis der ikke er aftalt en grundløn, følges proce-
duren i tjenestemandsregulativet vedrørende bl.a. lønningsråds-
behandling. 

Retsstillingen for tjenestemænd er i øvrigt uændret. 

Kapitel 8. Opsigelse og ophør af centrale aftaler om funkti-

ons- og kvalifikationsløn 

§ 19. Funktionsløn 

Stk. 1 

Centrale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges i 
overensstemmelse med bestemmelser i overenskomster og hovedaftaler 
mellem parterne eller kan ændres ved enighed. 

Stk. 2 

Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i centrale aftaler kan 
ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og 
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forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den 
bestemte funktion. 

Stk. 3 

Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd. 

§ 20. Kvalifikationsløn 

Stk. 1 

Centrale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan opsiges i 
overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomster og hovedafta-
ler mellem parterne eller kan ændres ved enighed. 

Stk. 2 

Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd. 

Kapitel 9. Overgang til lokal løndannelse for tjenestemænd 

§ 21. Særlig overgangsordning for tjenestemænd 

Stk. 1 

Ved tjenestemænds overgang til lokal løndannelse sikres som minimum 
bevarelse af nuværende løn på hidtidigt løntrin. Det forudsættes, at hid-
tidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad mv. bevares. 

Stk. 2 

Tjenestemandens pension beregnes efter det løntrin den pågældende er 
indplaceret på i kraft af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn, jf. 
dog § 3, stk. 2. En tjenestemands pension efter disse regler kan dog ikke 
blive mindre end pensionen på det løntrin, tjenestemanden ville have fået 
pension efter i den hidtidige lønramme på pensionstidspunktet. 

Stk. 3 

Hvis funktionsløn og kvalifikationsløn aftalt før den 1. juni 2002, jf. be-
mærkning til § 3, stk. 2, ydes som pensionsgivende tillæg, indbetales til en 
supplerende pensionsordning med samme procentsats som for tilsvaren-
de overenskomstgrupper. 
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Kapitel 10. Ikrafttrædelse og opsigelse mv. 

§ 22. Ikrafttrædelse 
Denne aftale træder i kraft den 1. april 2008.  

§ 23. Opsigelse af aftalen 
Denne aftale kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tid-
ligst til den 31. marts 2011. Indgåede aftaler fortsætter uændret uanset 
opsigelse af denne aftale. 

 

København, den 3. oktober 2008 

For KL 

Mads Lebech 

Gitte Lyngskjold 

 

For  FOA - Fag og Arbejde 

Karen Stæhr 

Steen Parker Sørensen 
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Bilag 1 – ”Det lokale økonomiske råderum” 

Det lokale økonomiske råderum 

I dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker det 
økonomiske råderum for den lokale løndannelse. 

Indledning 

Parterne er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsy-
stem, herunder den lokale løndannelse, fungerer tilfredsstillende. 

Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, som 
der har været enighed om at indføre. 

En effektiv og forsvarlig forhandlingsafvikling er helt afgørende for, at 
den lokale løndannelse kan understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløs-
ningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. 

FOA og KL har drøftet det lokale økonomiske råderum i forbindelse 
med udvikling af lokal løndannelse i kommunerne. 

Det lokale råderum 

Det nye lønsystem indeholder flere muligheder for at udvikle den decen-
trale løndannelse. 

Kommunerne har derfor i dag en række muligheder for at aftale en selv-
stændig lønprofil. 

Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetfor-
brug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året.  

En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomiske 
råderum ændres derfor løbende. 

Elementerne i dette ”økonomiske råderum” er oplistet nedenfor. 

Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i bud-
getfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn. En væsentlig ”finansie-
ringskilde” til udvikling af ny løndannelse i form af nye midler er den så-
kaldte ”forlodsfinansiering”, der er en fælles centralt aftalt ”fremskriv-
ningsprocent” for nye midler til lokal løndannelse for alle kommuner 
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under ét, og som sammen med andre frigjorte løndele mv. kan aftales 
anvendt lokalt. 

Den enkelte kommune er forpligtet til at udmønte beløbet fra forlodsfi-

nansieringen, jf. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal 

løndannelse. Hertil kommer øvrige midler fra det lokale økonomiske rå-

derum, som er beskrevet nedenfor. Der er som nævnt ikke en pulje; der 

er ikke noget maksimumsbeløb til udmøntning; der er alene tale om mi-

nimumsbeløb for så vidt angår midlerne fra den centralt afsatte forlods-

finansiering.  

