
 

Socialpædagogerne Storkøbenhavns lønstrategi for  
overenskomstperioden 2018-2021  
 
Indledning  

Forbundets lønstrategi danner udgangspunkt for den lokal lønstrategi i Kredsene.  
Formuleringen af den lokale strategi, følger derfor hovedsporene i forbundets 
formuleringer, med de nødvendige tilføjelser, som tager højde for lokale forhold. 

Kredsen formulerer en lokal lønstrategi, med henblik på synlighed og handling.  
Lønstrategien skal i overenskomstperioden give klare bud på, hvordan vi forsat sikrer, 

at alle medlemsgrupper, får andel i den lokale løndannelse.  
 
Lokal lønstrategi  

Kredsen lønstrategi, skal understøtte udviklingen af en lokal lønpolitik på den enkelte 
arbejdsplads, som tager udgangspunkt i arbejdspladsens mål og styringsværktøjer.  

 
• Alle medlemmer skal kunne se, hvor og af hvem deres løn forhandles. Det er 

vigtigt at tydeliggøre at, forhandlings- og aftalekompetencen uddelegeres til TR 

når denne har været til TR intro og har underskrevet kompetenceskemaet for 
TR. I de kommuner hvor der ikke er FTR og TR på den enkelte arbejdsplads, 

varetages ansvaret for forhandlingen, i et samarbejde mellem kredsens 
konsulenter og politikere på kredskontoret.  

 

• Det skal sikres, at alle medlemmer mindst en gang årligt får en lønvurdering 
og, at der gennemføres årlige lønforhandlinger alle steder.  

 
• Det skal sikres, at der ved ny ansættelser eller i forbindelse med væsentlige 

stillingsændringer gennemføres en lønforhandling. 


• Det skal sikres, at der forsat er fokus på ligeløn.  

 
• Det skal sikres, at der forsat forhandles funktionsløn til AMR. Dette sikrer 

sammenhæng med forbundets arbejdsmiljøstrategi og anerkender 
arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle på arbejdspladsen.  

 

• Det skal sikres at Kompetenceudvikling/kompetencefonden tænkes ind i den 
lokale lønpolitik.  

 
Indsatsområderne følges tæt i samarbejde mellem lokal TR, ansatte og politikere på 
kredskontoret. Der skal i kredsens overvejelser indgå, hvordan 

forhandlingsniveauerne vægtes, og hvor det giver mening at indgå forhåndsaftaler 
mm. 

  
Satsningsområder  
 

• Det skal sikres, at der overalt gennemføres årlige lønforhandlinger for 
socialpædagoger i basisstillinger. 



• Ligeløn har været et væsentlig tema ved de centrale 
overenskomstforhandlinger siden 2008, men der er stadig udfordringer at tage 

op. Tallene på socialpædagogernes område viser, at der stadig er en 
skævdeling til mandlige pædagoger, når de lokale lønmidler fordeles. Dette er 
dog reduceret fra kr. 600 (1. april 2015) til kr. 420 månedligt (31. marts 2018). 

I februar 2020 er lokalløns differencen på kr. 401 månedligt.  
Socialpædagogerne storkøbenhavn skal forsat arbejde for, at køn, hverken 

direkte eller indirekte, bliver afgørende for den lokale løndannelse.  
 

• Vi skal sikre at AMR funktionen bliver aflønnet med funktionstillæg samt være 

ekstra opmærksomme på nye AMR’ers vilkår når de tiltræder funktionen.  
 

• Fastholdelse og udbygning af lederlønningerne. Såfremt det lokalt findes 

formålstjenelig at forhandle mellemledere over på lederoverenskomsten, skal vi 
have en særlig opmærksomhed på honorering af arbejdstid/fleksibilitet.  

 
Lønpolitiske drøftelse  
I fællesaftalen om lokal løndannelse fremgår det, at der som led i de årlige 

forhandlinger skal føres en lønpolitisk drøftelse.  
Med henblik på forsat at bevare fokus på lokal løndannelse, bør vi benytte os af denne 

mulighed. 
 
Årlig lønforhandling  

Der bør på alle arbejdspladser gennemføres en årlig lønforhandling. Dette skal sikres 
uanset om der i overenskomsten er afsat midler. Den årlige forhandling skal sikre, at 

ubrugte lønmidler anvendes.  
Det skal præciseres og tydeliggøres, at medlemmer i basisstillinger har krav på at få 
vurderet deres lønforhold årligt.  

