
 

Socialpædagogernes Landsforbund har 34.000 medlemmer. 

Vi har ansvar for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere. 
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Vedtaget på Generalforsamlingen d. 10. oktober 2011 
 

Strategi for arbejdet med Overenskomst 2011 

Socialpædagogerne Lillebælt 

 

Socialpædagogerne Lillebælt vil i overenskomstperioden arbejde for, at de forskellige 

elementer i overenskomsten udmøntes til gavn for samtlige medlemsgrupper.  

 

Vi vil forsat sikre, at alle medlemsgrupper får deres del af den lokale løndannelse. 

 

Lønpolitisk drøftelser med region og kommuner 

 

Kredskontoret vil i efteråret 2011 gennemføre lønpolitiske drøftelser med de 12 

kommuner og regionen om, hvorledes overenskomsten kan udmøntes i de enkelte 

kommuner og i regionen. 

 

Det lokale økonomiske råderum 

 

I denne overenskomst periode 2011 – 2013 vil der ikke være nye midler til rådighed for 

de lokale forhandlinger. 

 

I den nye fællesaftale om lokal løndannelse slås det fast, at” Der i overenskomstperioden 

er midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes af en række 

elementer. Jf. bilag 1 (råderumspapiret)”. 

 

Vi vil arbejde for: 

 at arbejdsgiver og organisation er enige om, at lokal løndannelse skal afspejle de 

lokale forhold, på såvel kommunalt, regionalt som arbejdspladsniveau. 

 at medlemmerne opnår lønfremgang via udmøntning af den lokale løndannelse, 

samt sikre ligelønsprincippet. 

 at der i samarbejde med tillidsrepræsentanterne vedtages lokale lønpolitikker med 

udgangspunkt i opgaverne på den enkelte arbejdsplads.  

 at alle medlemmer lokalt på arbejdspladserne får en lønsamtale. 

 at alle medlemmers løn bliver vurderet én gang årligt via forhandling mellem 

tillidsrepræsentant og arbejdsgiver. 

 at lokal løndannelse bliver en integreret del af arbejdspladskulturen, og at 

resultaterne bliver tilgængelige på arbejdspladsen.  

 at arbejdsgiverne informerer og går i dialog om budgetterne med 

tillidsrepræsentanter og organisation, jf. KTO-aftalen. 

 at allerede tildelte lønmidler genforhandles, når medarbejdere med lokalt 

forhandlede tillæg forlader arbejdspladsen. 

 at sidste centrale anciennitetsbestemte løntrin ikke bliver sluttrin, og at lokal 

løndannelse kan anvendes til højere trin/tillæg.  
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 minimumstillæg i hele kredsen på 6.600 kr. (2000-niveau). 

 toårige forhåndsaftaler med en årlig udmøntende forhandling jf. KTO-aftalen.  

 lønforhandling for alle ved nyansættelser eller væsentlige stillingsændringer. 

 

 

Arbejdstid 

Kredsbestyrelsen vil, i dialog med tillidsrepræsentanterne og arbejdspladserne 

implementere den besluttede politik for ” Decentrale arbejdstidsaftale” på 

arbejdspladserne. (se www.sl.dk/lillebælt)  

 

Herunder vil vi arbejde med forhandling af forhøjelse af faste ulempetillæg. 

 

Kompetenceudvikling 

Der er i alle Socialpædagogernes overenskomster indgået aftale om 

kompetenceudviklingsplaner, som indebærer, at der skal udarbejdes individuelle 

kompetenceudviklingsplaner for det enkelte medlem.  

 

Kredsen vil via dialog med Tillidsrepræsentanter og leder arbejde aktivt på, at der  

udarbejdes kompetenceudviklingsplaner og at de implementeres på de enkelte 

arbejdspladser. 

 

Tillidsrepræsentanter  

Tillidsrepræsentanten (TR) har som udgangspunkt efter endt grunduddannelse den lokale 

forhandlingskompetence. Kompetencen omfatter basisstillinger og lokale aftaler om 

arbejdstid, men ikke tillidsrepræsentantens lønforhold, der forhandles af kredskontoret.  

