Overenskomst forliget med KL og Regioner 2021
Der tages forbehold for trykfejl
 Gå til Teknik- og service
 Pædagogisk
 Kost- og service
 Social- og sundhed
 Temaside på Forbundets hjemmeside om OK21
KL
Generelle 5,02%

Regionen
Generelle 5,02%

1.april 2021 stiger lønnen med 1,0%
1. oktober 2021 stiger lønnen 1,01%
1. oktober 2022 stiger lønnen 1,90%
1. april 2023 stiger lønnen 0,3%
1. oktober 2023 stiger løn 0,81%
Organisations pulje
50% af lønsummen

1.april 2021 stiger lønnen med 0,75%
1. oktober 2021 stiger lønnen 1,37%
1. oktober 2022 stiger lønnen 1,35%
1. januar 2023 stiger lønnen 0,77%
1. oktober 2023 stiger løn 0,78%
Organisations pulje
45% af lønsummen

140000 til rekrutteringspulje til sosu-området.

620,00 kr. årligt - forhøjelse på løntrin 11-22

Lavt og ligelønsprojekt 653,00 kr. årligt
Senior Fastholdelsesprojekt som skal under støtte et
langt og godt arbejdsliv
Arbejdsmiljø, fokus på SPARK
Udd. til ledere i psykisk arbejdsmiljø
Udd. til amr og tr i psykisk arbejdsmiljø
betalt med ATP 21-22
Sorgorlov til forældre med dødfødt eller dør inden det 18.
år i indtil 26 uger betalt med ATP 22-23
Fuld tid flere skal ansættes på fuldtid, det kommunale
arb. marked går mod fuldtid.
Nedsættelse af karenstiden til 5 måneder
betalt med ATP 22-23
Bæredygtighed og grøn omstilling

Senior Fastholdelsesprojekt som skal under støtte et
langt og godt arbejdsliv
Arbejdsmiljø
Ekspert rådgivning og forskning
Udd. til ledere i psykisk arbejdsmiljø
Udd. til amr og tr i psykisk arbejdsmiljø
Sorgorlov til forældre med dødfødt eller dør inden det 18.
år i indtil 26 uger
Fuldtid: der skal ansættes flere i fuldtidsstillinger
Nedsættelse af karenstiden til 5 måneder
Betalt med ATP
Bæredygtighed og grøn omstilling

Udvikling på digitalarbejdsliv

Udvikling på digitalarbejdsliv

Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

Elever
EGU – elever hæves med 6300 til 6600 kr. betalt med ATP
betalt med ATP 22-23
Drøftelse af pension til elever via AUB -midler

EGU – elever hæves med 8467,86 til 8874,75 betalt med
ATP betalt med ATP 22-23

Regulering af AKUT-midler

Regulering af AKUT-midler

Tryghedspuljen videreføres
Ubrugte midler fra OK 18 + 15,098 mio
løber til 31. marts 2024
betalt med ATP 21-22

Tryghedspuljen videreføres
6,03 mio finaseres med ATP

Drøftelse af pension til elever via AUB -midler

Kompetenceudvikling til sosu-ass. 3,5 mio.
Oplysninger i forbindelse med ansættelser til TR
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Organisationsforhandling med ikrafttrædelse 1.april 2022
Teknik og service

KL Teknik og service

Tekniskservice 41.1- 41.2
Grundløn + 1123,Pension stiger 0,10% til 13,65 %
Fornyelse af arbejdstidsbestemte tillæg
Kommunale kompetence fond
Maritimt
Grundløn + 1354 kr.
Pension 0,10% til 12,6%
Fornyelse af arbejdstidsbestemte tillæg
Formandsoverenskomsten
Grundløn + 1575 kr.
Pension + 0,10%
Fornyelse af arbejdstidsbestemte tillæg

Pædagogisk

Ambulanceredder
Grundløn 22 + 29385 (stigning på 4495 kr.)
St.redder
Grundløn 18 + 6261 (stigning på 1598 kr.)
Fornyelse af arbejdstidsbestemte tillæg