 
Det lokale økonomiske råderum  

Der er ved den seneste overenskomstforhandling ikke afsat nye midler til lokal 
løndannelse. Der står dog i fællesaftalen om lokal løndannelse: ” Der er i 
overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum 

påvirkes af en række elementer, jf. bilag 1 (råderumspapiret)”  
Det vil derfor være vigtigt i perioden, at der lokalt fokuseres på, at arbejdsgiverne har 

tilkendegivet, at der er midler til rådighed, og at der peges på de elementer, som 
fremgår af råderumspapiret. På Socialpædagogerne Storkøbenhavns arbejdspladser, 
vil det være særligt vigtigt, at der foruden de tidligere centralt aftalte midler (ubrugte 

lønmidler) er fokus på:  
 

• Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med lang anciennitet 
erstattes med medarbejdere med kort anciennitet  
 

• Overgangstillæg, der bortfalder  
 

• Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende 
uddannet med uuddannet/kortere uddannet  

 
• Vakancesituationer og andre fraværssituationer  

 



Afsættelse af midler til lokal løndannelse kan ske i budgetfasen. Det er derfor vigtigt, 
at man lokalt er opmærksom på dette i forbindelse med drøftelsen af det årlige 

budget, f.eks. den årlige drøftelse mellem hovedudvalget og den politiske ledelse 
omkring budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i 
kommunen/regionen.  

 
Kompetenceudvikling - Kompetencefonde  

Der er for Socialpædagogerne Storkøbenhavns medlemsgrupper i Kommuner, 
Regioner og Staten indgået aftaler om kompetenceudviklingsplaner. Dette indebærer, 
at der skal udarbejdes individuelle kompetenceudviklingsplaner for den enkelte 

ansatte, og at der årligt skal følges op på planen. Muligheden for kompetenceudvikling 
er nøje knyttet til lønudvikling. Kompetenceudviklingsplaner bør derfor inddrages i de 

lokale lønforhandlinger specielt i forbindelse med den årlige lønforhandling, hvor den 
enkelte medarbejder skal have vurderet sine lønforhold.  
 

Kompetencefonden på det kommunale område vil kunne give op til 25.000,- kr. om 
året til socialpædagoger, der søger om økonomisk støtte. 

Den kommunale kompetencefond dækker 80 % af udgifterne. Arbejdsgiver har selv 
en forpligtigelse til at betale 20 % af beløbet.  
Den regionale kompetencefond dækker 100 % af udgifterne.  

Pengene fra fondene i kommunerne og regionen skal primært bruges til diplom-, 
master- og kandidatuddannelser indenfor det socialpædagogiske område, men kan 

også bruges til særligt kompetenceløft på udvalgte områder aftalt mellem 
arbejdsgiverne og Socialpædagogerne.  
Ved at kopiere linket herunder, kan du læse mere om kriterierne for udmøntning af 

kompetencemidler (åben linket i Chrome) 

http://denkommunalekompetencefond.dk/wp-

content/uploads/2017/02/Socialp%C3%A6dagogernes-Landsforbund.pdf 

På det statslige område skal samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads 
fastlægge en strategi med principper og retningslinjer for den samlede 
kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen – herunder for anvendelse af midler 

fra kompetencefonden. De udviklingsforløb, som støttes af kompetencefonden, skal 
indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.  

Vi skal i forbindelse med brugen af fonden tænke den fremtidige lønudvikling 
(kvalifikationsløn) for den enkelte ind.  
Her kan du læse mere om kriterier for brug af den statslige kompetencefond: 

https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond. 
 

 
Tvistsystemet  
Tvistsystemet videreføres i aftalen om lokal løndannelse. Socialpædagogerne har i de 

sidste overenskomstperioder gjort mere brug af tvistløsningssystemet, og 
erfaringerne vurderes til at være gode. En øget anvendelse af tvistsystemet har 

medvirket til en skærpelse af både vores centrale og vores lokale profil.  
Det skal præciseres og tydeliggøres, at også medlemmer i basisstillinger har krav på 

at få vurderet om en evt. uenighed i forbindelse med lønforhandling skal videreføres i 
tvistsystemet.  
 

http://denkommunalekompetencefond.dk/wp-content/uploads/2017/02/Socialp%C3%A6dagogernes-Landsforbund.pdf
http://denkommunalekompetencefond.dk/wp-content/uploads/2017/02/Socialp%C3%A6dagogernes-Landsforbund.pdf
https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond


Hjemmesiden: www.sl.dk 
Hjemmesiden skal fortsat være det sted, hvor medlemmerne og TR kan hente 

informationer om såvel centrale som lokale lønpolitiske forhold.  
Hjemmesiden skal fortsat udvikles i forhold til de allerede eksisterende lønværktøjer.  
Lønberegneren skal fortsat udvikles, og undervisning af TR i det netbaserede 

lønværktøj vil fortsat være en opgave.  

 

 

http://www.sl.dk/