Elementerne i det lokale råderum 

Ud over forlodsfinansieringen, som er en del af det lokale økonomiske 
råderum, kan navnlig følgende elementer påvirke det økonomiske råde-
rum i opad- eller nedadgående retning: 

1. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt 
anciennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eller med et kor-
tere anciennitetsforløb. 

2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længereva-
rende uddannet med korterevarende uddannet personale eller om-
vendt. 

3. Overgangstillæg, der bortfalder. 

4. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse eventuelt udmøntet 
som resultatløn. 

5. Forhåndsaftaler. 

6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksempelvis en ud-
dannelse eller en særlig funktion lokalt skal aftales en løn. 

7. Vakancer og andre fraværssituationer. 

8. ”Ikke-lønkroner” konverteres til lønkroner, hvis det er muligt efter 
den lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt. 

9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et bud-
getår til det efterfølgende budgetår. 
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10. Øget indtjening, hvis den lokale styringsform tillader, at den bruges 
helt eller delvis til løn. 

11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hvor der er særligt be-
hov. 

12. Central finansiering af afledte lokale effekter.1 

De omtalte elementer er de vigtigste faktorer, der påvirker det økonomi-
ske råderum. Listen er dog ikke udtømmende. 

Man skal være opmærksom på, at nogle af elementerne giver mulighed 
for varige tildelinger, mens andre, f.eks. vakancer, giver mulighed for en-
gangsbeløb. 

Betydningen af reguleringsordningen 

Som nævnt er der ikke centralt fastsatte grænser for den lokale anvendel-
se af midler til ny løndannelse. 

Hvis lønudviklingen i kommunerne som helhed ligger under lønudvik-
lingen på det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af 
reguleringsordningen. Det betyder, at lønforskellen kompenseres via ge-
nerelle lønstigninger til alle ansatte i samtlige kommuner . 

Hvis den samlede lønudvikling i kommunerne inklusive forbrug af mid-
ler til den lokale løndannelse nogenlunde svarer til lønudviklingen på det 
private arbejdsmarked, vil reguleringsordningen ikke udløse lønstignin-
ger. 

Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen på det private ar-
bejdsmarked, nedsættes de generelle lønstigninger for alle ansatte tilsva-
rende det følgende år. 

Den samlede virkning af de enkelte kommuners dispositioner omkring 
lokal løndannelse er derfor helt afgørende for, om der udmøntes generel-
le lønstigninger pr. automatik over reguleringsordningen, eller om mid-
lerne er brugt mere ”aktivt” i overensstemmelse med intentionerne bag 
lokal løndannelse. 

                                                           
1 Ved indgåelse af aftaler i de enkelte overenskomster for en del af en personalegruppe 

kan der være anvendt midler til forventede lokale afledte lønaftaler for resten af perso-

nalegruppen. 
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Årlig drøftelse af budgettets konsekvenser 

Ovenstående budgetforudsætninger og elementer i det økonomiske råde-
rum har betydning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen. 
Disse elementer kan indgå i den drøftelse – normalt én gang årligt – som 
afholdes mellem Hovedudvalget og kommunens politiske ledelse af bud-
gettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen om 
medindflydelse og medbestemmelse § 8, stk. 3 eller i drøftelser i samar-
bejdsudvalget i henhold til SU-aftalens § 16, stk. 5, nr. 2. 
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Bilag 2 – Løsning af lokale interessetvister 

Løsning af lokale interessekonflikter efter § 18, stk. 1-4 

Lokale forhandlinger – evt. lokalt niveau 

  
  

    
Enighed 

 

Uenighed 

   
  

 ”Hurtigst muligt”, jf. § 18, stk. 1. 

    
  

Niveau 1 mellem kommunen og (lokale) repræsentanter 
for FOA, jf. § 18, stk. 1 

 
  

  
  

Enighed 

 

Uenighed 

    
  

Organisationsrepræsentanter tilkaldes – ingen frist for 
begæring heraf, jf. § 18, stk. 2. 

