
 

 
 
 

 

Forhandlingsprotokollat   
 
om 
 
fornyelse af organisationsaftale af 20. marts 2003 for socialrådgivere i sta-
ten og aftale af 20. marts 2003 om nyt lønsystem for tjeneste-
mænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten for overens-
komstperioden 1. april 2005 – 1. april 2008. 
 
Der er ved forhandlingerne mellem Finansministeriet og Dansk Socialråd-
giverforening opnået enighed om følgende: 
 
 
1. § 2. Basisløn for overenskomstansatte og tjenestemandsansat-
te/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i basisstillinger: Med 
virkning fra 1. oktober 2006 forhøjes basisløntrin 2 fra 219.570 kr. årligt 
til 222.700 kr. årligt (grundbeløb 1.10.97). 
 
 
2. Det ændrede basislønforløb i OK-05 aftale (COII) for visse lærere ved 
centre for videregående og andre institutioner for mellemlange videregå-
ende uddannelser overføres med virkning fra 1. oktober 2006 til lærere, 
der underviser ved socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet.  
 
 
3. I aftale om honorering af rådgivning ved statsamterne ændres timeløn-
nen for familierådgivning og overvåget samvær fra 250 kr. til 275 kr. 
(grundbeløb 1.10.97) med virkning fra 1. oktober 2006. 
 
 
4. Socialrådgivere i staten (overenskomstansatte og tjenestemandsansat-
te/tjenestemandslignende ansatte) omfattes af den nye aftale om arbejds-
tid for tjenestemænd i staten med virkning fra 1. oktober 2006. 
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5. Der optages i perioden lokale drøftelser mellem Direktoratet for Kri-
minalforsorgen og Dansk Socialrådgiverforening om ændringer i aftale af 
20. marts 2003 mellem Finansministeriet og COII samt Dansk Socialråd-
giverforening om rådighedstillæg til forsorgsassistenter ved den frie krimi-
nalforsorg. Aftalen af 20. marts 2003, jf. nuværende Bilag 4 vedrørende 
rådighedstillæg er gældende, indtil andet aftales.  
 
 
6. Socialrådgiverne i KIF afdelingerne er omfattet af aftalerne om løn- og 
ansættelsesvilkår for socialrådgivere i staten (jf. overskriften i dette for-
handlingsprotokollat). 
 
 
7. Ansatte, der er aflønnet efter hidtidigt lønsystem (skalatrinsaflønning) 
overføres med virkning fra 1. oktober 2006 til basislønsystemet. Indplace-
ring sker efter reglerne i gældende aftale om ny løn. 
 
 
8. Parterne er enige om at gøre de lokale parter opmærksomme på, at det 
nye lønsystem indeholder både en basisløn/intervalløn og en tillægsdel. 
 
 
9. Sproglig og strukturel forenkling af de nye aftaler om løn- og ansættel-
sesvilkår for socialrådgivere i staten. Forenklingen vedrører alene formule-
ring af tekster. 
 
 
10. Parterne er enige om, at der i perioden optages drøftelser om mulig-
hed for sammenlægning af aftalerne med andre aftaler.  
 
 
11. Parterne er enige om, at der i perioden kan optages drøftelser, der 
vedrører konsekvenser i forbindelse med kommunalreformen.  
 
 
12. Fornyelsen af aftalerne med ovennævnte emner forudsætter afsættelse 
af de fornødne centrale puljemidler. 
 
 
13. Der tages forbehold for endelig godkendelse af forhandlingsresulta-
tet.  
 
 
 

 



3 

København, den 20. april 2005   
 
Dansk Socialrådgiverforening  Finansministeriet 
Lars Kehlet Nørskov    P.M.V. 
Poul Drews    E.B. 
    Grethe Wolgast 
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