KL Pædagogisk

Pædagogisk personale, døgninstitutioner
Grundløntillægget øges + 1000 kr.
10års anciennitet + 340 kr.
Pension fra 14,19% til 14,29%
Dagplejepædagoger
Grundløn 27 + 2400 (stigning på 1320 kr.)
Stedfortræder 29 +1500 (stigning på 1000 kr.)
Pædagog i pladsanvisning 32 + 1500 (stigning på 1000 kr.)
Pension fra 14,21% til 14,42%
Pædagogiske konsulenter
Grundløn 37 + 5100 (stigning på 650 kr.)
Pension 16,6% til 16,84%
Pædagog medhjælpere
3 års erfaring løntrin 16 + 3552 kr. (stigning på 1000 kr.)
11 års erfaring løntrin 19 + 3552 kr. (stigning på 1000 kr.)
Pædagogisk ass.
Grundløn 20 + 1200 (ny)
3 års erfaring løntrin 22 + 2600 (stigning på 1208 kr.)
6 års erfaring løntrin 25 + 2600 (stigning på 1208 kr.)
Pension fra 13,12 til 13,31 %
Dagplejer i eget hjem (Gæstehus og dagplejehuse)
Grundløn stiger til 19
4 års erfaring stiger til 21
6 års erfaring stiger til 22

Regionen

Regionen
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Pædagogisk

KL Pædagogisk

Stor dagplejer uden for eget hjem
37 timer pr. uge løntrin 18
Med 4 fastindskrevne børn
Flyveransættelse løntrin 18
Udviklingsprojekt for dagplejen i overenskomstperioden,
med henblik på nødvendige ændringer i dagplejernes
overenskomst.
Omsorgs og pædagogmedhjælpere
Grundløn 15 + 1700 (stigning på 540 kr.)
2 års erfaring løntrin 18 + 2800 (stigning på 640 kr.)
4 års erfaring løntrin 21 + 4350 (stigning på 950 kr.)
Pension fra 13,10 til 13,20 %
Omsorgs og pædagogiske ass.
Grundløn 21 + 2000 (stigning på 1000 kr.)
2 års erfaring 24 + 1500 (stigning på 1000 kr.)
4 års erfaring 27 + 2740 (stigning på 1000 kr.)
Pension fra 13,30 til 13,50%
Elever
Elever under 18 år: Samme løn som elever over 18år
Pædagogiskass. Elever 1-12 mdr. 7979,20 kr.
Pædagogiskass. Elever 13 mdr. + 8472,25 kr.
Pædagogiskass. Elever over 25, voksen elevløn
Kommunerne har mulighed for at give voksens løn uden,
der er erhvervserfaring.
Pædagogisk ass. i ældreplejen dækkes via nyt protokolat
7 i overenskomsten for Social- og Sundhedspersonale.

Kost og service
Husassistenter
Grundlønstillæg fra 760 til 1440 kr.
Kval. Løntrin 17 + 1440 kr.
Kval. Løntrin 20 + 981 til 20 + 1786 kr.
Pension + 0,2 % 13,2 til 13,4%
Ufaglærte
Grundlønstillæg fra 760 til 1440 kr.
Kval. Løntrin 17 + 1440 kr.
Kval. Løntrin 20 +981 til 20 + 1786 kr.
Pension + 0,2 % 13,2 til 13,4%
Rengøringsteknikkere
Grundlønstillæg 4560 til 5240 kr.
Kval. løntrin 17+ 4660 til 17 + 5240 kr.
Kval. løntrin 20+ 4781 til 20 + 5461 kr.
Pension 0,2% 13,2 til 13,4%

Regionen

Omsorgs og pædagogmedhjælpere
Grundløn 15 + 2800 kr.
2 års erfaring løntrin 18 + 3425 kr.
4 års erfaring løntrin 21 + 5066 kr.
13,11 til 13,21 %
Omsorgs og pædagogiske ass.
Grundløn 21+ 1537 kr.
2 års erfaring løntrin + 3083 kr.
4 års erfaring løntrin + 4749 kr.
13,42 til 13.62%
Elever

Løntrin 15 + 2800 kr.

KL Kost og service
Husassistenter
Grundløn 14 + 1194 til 14 + 2660 kr.

Ufaglærte serviceass.
Grundløn 14 til 14 + 2660 kr.

Rengøringsass.
Grundløn 14 +1194 til 14 +2660 kr.
Servicass.
14+ 2316 til 14 + 4111 kr.
Servicemedarb.
13+2316 til 13 + 4111 kr.

Regionen
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Kost og service

KL Kost og service

Erhvervsservice ass.
Grundlønstillæg 760 til 1440 kr.
Kval.løntrin 23 + 981 til 23 + 1991 kr.
Pension 0,2% 13,2 til 13,4%

Regionen

Erhvervsudd. serviceass.
Grundløn 18 + 2329 til 18 + 3792 kr.
Ledende service personale.
Grundløntillæg 17588 til 19077 kr.