   
  

 Niveau 2 – De lokale parter med arbejdsgiver- og organi-
sationsrepræsentanter som bisiddere. En af parterne kan 
kræve niveau 2-forhandlingen afholdt inden for en frist af 
3 uger efter niveau 1-forhandlingen jf. § 18, stk. 2 

  
   

  
Enighed 

 

Uenighed 
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Niveau-3-forhandling begæres af en af overenskomstpar-
terne over for den modstående overenskomstpart inden 
for en frist af 14 dage efter den lokale niveau 2-
forhandling er afsluttet. Niveau 2-forhandlingen er af-
sluttet, enten når en af parterne erklærer den for afslut-
tet, eller efter at de lokale parter er enige om at erklære 
den for afsluttet, jf. § 18 stk. 3. Det skal fremgå af møde-
referatet fra niveau-2-forhandlingen, hvornår forhand-
lingen anses for afsluttet. 

    
  

Niveau 3. De centrale parter. En af parterne kan kræve 
niveau 3-forhandlingen afholdt senest 3 uger efter mod-
tagelse af forhandlingsbegæringen, jf. § 18, stk. 3 

  
   

  
Enighed 

 

Uenighed 

    
  

Senest 6 uger efter den afsluttende niveau 3-forhandling 
kan sagen forelægges et paritetisk sammensat nævn, jf. 
§ 18, stk. 4. 

    
  

Niveau 4. Paritetisk nævn bestående af 6 medlemmer, 3 
fra arbejdsgiverside og 3 fra organisationsside 

 
  

  
  

Enighed 

 

Uenighed 

    
  

Hvis sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsat 
a’contoløn eller om situationer, hvor der i henhold til 
overenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæg 
uden beløbsgrænse, kan hver af parterne anmode en 
uvildig person om at tiltræde nævnet. Den pågældende 
kan mægle mellem parterne og træffe endelig afgørelse i 
sagen, jf. § 18, stk. 4. 
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Stikord 

”Føl” i Senior Service 48 

”Springer” i Leve Bo enheder 32 

1 års erhvervserfaring 152 

1. assistenter 69 

10 års anciennitet 158 

2 års anciennitet 153 

3 års anciennitet 155 

4 års anciennitet 155 

6 års erfaring 156 

7 års erfaring som social- og sundhedsassistent 157 

7 års erfaring som social- og sundhedshjælper 157 

Aflastningsdelen 40 

Aflastningsenhed 71 

Aflastningsstuer 71 

Aflæser 74 

Afløsning i egen gruppe 116 

Aften/natordningen 127 

A-instruktør 46 

Aktivitetsmedarbejder 20 

Aktivitetsmedarbejder på ældrecenter-eneansvarlig 20 

Akutte vikariater 122 

Ansat som visitator 110 

Ansvar for særlige funktioner 131 

Ansvarlig for praktikvejledere 56 

Ansvarlig for rengøringsmidler 99 

Ansvarlig praktikvejleder 90 

Ansvarlig underviser i Care 67 

Ansvarlig vejleder: Demens 25 

Ansvarlig vejleder: Forflytning 52 

Ansvarshavende 73 

Ansvarshavende en enkelt vagt 73 

Ansvarshavende funktion på enkelte vagtdage 73 

Ansvarshavende i aften/nattevagt 74 
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Ansvarshavende i fast aftentjeneste 74 

Ansættelse ved bofællesskaber m.m. 40 

APV vurderinger 46 

Arbejde i særligt snavsede hjem 42 

Arbejde i vikarkorps 123 

Arbejde i yngre-  og aflastningsafdeling 71 

Arbejde med specialopgaver og vejledning af brugere i eget hjem 34 

Arbejde som støttekontaktperson 34 

Arbejde ved væresteder 35 

Arbejdet ved boenheder for yngre handicappede 41 

Arbejdsfastholdelse og rekruttering 152 

Arbejdsrelevante kurser 144 

Arbejdstidsplanlægger psykiatri 32 

Back up for teamkoordinator 90 

Beboerbladsansvarlig 75 

Beklædning til personale 76 

Beskæftigelsesgrad 169 

Beskæftigelsesgrad/ansættelsesbrøk 169 

Bevarelse af kvalifikationsløn 171 

Bindeledsperson 47 

Ble-ansvarlig 77 

Boenheden 40 

Bonusløn 163 

Bortfald 173 

Bortfald og konsekvens for medarbejderne 173 

Bortfald/genforhandling 173 

Caféansvarlig 22 

Centralt vikarkorps 121 

Cykelgodtgørelse 125 

Cykeltillæg 125 

Daghjem/terapi 23 

Daglig planlægger 95 

Daglig praktikvejleder 56 

Daglig praktikvejleder 57 

Daglig praktikvejleder / ikke punktpraktik 56 
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Daglige vejledere: Demens 25 

