
Lønstrategi for Socialpædagogerne Nordsjælland 2018 – 2021.

I forlængelse af hver overenskomstindgåelse på det offentlige område, udarbejdes der en 
lønstrategi. Denne lønstrategi sætter fokus på nogle centrale elementer, der gerne skal løses i 
overenskomstperioden.
Her opridses temaerne i lønstrategien for Socialpædagogerne Nordsjælland.

Hvem forhandler min løn?
Kompetencen til at forhandle og indgå aftaler om løn, er uddelegeret til den lokale 
tillidsrepræsentant. Suppleanten for tillidsrepræsentanten kan ikke forhandle løn.
Såfremt kompetencen er uddelegeret, forhandler den lokale tillidsrepræsentant løn for 
samtlige medlemmer på arbejdspladsen, undtagen for ledergruppen, tjenestemænd og 
reglementsansatte.
Lønforhandlingerne for forstanderne/institutionslederne og mellemledere varetages af 
kredskontoret.

Det ser sådan ud:
- som forstander Kredskontoret forhandler
- som mellemleder Kredskontoret forhandler
- som basispersonale Tillidsrepræsentanten 

forhandler
- som ansat uden 
tillidsrepræsentant

Kredskontoret forhandler, på 
foranledning af dig eller din 
arbejdsgiver.

Formålet med den lokale lønstrategi.
I arbejdet med lokal løndannelse skal kredsen, i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og 
andre relevante grupper, arbejde for at aftalen om lokale lønforhandlinger giver en 
lønudvikling for medlemmerne, der ligger ud over de generelle aftaler i overenskomsterne.

Kredsens arbejde med at udvikle den lokale løndannelse, tager sit afsæt i disse overordnede 
målsætninger:

 At det er arbejdspladsen der er omdrejningspunktet i lønudviklingen
 At der skal være en synlig sammenhæng mellem lønnen, opgaverne, funktionerne og 

kvalifikationerne
 At lønnen skal understøtte den faglige og personlige udvikling



 At lønnen bygger på åbenhed og gennemskuelighed 
 At der arbejdes med ligelønsaspektet i forhandlingerne
 At der skal arbejdes på, at få indgået forhåndsaftaler mellem kommune/region og 

kredsen
 At der bliver indgået aftaler, der som udgangspunkt bygger på faste løndele, modsat 

engangstillæg
 At uddannelse og kompetenceudvikling bliver et element i lønforhandlingerne

Kredsen arbejder konkret i perioden for
 At socialpædagoger i basisstillinger årligt får vurderet/forhandlet deres løn
 At have særligt fokus på de medlemmer med lang anciennitet, der ikke oppebærer 

lokalt aftalte tillæg
 At have opmærksomhed på mellemledernes arbejdstid og tillæg, hvis de forhandles 

over på lederoverenskomsten
 At have særligt fokus på pædagoger i særlige stillinger
 At have opmærksomhed på ledergruppen, for at sikre, at det fortsat er attraktivt, at 

være leder, også lønmæssigt
 At forhandle tillæg for arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor der er fokus på 

sammenhæng mellem opgaver, tidsforbrug og løntillæg
 At forhandle tillæg for tillidsrepræsentanter, hvor der på samme måde er fokus på 

sammenhæng mellem opgaver, tidsforbrug og løntillæg
 At der ved nyansættelser eller ved væsentlige stillingsændringer, stilles forslag og 

gennemføres forhandling
 At der udarbejdes lokale lønpolitikker
 At der er adgang til de nødvendige oplysninger ift. Forhandlingerne
 At der sikres de nødvendige uddannelsesmæssige initiativer, som skal kvalificere 

lønforhandlingerne
 At alle medlemmer er klar over, hvor og af hvem deres løn bliver forhandlet (se øverst)
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