Oldfrueass.
Grundlønstillæg 6969 + 8458 kr.
Pension 14,5 til 14,7%
Elever:
U/ 18 år 1-12 mdr. fra 6300 til 7754,10 kr.
O/ 18 år 13 mdr + fra 6300 til 8253,49 kr.
Voksen elev grundløn 14, + 760 + 680
fyldt 25 år.
Løn under sygdom (ny)
Tiltræder forliget om døgnarb.tid
Tiltræder forliget om Holddrift.
Kantine og rengøringsleder
Grundløn + 1484 kr.

Social- og Sundhed

KL

Social og sundhedshjælpere
Grundløn
løntrin 18
4 års erfaring løntrin 20 (stigning + 1000 kr. årlig)
11 års erfaring løntrin 26 (stigning + 1500 kr. årlig)
Dvs. ca. ½ løntrin i kr. øre lagt på sluttrin
Kompetencefonden
Udvides med en ny mulighed for at hente midler i puljen
fra social og sundhedshjælper til social og
sundhedsassistent.
Øget fokus fra ufaglært til faglært puljen

Synliggørelse af udviklingsmuligheder for social og
sundhedshjælpere, øremærket beløb via
kompetencefonden.
Afsat 1 mill. Som et AUA projekt som indsats til social og
sundhedshjælpere.
Bilag A, ny stillingsbetegnelse; Plejemedhjælper.
Ændres så arbejdsgivere ikke længere ligger alle
”ufaglærte” ind som social og sundhedshjælpere, men nu
kan vi skille dem ad, så de der indplaceres som social og
sundhedshjælpere er social og sundhedshjælpere.

Regionen
Social og sundhedshjælpere
11 års erfaring løntrin 25+4268 (stigning +1500 kr. årlig)
Dvs. ca. ½ løntrin i kr. øre lagt på sluttrin

Plejehjemsassistenter
10 års erfaring løntrin 27+4268
hæves til løntrin 28 + 1500 kr. årligt
Plejer
14 års erfaring løntrin 27 +4268
Hæves til løntrin 28 +1500 årligt
Sygehjælpere
2 års erfaring løntrin 26 +4167
hæves til løntrin 27 +1500 årligt

Beskæftigelsesvejledere
2 års erfaring løntrin 26+4167
Hæves til løntrin 27 +1500 årligt
Afd. Ledere
Hæves med grundbeløb +6828
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Social- og Sundhed

KL

Regionen

Ny stillingsbetegnelse; Praksisnær udviklingsstilling
Grundløn løntrin 34
Stillingen indeholder forskellige specialoprettet stillinger
som tovholder, koordinator, faglige nøglepersoner,
udviklingsfunktioner, opsøgende/forebyggende
funktioner, stillinger med særligt ansvarsområde m.m

Neurofysiologiassistenter
10 års erfaring løntrin 28 +2675
Hæves til løntrin 29 +1380 årligt

Social og sundhedsassistent
Grundløn 22 hæves til 23
4 års erfaring 26 hæves til 27
10 års erfaring 30 hæves til 31
Pension hæves til 13%
Lukkede grupper hæves med 400 kr. årligt
Pension hæves til 13 %

Social og sundhedsassistent
10 års erfaring 29 +669 (stigning 29 +4316 årligt)

Leder/Mellemleder
Rekrutteringspulje på 0,75 mill. Fra AUA til rekruttering
af ledere.
Grundløn 33+5200 hæves til 37+6000 årligt
Pension hæves til 14,4%
Døgnarbejdstid:
Tillæg for brudt frihed af SH 450 kr.
Forhøjelse af varsling af mer -og overarbejde 10 kr.
Pension af særydelser forhøjes med 1%
Projekt AUA omkring vagtplanlæggere og uddannelse til
disse
Derud over forenkles fortolkningerne til
døgnarbejdstidsregelsættes, så der vil være færre
uenigheder i fremtiden.

Portør
Grundløn hæves med grundbeløb til +7524 årligt

Operationsteknikere
Grundløn hæves med grundbeløb +3165 årligt

Peer medarbejdere
Grundløn 11, kan forhandles til løntrin 13 eller 15 og igen
efter 3 års erfaring forhandles K lønmidler lokalt.