Daglige vejledere: Kontinens 86 

Dagligvejleder 84 

Definition af et løntrin 168 

Deltagelse i Bruger og pårørenderåd 22 

Deltagelse i planlagt jobrotation 119 

Deltager i ble-udvalg 77 

Delvis opsigelse 172 

Demensafsnit 26 

Demensafsnit og udekørende demensteams 25 

Demenskonsulent 25 

Demenskonsulent 145 

Demensområdet 24 

Demensområdet 134 

Demensvidensansvar 26 

Den psykiatriske ordning 35 

Depotansvarlig 78 

Depotansvarlig på områdecentre 78 

Depotansvarlig på plejehjem 78 

Det sociale ansvar for praktikanter m.v. 48 

Diabetesressourceperson 27 

Diplomuddannelse 134 

Disponator Vitae 79 

Disponent i Vitae 111 

Disponenter 96 

Disponeringsplanlægger 95 

Disponeringsvagtfunktion for udekørende plejegrupper 79 

Dürewall kontaktperson 27 

Efteruddannelse 135 

Efteruddannelse for social- og sundhedspersonale 136 

Efteruddannelse/kursus 137 

Efteruddannelse/kursus/begrænsninger 136 

Ekstraordinære personlige egenskaber m.v. 149 

Ekstraordinært ansatte 48 

Enkeltstående administrative opgaver 70 
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Erfaring 159 

Erfaring, bl.a. fra andre områder 159 

Ergonomivejledere 50 

Ernæringsvejleder 50 

Etniske forskoleelever og sosu-elever 55 

Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 34 

Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 40 

Fagligt uddannet social- og sundhedspersonale 140 

Fast afløser 116 

Fast kørsel i egen bil 129 

Fastansat vikar 121 

Fastholdelse 127 

Fastholdelse 153 

Fastholdelse/rekruttering i hjemmeplejen 127 

Fastholdelse/rekruttering på plejehjem 127 

Fastholdelsestillæg 157 

Fastholdelsestillæg – aften- eller nattetjeneste 154 

Ferieafløsere 118 

Feriekoloni 114 

Flyvere 117 

Flyverfunktion 116 

Flyverteams 116 

Forbyggende hjemmebesøg 28 

Fordeler 80 

Forebyggelsesmedarbejder 28 

Forflytningsinstruktør 54 

Forflytningsvejleder 51 

Forflytningsvejledning 51 

Frivillighedskoordinator 118 

FTR 53 

FTR, TR og SR 62 

Funktionsløn 40 

Funktionsløn til gruppekoordinator/stedfortræder i hjemmeplejen 81 

Funktionsløn til respiratorvagt 38 

Funktionstillæg for forflytningsvejledere 52 



214 
 

Funktionstillæg for stedfortræder for aktivitetsledere 102 

Funktionstillæg for stedfortrædere 102 

Funktionstillæg til dagcentermedarbejdere 23 

Fysioterapi, genoptræning 29 

Fællestillidsrepræsentanter 53 

Fællestillidsrepræsentanter og suppleant 53 

Garantitillæg 161 

Genforhandling mulig i hele perioden 172 

Genforhandling ved nye overenskomster 171 

Genforhandling ved revision af lønpolitik 172 

Genforhandling/bortfald 173 

Genforhandling/hensigtserklæring 172 

Genforhandlingskadence 171 

Genoptræning 29 

Genoptræning i varmtvandsbassin 43 

Genoptræningsafsnittet 40 

Gerontopsykiatrisk Leve Bo enhed 32 

Granskere 128 

Gruppekoordinatorer 82 

Gruppeleder 81 

Gruppeleder på plejehjem 81 

Gruppeplanlægger 96 

Gruppesekretær 96 

Honorering for arbejde i ”specialgruppen” i Hjemmepleje 131 

Honorering for efteruddannelse 135 

Hovedvejleder 56 

Høreomsorg 85 

Høre-omsorg (Aktivitetscentre) 84 

Høreomsorgsmedhjælper 84 

Ikke-uddannet personale 156 

Ikke-uddannet personale 158 

Ikrafttrædelse 167 

Ikrafttrædelse af de enkelte løntillæg/hele måneder 167 

Ikrafttrædelse med afvigelse 167 

Ikrafttrædelse og tidsbegrænsning 167 
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Indplacering 168 