Vi vil: 

 

 forhandle funktionsløn til tillidsrepræsentanterne. 

 indgå lokale aftaler om tid til TR-arbejdet herunder samarbejde med  

TR- suppleant, arbejdsmiljørepræsentanter og leder m.fl., nedskrivning af timer til 

pædagogisk arbejde og muligheder for brug af vikar for tillidsrepræsentanten. 

 arbejde for uddannelsesplaner for tillidsrepræsentanter, så de får mulighed for 

kompetenceudvikling rettet mod faget, når de forlader TR-funktionen.1 

 

Ledere og mellemledere 

Den fælles lederoverenskomst med FOA, BUPL og Socialpædagogerne har skærpet vores 

opmærksomhed på lederlønninger i kommunerne. Ledernes løn forhandles af 

kredskontoret, hvor en faglig konsulent har de cirka 120 ledere som særligt 

indsatsområde i samarbejde med kredsformand og ledersektion. Forhandling af 

mellemledernes løn varetages af kredskontorets konsulenter. 

Ledelsesstrukturerne i kommuner og regioner er under forandring. Antallet og ikke mindst 

indholdet i arbejdet for det vi kalder A-ledere og B-ledere er under forandring. 

 

 

                                           
1 Dette skal ikke opfattes som en nedprioritering af behovet for kompetenceudvikling rettet mod faget i den 

periode, hvor tillidsrepræsentanten er valgt, men derimod som udtryk for, at der erfaringsmæssigt er et særligt 

behov for denne kompetenceudvikling efter, at tillidsrepræsentanten har forladt sit tillidshverv. 

http://www.sl.dk/lillebælt
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Der er kommet B-ledere, der er ledere for mange andre B-ledere. 

Der er kommet B-ledere, der er øverste leder for personalegrupper på over 100 personer. 

 

Vi vil:  

 forlange en individuel lønforhandling for samtlige ledere, centerledere og 

institutionsledere i kommuner og region. 

 Fortsat sætte fokus på mellemlederne og forhandle deres vilkår.  

 

Små medlemsområder 

Vi skal være særlig opmærksomme på små medlemsgrupper f.eks. konsulenter i region 

eller kommuner, lærer, ansatte i krisecentre, ansatte under private overenskomster o.l. 

 

KTO-samarbejdet 

Mange resultater i Overenskomst 2011 er opnået via KTO-samarbejdet på landsplan, men 

skal udmøntes lokalt.  

 

Vi vil:  

 drøfte de generelle rammer i KTO-forliget med arbejdsgiverne via KTO-

samarbejdet i kommuner og region.  

 sammen med BUPL følge op på arbejdet med PFF-fællesoverenskomsten 

(Pædagogernes Forhandlingsfællesskab) for det forebyggende og dagbehandlende 

område. Samt fællesoverenskomsten mellem BUPL, FOA og Socialpædagogerne for 

særlige stillinger i kommunerne.  

 forsætte samarbejdet med 3F og FOA om omsorgsmedhjælperoverenskomsten.  

 sætte ekstra fokus på lærere organiseret i Socialpædagogerne via lokalt 

samarbejde med Danmarks Lærerforening om læreroverenskomster.  

 

Særlige indsatsområder  

Overenskomst 2011 har videreført forskellige overenskomster på det kommunale og det 

regionale område. Hovedbestyrelse har i den forbindelse vedtaget nogle særlige lokale 

indsatsområder. 

 

Vi skal:  

 arbejde på at forhøje tillæg for TR funktionen. 

 forhandle funktionstillæg til Arbejdsmiljørepræsentanter som et SKAL tillæg på 

Regionens område og et KAN tillæg på KL´s område. 

 sætte fokus på trepartsaftalens ordlyd om deltidsansattes adgang til højere timetal, 

når vi forhandler forhåndsaftaler.  

 arbejde på, at basismedarbejdere i regionen kan vælge mellem udbetaling eller 

afspadsering af seniordage og at implementerer de nye tiltag via forhåndsaftalen 

med regionen, i samarbejde med Socialpædagogerne Sydjylland inden udgangen af 

2011. 

 være opmærksomme på, at tjenestemænd, der går fra regional til kommunal 

ansættelse, ikke får afkortet deres forhøjede pensionsbidrag. 

 yde en særlig indsats på det private område/ opholdssteder ( SIPO ), der omfatter 

overenskomster, medlemshvervning, og sikre større tilknytning til den 

socialpædagogiske profil. 
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