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Den 25 februar stimlede ikke 
mindre end 54 pædagog-
medhjælpere sammen til 
stormøde. Det helt store emne var 
spørgsmålet om, hvorvidt en 
mulig løntilbageholdenhed kunne 
accepteres.  
 
Sektorformand, Pædagogisk sektor, René 
Johansen fortæller:  

Problemet er opstået i forbindelse med 
den forhåndsaftale, der er forhandlet på 
plads med virkning fra 1. januar 2007. 
Det har nemlig vist sig, at aftalen 
forbruger 1,3 million for meget pr. år. 
Penge, der ikke er finansieret, og nu 
mangler i forvaltningens kasse. 
 
Aftale opsagt 

Frederikshavn kommune valgte i 
december´08 at opsige den dyre aftale 
med virkning fra april 2009. Efterfølgende 
har pædagogisk sektor og de to 
fællestillidsrepræsentanter på området 
forhandlet og drøftet de fremtidige 
muligheder.  
 
Det ene scenarie er, at alle beholder den 
løn de kender i dag og får de 
overenskomstmæssige stigninger, der er 
aftalt pr. 1. april 2009. For erfarne med 
10/11 års anciennitet, betyder det 5 
løntrin ekstra. Ved denne model, vil der 
ikke fremover være nogen forhåndsaftale 
på området.  
 
Løntilbageholdenhed 

Den anden model bygger på, at primært 
de erfarne pædagogmedhjælpere, udviser 
løntilbageholdenhed. Ex. at en 
pædagogmedhjælper med 10/11 års 

anciennitet, i stedet for 5 løntrin, 
acceptere en stigning på 2 eller 3 løntrin 
pr. 1. april 2009. Ved denne model vil der 
også fremadrettet være en forhåndsaftale, 
hvilket er godt for de mindre erfarne.  

 

Der blev lyttet med interesse under debatten 
 

Hed debat 

Aftenen bød på en hed debat, med både 
synspunkter for og imod. Der tegnede sig 
dog et billede af stor enighed om, at en 
eventuel aftale under ingen 
omstændigheder ville blive indgået af lyst 
men nærmere af nød! 
 
For første gang i mange år har de erfarne 
pædagogmedhjælpere følt, at deres 
arbejde bød på en fornuftig aflønning. Dét 
billede ønsker kommune nu at lave om på.  
 
Opbakning til at gå videre med 
forhandlingerne 

Efter næsten 1 ½ times debat, og en 
skriftlig afstemning blandt de fremmødte 
pædagogmedhjælpere, viste der sig stor 
opbakning fra forsamlingen til at gå videre 
med forhandlingerne med Frederikshavn 
kommune.  
 
Således accepterede 40 ud af de i alt 54 
fremmødte, at pædagogisk sektor og de 
to fællestillidsrepræsentanter fortsætter 
forhandlingerne med Frederikshavn 
kommune. Det blev dog slået fast, med 
syv tommer søm, at en aftale ikke skal 
indgås for enhver pris…. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte 
afdelingen/ René Johansen på 4697 1170.  


