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Kapitel 1. Pemonafgrnsning

51. Hvem er omfattet
Stk. i
Overcnskomsten omfatter kontorpersonale, socialrådgivere. pædagoger og socialfor
midlere ansat ved CAFA

§2. Afgransning — månedilenned. og timibnn.de

Stk.?
Ansattc, anni

i. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og

2. er ansat dl mere end I måneds beskæftigelse.

aflønnes med måncdJøn, jf. kapitel 2.

Bemærkning:
Merc end I måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1.
december samme år dlex ansættelse fra 16. januar ding mcd 16. febwarram
meår.

Stk 2
Ansatte, som

1. har en gennemsnitlig ugentlig azbcjds tid på under 8 timer, eller

2. er ansat til højst I måneds beskæftigelse,

aflønnes med timeløn, jf. kapitel 3.

Bemærkning:
Højst I m.åncds beskæftigelse er fa ansættelse fra 1, november dl og med 30.
november samme år eller ansættelse fra 16. januar dl og med 15. februar sam
me år.

Kapitel 2. Minedslenn.de

§3.L.n

Stk?
Lemmen består sf4 elementer

1. Gruudløn, jt § 4,

2. Funktionston, jf. 5,

3. Kvalifikationslnn, jf. 6 og

4. Resultatløn, jf. 7
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Stk. 2
De ansatte er omfattet af Fællesaftaic omNy Løn indgået mellem KL og Forhandlings
fællesskabet.

Bemærkning:
Bestemmelserne i fzllesaialen om udmøntningagaranti, midtvejsforhandling,
procedureaftaler, genncmsnidongaranti og forhandlingsaftaler gælder tkke. Det
hidtidige tvistctøsningssystem fortsætter uzædret.

Stk. 3
De ansatte er omfattet af aftale om individuel kompetenceudvikling/udvildingsplan, jf
protokollat nr. 1.

Bemærkning:
Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte
medarbejder. Der foretages en Arlig opfølgning på udvddingsplznen.
De lokale parter kan udarbejde en oversigt over relevante kompetenceudvik
lingsinitiauvcr, herunder en oversigt over relevant efter-/videreuddannelse for
f3ggruppernc.

Stk. 4
Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forboidsmæssig del f lønnen til fuld
tidabcskæftigede.

Stk. 5
Lønncn udbetales månedsvis bagud.

Stk. 6
De ansatte fàr en specificcret oversigt over den udbetatte løn samt indbetalte pcnsions
bidrag. følgende rckst skal sti Ø spccifikationen: “i /3 af det samlede pensionsbi&ag
er egerbidraget”.

4. Grundløn

Stk. I

Gnrndløn for basisgrupper dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, nl.r man
er nyuddannet, evt. nyansat.

Sik. 2
Grundlønnen for basisstillinger ex

Bemærkning:
Med assistcnter/konrorpersonale menes personale i administrative stillinger,
som har gennemgået en erlwervsfaglig kontoruddannelse. Gnindløri 31 forud
sættes som hovedreget anvendt som gmndlon for kontorpersonalc, som er an-
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sat i administrative stillinger, der er tillagt særlige funktioner eller selvstændige
ansvarsområder samt ansatte i administrative stillinger, der har gennemgået
Iængercvarende efteniddannelsesforlab at betydning for varetagclsen aljobbet,
herunder personer, der efter tidligere overenskomster var ansat tom ftmkti
onabestcmt eller personlig overassistent.

Stk. 3

For mellemledere og ledere er grundtsmnen:

SIIllftgsbstegnese - Gnindlønsttin
fra 1 aptd 2015

Administrative atHhnger 37, 40+13,300
(31.32000-niveau)

Socialrådgivere, pædaogerog 39, 40+13.300
sociaWocmidlere (31 .3.2000-niveau),

Leder 46÷13.300 (31.3.2000-
niveau)

Bemærkning
Gnindlønxten for mdllcmlcdere og ledere fastsættes efter Lokal aftale med ud
gangspunkt i det ansvar og den kompetence, det tillægges de enkelte stillinger.
For ansatte i administrative stillinger forudsættes grundløn 37 som udgangs
punkt anvendt dl pcrsonalc, som er tillagt et overordnet administrativt ansvar
eller instrukdonsbcføjclser. Gnmdløn 40 +13.300 (31.3.2000-niveau) forudsæt
tes anvendt ti] bl.a. personale i administrative stillinger, som et tillagt det over
ordricdc ansvar for foreningens økonomi — regnskabschefer og lignende.
for konsulenter — ledere og mellernkdere anvendes grundlønningerne efter
følgende retningslinjer:

Grundløn 39 anvendes som grundlønsnivcau for socialrådgivere, sodalfomtid
lere samt pædagoger, som varetager særlige funktioner eller har særlige kvalifi
kationer.

Gnandløn 40+13.300 (31.3.2000-niveau) benyttes som grundløn ved indpiace
ting at sted fortrædere og souschefcr.
Gnind]øn 4.6 +13.300 (31.3.2000-niveau) benyttes ved indplaceting af ledere.

