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Beskrivelse af KL’s lockoutvarsel og undtagelsesaftalen mellem KL 
og DS 
 
Her beskriver vi dels KL’s lockoutvarsel og dels undtagelsesaftale mellem 
DS og KL med henblik på, at du som medlem forholdsvis nemt kan 
identificere, om du er omfattet af lockouten eller ej. 
 
I KL's lockoutvarsel af den 12. marts 2018 fremgår, at alle 
socialrådgivere er lockoutet med nogle meget få undtagelser.  
 
Undtagelserne er ansatte ved nogle konkrete lokationer - nemlig:  

• døgninstitutioner, botilbud og boformer iht servicelovens §§ 66, 107, 
108 

• herberger og krisecentre iht servicelovens §§ 109 og 110 
• sociale akuttilbud iht servicelovens § 82 c. 

I selve lockoutvarslet er der altså kun undtaget ansatte socialrådgivere ved 
de konkrete lokationer, hvilket typisk fremgår af ansættelsesbrevet (hvor 
man er ansat).  
 
 
 
Vi har herudover nu lavet en undtagelsesaftale med KL af den 23. 
marts, som er protokollat til rammeaftalen om nødberedskab mellem DS 
og KL. Du kan se hele protokollatteksten til sidst i dette papir. 
 
Undtagelsesaftalen indebærer, at en række socialrådgivere er undtaget fra 
KL's lockoutvarsel ud fra saglige og faglige overvejelser i forhold til de 
særligt sårbare grupper som børn. Det handler om: 

• Socialrådgivere og socialrådgiverledere (ansat i henhold til DS's OK 
med KL), som medvirker til beslutning og handling i forhold til 
anbringelse af børn og unge for så vidt angår myndighedsopgaver, jf. § 
58.  

Hermed menes, socialrådgivere og socialrådgiverledere (ansat i 
henhold til DS' OK med KL), som er beskæftiget med 
myndighedsarbejde og/eller udførende funktioner i behandlingen af 
sager på børneområdet, dvs. efter servicelovens kapitel 11, 12 og 26. 
Dvs. en bred forståelse, fordi enhver børnesag potentiel kan være en 
anbringelsessag. 

o Eksempler: Hvis socialrådgiveren kun delvist er beskæftiget 
med eksempelvis myndighedsarbejde på børneområdet er 
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vedkommende undtaget fra lockout-varslet. Hvis 
socialrådgiveren er ansat i forvaltningen, men ikke har 
myndighedsarbejde men udførende funktioner på 
børneområdet, så er vedkommende undtaget fra lockout-
varslet. Hvis socialrådgiveren kun arbejder 5 timer med 
myndighedsarbejdet på børneområdet, så er vedkommende 
undtaget fra lockoutvarslet. 
 

• Socialrådgivere og socialrådgiverledere der varetager 
opgaver/funktioner i henhold til servicelovens kapitel 27 om 
underretningspligt.  
 
Hermed menes socialrådgivere på børneområdet, der arbejder med 
sagsbehandling af underretninger.  
 
Der menes ikke enhver socialrådgiver, der via sin stilling kan være 
forpligtet til at lave en underretning. Der menes de socialrådgivere, 
der arbejder med, dvs. sagsbehandler, underretningerne. Det kan 
være i en konkret sag eller ved at visitere underretningerne til 
forskellige medarbejdere. 
 

• Socialrådgivere og socialrådgiverledere, der er ansat ved: 
o Børnehusene, jvf. servicelovens § 50a,  
o Boformer/Bosteder iht almenboliglovens § 105, og som yder 

støtte efter servicelovens § 85 
o beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, jvf. 

servicelovens §§ 103 og 104 
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Protokollat 1  
Med henvisning til § 7, stk. 5, i Hovedaftalen mellem KL og Dansk 
Socialrådgiverforening er parterne enige om, at socialrådgivere og herunder 
socialrådgiverledere ansat efter Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere (30.31), 
der  
 
- medvirker til beslutning og handling i forhold til anbringelse af børn og unge for så 
vidt angår myndighedsopgaver, jf. § 58  
 

Bemærkning  
Undtagelsen omfatter derfor socialrådgivere, der har 
myndighedsansvar og/eller udfø-rende funktioner i behandlingen af 
sager på børneområdet, dvs. efter servicelovens kapi-tel 11, 12 og 26  

 
- er ansat ved  
 
o Børnehuse, jf. servicelovens § 50a  
o Boformer/bosteder iht. almenboliglovens § 105, og som yder støtte efter 
servicelovens § 85  
o beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103 og 
104  
 
- varetager opgaver/funktioner  
 
o i henhold til servicelovens kapitel 27 om underretningspligt  
 

Bemærkning  
Undtagelsen omfatter socialrådgivere på børneområdet, der arbejder 
med sagsbehandling af underretninger.  

 
undtages fra den af Dansk Socialrådgiverforening pr. 4. april 2018 varslede 
arbejdsstandsning og den af KL pr. 10. april 2018 varslede arbejdsstandsning. 
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