Indplacering efter opskoling 139 

Inkontinens 86 

Inkontinens (blevurdering) 87 

Inkontinensvejleder 86 

Kasseansvarlig 88 

KKP – kontinens-kontaktperson 86 

Koloniophold 115 

Kommunetillæg 148 

Kommunomuddannelse 143 

Kompetencegivende kurser 136 

Kompetenceudvikling 135 

Kompetenceudvikling 144 

Kompetenceudvikling/fastholdelsestillæg 138 

Kompleksitet/specialrådgivning 36 

Kontaktperson 48 

Kontaktperson for ekstraordinært ansatte 48 

Kontinensinstruktør 86 

Kontinenskontaktpersoner 86 

Kontinenskoordinator 87 

Kontorflyvere 116 

Koordinator 27 

Koordinator 30 

Koordinator 43 

Kostvejleder 30 

Kreativitet m.v. 147 

Kriterier for kvalifikationsløn 149 

Kultur- og aktivitetsområdet 31 

Kursus og videreuddannelse 136 

Kvalifikationsløn 151 

Kvalifikationsløn for efteruddannelse og kurser  143 

Kvalifikationsløn til decentrale gruppeledere 82 

Kvalifikationsløn til social- og sundhedshjælpere efter 1 år og 2 år 159 

Kvalifikationstillæg 150 

Køkkenhygiejneansvarlig 91 
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Kørekort til aften/nattevagter i hjemmeplejen 129 

Kørselsgodtgørelse 126 

Leder af gruppeaktiviteterne 92 

Ledsagelse af klienter ved deltagelse i ferie- og højskoleophold m.v 114 

Leve Bo arbejdsmetode 32 

Leve Bo Miljø 32 

Linnedansvarlig 78 

Lokale TR 64 

Lov om social service §§ 85 og 99 130 

Løbende aftaler om individuelle tillæg 168 

Løfteinstruktør i Ældre- og Handicapforvaltningen 54 

Madudbringning 92 

Medansvarlig underviser i Care 67 

Medarbejder i demensafsnittet 145 

Medarbejdere på sluttrin 160 

Medicinadministration 145 

Medicinansvarlig 93 

Mentor for praktikanter 49 

Midlertidige tillæg 174 

Miljøstillinger 35 

Minimumskvalifikationslønstillæg 146 

Minimumsløn 161 

Modregningsbestemmelse 169 

Mors (istandgørelse af død) 128 

Månedslønnet vikar 121 

Niveau 168 

Nødkaldstelefon samt vagtdækning i hjælpegruppen 73 

Nøgleperson 24 

Nøgleperson demens-koordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen 25 

Nøgleperson til akutplanlægning 72 

Nøglepersoner 94 

Nøglepersoner vedrørende ble-koordinering 77 

Omsorgssystem m.v. 82 

Opsigelse af funktions- og kvalifikationsløn 170 

Opsigelse af funktionsløn 170 
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Opsigelse af kvalifikationsløn 171 

Opsigelse med 3 måneders varsel 172 

Opsigelse med genforhandling 172 

Opsigelse og eftervirkning 173 

Opsigelse, genforhandling, bortfald 173 

Opskoling/efteruddannelse 139 

Opsøgende arbejde. 33 

Ordinær uddannelse 143 

Overordnede målsætninger i forhåndsaftalen 165 

Pasning af borgere med stærkt afvigende adfærd 21 

Pensionsgivende tillæg 169 

Personbegrænsning 167 

Personbegrænsning mht. funktionstillæg 167 

Planlagte vikariater 122 

Planlægger 95 

Planlæggere i udekørende teams 96 

Pleje af ældre med fysisk og psykisk handicap 45 

Plejegruppeleder 81 

Praksisrelateret demensspecialist 24 

Praktikvejleder/elevkoordinator 55 

Praktikvejlederfunktion 56 

Praktikvejledertillæg 55 

Principper for løndannelse 166 

Projektdeltagelse 98 

Projektdeltagelse 164 

Psykiatriafdelingen 35 

Psykiatriafsnit 140 

Psykisk syge 34 

Psykisk syge og demente 24 

Rehabilitering 141 

Rekruttering 162 

Rekrutteringstillæg 162 

Relevant efter- og videreuddannelse 137 

Relevant efteruddannelse 135 

Relevant videreuddannelse 134 
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Ressourceperson 20 

