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NOTAT 

 

Meritpædagoguddannelsen 

 

KL er fra flere kommuner blevet spurgt ind til ordninger, hvor man på det 

pædagogiske område giver mulighed for, at allerede ansatte kan deltage i 

meritpædagoguddannelse med sædvanlig løn i deres eksisterende ansæt-

telse, som fx pædagogmedhjælper, ud fra et ønske om at styrke antallet af 

pædagoger til området.  

 

Det følger af § 67 i lov om kommunernes styrelse, at bestemmelser om løn- 

og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste skal god-

kendes af Kommunernes Lønningsnævn. Godkendelse er en gyldighedsbe-

tingelse. Kommunernes Lønningsnævn har i bekendtgørelsen om Kommu-

nernes Lønningsnævn hjemmel til i ”særligt begrundede undtagelser” at give 

samtykke til løn- og øvrige ansættelsesforhold, der ellers er uhjemlede.  

 

KL’s overenskomster er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn. Forud-

sætningen for udbetaling af løn i henhold til KL’s overenskomster er, at løn-

nen betales for medarbejderens udførelse af arbejde mv. i den stilling, hvori 

medarbejderen er ansat. Der er ikke i de gældende overenskomster på det 

pædagogiske område hjemmel til at yde løn for deltagelse i meritpædagog-

uddannelsen, hvor den ansatte uddanner sig ud af den stilling den pågæl-

dende er ansat i. 

  

Kommunerne kan naturligvis fortsat beskæftige studerende, som ved siden 

af deres uddannelse tager ansættelse og løser sædvanlige opgaver i en or-

dinær stilling. I en sådan ordinær stilling kan der på sædvanlig vis i relevant 

omfang aftales lokal løn med den forhandlingsberettigede organisation på 

området, hvilket i forhold til fx en pædagogmedhjælper på dagtilbudsområ-

det er FOA. 

  

KL skal samtidig understrege, at aftaler, der måtte være indgået i strid med 

ovenstående regler, ikke er gyldige og som udgangspunkt ikke kan oprethol-

des.  

 

KL er opmærksom på, at det kan give store problemer for de kommuner, 

som allerede måtte have indgået sådanne uhjemlede aftaler. KL vil derfor 

snarest muligt søge dispensation i Kommunernes Lønningsnævn til bagud-

rettet lovliggørelse af individuelle aftaler indgået før d.d. om løn under ud-

dannelse til meritpædagog. Det gælder både individuelle aftaler, hvor 1) ud-

dannelsen allerede er gennemført, 2) individuelle aftaler, hvor uddannelsen 

er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet samt 3) individuelle aftaler, hvor ud-

dannelsen endnu ikke er påbegyndt, men er nært forestående. Det er natur-

ligvis op til Kommunernes Lønningsnævn, om og i hvilket omfang dette kan 

imødekommes.  
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NOTAT 

 

Uhjemlede aftaler indgået efter datoen for denne mail kan ikke forventes 

godkendt – og de falder dermed bort. 

 

KL vil i løbet af december vende tilbage med nærmere information om, hvor-

når Kommunernes Lønningsnævn forventes at behandle sagen og om sa-

gens udfald.  

  

Spørgsmål til denne mail kan rettes til Christel Andersen, chan@kl.dk. 
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