
 
 
 

 

Voksenelevløn – hvad er baggrund og regler? 

Med mellemrum opstår der tvivl om reglerne for voksenelevløn. Det skyldes måske, 
at de gældende regler for retten til voksenelevløn, voksenelevlønnens størrelse, 
finansieringen af voksenelevlønnen m.v. er styret gennem forskellige ordnin-
ger/instanser. 

Formålet med dette notat er kort at beskrive de grundlæggende forhold omkring 
voksenelevlønnen: 

1. Voksenelevlønnen er en permanent ordning, som blev aftalt mellem Regeringen, 
KL, Danske Regioner, LO og AC i trepartsaftalen fra 2007.  

Det indebærer, at alle, der er fyldt 25 år og har haft mere en ét års relevant be-
skæftigelse, skal have voksenelevløn som led i en erhvervsrettet ungdomsud-
dannelse. 

2. Voksenelevlønnen er implementeret i overenskomsterne og lønnen fastsættes i 
forbindelse med overenskomstfornyelserne. 

Den gældende aflønning er senest aftalt ved overenskomstfornyelsen i 2008. 
Hvis lønnen ikke skal forhøjes ud over de generelle lønstigninger, skal der derfor 
ikke findes nye midler ved overenskomstforhandlingerne. 

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at voksenelevlønnen er forskellig in-
den for FOA’s fagområder. 

3. I overenskomsten er det også fastsat, hvad der forstås ved relevant beskæfti-
gelse. 

4. Finansieringen af de øgede omkostninger ved indførelsen af voksenelevlønnen er 
udelukkende et anliggende mellem regeringen og kommunerne eller regeringen 
og regionerne, som aftales i de årlige økonomiforhandlinger mellem KL, Danske 
Regioner og Regeringen. I første omgang er de økonomiske rammer for perio-
den 2008-2011 aftalt i tilknytning til trepartsaftalen, og rammerne er udmøntet i 
forbindelse med økonomiaftalen for 2009 fordelt på årene 2008, 2009, 2010 og 
2011.  

Det er endvidere aftalt, at kompensationen for de øgede omkostninger til vokse-
nelevløn skal videreføres efter 2011, men niveauet for kompensationen til kom-
muner og regioner vurderes i 2011 i lyset af de indhentede erfaringer. 

Det betyder konkret, at finansieringen af voksenelevlønnen ikke er en del af 
overenskomstforhandlingen. 

5. Ovenstående gælder for elever på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 
samt uddannelserne til hhv. social- og sundhedshjælper (SSH) og social- og 
sundhedsassistent (SSA).  

Indenfor FOA’s område er der også adgang til voksenelevløn på uddannelserne 
til ejendomsservicetekniker, redder, sikkerhedsvagt, erhvervsuddannet service-
assistent samt neurofysiologiassistent. Betingelserne for at få voksenelevløn på 
disse uddannelser, er alene, at eleven er fyldt 25 år. Der er således ikke krav 
om forudgående relevant beskæftigelse. Retten til voksenelevløn på disse ud-
dannelser er aftalt på et tidligere tidspunkt og har altså ingen sammenhæng 
med trepartsaftalen.  
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