Ressourceperson 43 

Ressourceperson 66 

Ressourceperson 83 

Ressourceperson 147 

Ressourceperson dagcenterområdet 100 

Ressourceperson i kvalitetsudvikling 91 

Ressourcepersoner 34 

Ressourcepersonsfunktionen 38 

Ryginstruktør 58 

Rygpilot 58 

Selvindskrivnings- /aflastningshjem 71 

Sikkerhedsrepræsentanter 59 

Slutløntrin efter 6 år 160 

Social- og sundhedsassistenter med pædagogiske funktioner 37 

Social- og sundhedsassistenter som ældrerådgivere 45 

Social- og Sundhedsskolens efteruddannelse 137 

Socialpsykiatri AMU 140 

Sosu-assistenters afløsning i sygeplejerskevagt 113 

Specialviden 146 

Speciel pleje af patient med muskelsvind 33 

Startløn 160 

Stedfortræder for distriktsleder 102 

Stærkt demente borgere i skærmede enheder 24 

Støtte/kontaktpersoner 34 

Superbruger i elektronisk omsorgssystem 103 

Superbruger i it/hotline-funktioner 103 

Superbruger i omsorgssystem 103 

Superbruger i Rambøll Care 103 

Superbruger til nødkald 103 

Supervisor 105 

Suppleant for TR 60 

Sygeplejemæssige funktioner 39 

Systemadministratorer it omsorgssystemer 106 

Særlig funktion 131 
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Særlig støtte og træningsfunktioner i socialpsykiatrien 35 

Særlige funktioner 25 

Særlige opgaver ved specialkurser 35 

Særligt belastede hjem 42 

Særligt belastende arbejde over en længere periode 42 

Særligt belastende arbejdsmæssigt bestemte forhold 42 

Tavleansvarlige 96 

Teamkoordinator 90 

Teamkoordinator 153 

Teamkoordinator med EDB funktioner 89 

Teamvagt i hjemmeplejen 106 

Telefongodtgørelse 132 

Tena konsulent/instruktør 86 

Tidsbegrænsede tillæg 174 

Tillidsrepræsentant 64 

Tillidsrepræsentant 142 

Tillæg for erfaring indenfor Handicapområdet 154 

Tillæg for praktikvejledning 57 

Tillæg som ble-ansvarlig 77 

Tillæg som vidensperson 109 

Tillæg til social- og sundhedshjælpere m.fl. for istandgørelse af en død. 128 

Tillæg til udekørende 133 

Tillægsstørrelser 168 

Tjenesteplaner 107 

Tolkebistand 132 

Tovholder 78 

Tovholdere 107 

Tovholderfunktion 84 

TR og FTR 60 

TR og SR 60 

TR og SR uddannelse 142 

TR, FTR og SR 63 

TR/FTR i socialpsykiatrien 60 

Transportgodtgørelse 125 

Træningsfunktionen 119 
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Tutorer 66 

Tværgående i distriktet 120 

Tøjansvarlig 76 

Uddannelse 143 

Uddannelseskoordinator 66 

Uddannelseskoordinator med praktikvejledning 57 

Uden fast gruppe 116 

Udrykker 120 

Udvidede funktioner som teamkoordinator 89 

Udviklings- og planlægningsopgaver på dagcenter 23 

Udviklingsprojekter i/for virksomheden 108 

Uniform 76 

Uniformsansvarlig 76 

Uniformsansvarlig i hjemmeplejen 76 

Vagtplanlæggere 96 

Vederlag ved deltagelse i sommerferie med beboerne 114 

Vejleder 27 

Vejleder 30 

Vejleder 43 

Vejlederfunktion 49 

Vejledning 49 

Ventilatørkorpset 44 

Videreuddannelse 137 

Videreuddannelse 139 

Visitatorer 110 

Visiteret dagcentre 23 

Vitae 88 

Vitae funktioner 111 

Voldsforebyggelsesvejleder 68 

Voldsressourceperson 68 

Værkstedskoordinator 112 

Weekend vikariater 123 

Ø-tillæg 124 

Øvrige kvalifikationer 150 
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