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Forlig med FOA vedrørende social- og sund-
hedspersonale (SOSU) 

Den 20. februar 2013 er der indgået forlig 

med FOA om fornyelse af overenskomsten 

for social- og sundhedspersonale (SOSU) i 

kommunerne.  

Indhold 

Forliget skal ses i sammenhæng med 

de elementer, der er indgået forlig om 

ved FOA Fælles, jf. Løn- og Persona-

lenyt nr. 2013: 04 / 19. februar 2013, 

herunder karensnedsættelse og forhø-

jelse af pension af særydelser (aften- 

og nattillæg) med 2%. 

Pension/ frit valg 

Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. januar 

2014 for månedslønnede social- og 

sundhedspersonale med fra 13,69% til 

13,89%. Forhøjelsen indgår i frit-

valgsordningen. 

Elever 

For elever, som er under uddannelse 

til social- og sundhedshjælper eller so-

cial- og sundhedsassistent, hæves elev-

lønnen med 722,00 kr. årligt (31/3-

2000 niveau). 

 

Forlængelse af det midlertidige 

uddannelsesprotokollat 

Parterne er enige om at forlænge pro-

tokollatet om ret til uddannelsesaftaler 

for de ikke-uddannede i protokol 4. 

Projekter mellem parterne 

Parterne er enige om at igangsætte et 

projekt omkring arbejdstidsreglerne 

på døgnområdet. Målet med projektet 

er at skabe grundlag for at harmonise-

re og forenkle arbejdstidsregelsættet. 

  

Der peges også på muligheden for at 

igangsætte et projekt om at indarbejde 

den rehabiliterende tilgang som ar-

bejdsmetode på handicap og psyki-

atriområdet.  

 

Endelig peges der på muligheden for 

at udarbejde et projekt, der skal un-

derstøtte kommunernes arbejde med 

at styrke det nære sundhedsvæsen. 

 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Isabel Bjørg Carlander, 

tlf. 3370 3555, e-mail ibc@kl.dk 
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Konsulent Hasse Scheldon Gustafs-

son, tlf. 3370 3769, e-mail hgu@kl.dk 

 

Forhandlingsleder Gitte Lyngskjold, 

tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk 
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