§ 5. Funktionslan

Stk. I
Funkdonsløn ydes ud over grundløsmen og eventuel kvalifikationstøn. Funktionstøn
baseres på de funktioner (arbejds- og ansvsrsomxåde), der er knyttet til den enkelte stil
ling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over
de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlonnen

SÆ 2
Funirtionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager.
Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin.

Funktionsløn kan også anvcndcs dl ar honorere for elementer, der traditionelt har været
honoretet med axbejdstidsbestemre ydelser eller arbejdabestemte tillæg eller lignende, jf.
aftale om konvertering af Wempedilæg.
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Bemærkning:
Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt dcn I juni 2002 eller senere, her
under tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 3J, maj 2002, er penaionsgi
vende.

Tidligere aftaler om Funkdonslon, der er ydet som ikke-pensionagivende tillæg,
bevarer deres status som ikke-pensionagivende tillæg, medmindre andet aftales.

Opmærksomheden henledes på 12, stk. 2, hvor-i er anført, at der skal tages
slslling til honorering af arbejde på særlige tidspunkter for støttepersoner og
samvzrskonsulenter, Honoreringen fastsættes som et ftinktionstiulæg.

46. KvalifikaUonsbn

Sh€. i
Kvslifikatiooslon ydes ud over grirndinn og eventuel funkdonslen. Kvalifilrationslon
baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kritenerne for kvaliflkadonernc
tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erdng.

Bemærkning:
Gnindptincippct cr, at rclcvantc kvalifikationer og crfaringer erhvervet før og
under ansættelsen, der ligger ud over der, der forudsættes varetagct for grund-
lønnen, indgår i deri decentrale ton fastsættelse.

Stk. 2
Kvalifikationsløn aftaler i øvrigt Lokalt på grundlag sEden ansattes kvalifikationer, Kva
lifikadonslon ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin.

Bemærkning:
Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt dl ikrafttræden den 1. april
2002 eller senere, er peasionsgivende.

Tidligere aftaler om kvaliftkationstøn, der er ydet som ikkc-pensioesgivende til
læg, bcvarcr deres status som ikke-pensionsgsvende tiulæg, medmindre andet
aftalcs.

§7. Resuttatløn

Stk. i

Resultadøn ydes ud over grundlon og en eventuel flrnktionslon ogtdfler kvalikations
løn. Rcsultatløn baseres på op lyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvaLitativ karakter.

Rcsultadon aftales lokalt. Resultadon kan auveudes til grupper af medarbejdere og en
kelte ansatte.

Resultadon kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg.

Rcsukatlon er ilcke-pcnsionsgivende, medmindre andet aftales.

Bemærkning;

Det er ikke en forudsæening for at indgå aftale om anvendelse sE resuliatlen, at
den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resukatløn kan fx også gives
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i form af en individuel eller kollektiv bonusligncnde ordning.
i Sodak arbejde skal der ved indgåelse af lokale aftaler om resciltatLen rettes
fokus på mulighederne for kvalitative forbedringer i opgavevareragelsen med
det formål at udvikle fagligheden og fremme nye arbejdsmetoder til gavn for
borgcmc.

5 8. Friwalgsordning (I.n1 pension eller fri)

Stk. i
For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller Ion får
den enkelte medarbejder sin egen fntvalgsordning.

Pt, 1. april 2015 afsættes 0,4 pct af dcii fetieberettigedc Ian dl ritvalgsordningen.

Stk. 2
Mcdarbejdezen kan hvert åx i febnar måned vcd sknft]ig meddelelse dl virksomheden
vælge, om der ønskes

- 0,4 pct. ekstra i løn pr. 1. april,

- 0,4 pct. ekstra indbetaling dl pensionsordningcn pt. 1. april eller

- I ekstra kdedag til afholdelse i perioden 1. mej —30. april

Valget er gældende for perioden 1. april i det indcværcnde år dl 3t marts i det efterføL
gende år og kan ikke omgøres i perioden.

Når medarbejderen har valgt den ønskede ordning, så fortsætter denne, mcd mindre
medarbejderen vælger ny ordning senest med udgangen af februar måned.

Bemærkning:

Valget i februar 20l er gældende for perioden 1.4.2015 — 31.3.2017 og kari 1k-
ke ændres i perioden.

Stk. 3
Hvis mcdarbcjdcrcn har valgt I ekstra fedefridag og ikke nåe at afholde denne i ferie-
året, så kan dcnnc dag udbetales på samme måde som “6. fentuge” i fericaftalen.

§9. Funktionættov

For de ansatte gælder vilkår efter Funkdonærlovens bestemmelser, medmindre der er
aftalt afvigelser herfra, jf. 20. Opsigelse og 22. øvrige ansættelsesvilkår (månedsløn
nede).

8emærkning:
Ansattc, som ikke et omfattct af FunktionærLovens anvendelsesområde, er til
lagt funktionærstatus ved aftale.

§ 10. AnsættMse som asslstsnt

Stk, i
Ved assistenter forstås kontorpersonale med lærlinge-, EFG- eller erhvervsuddannelse
inden for kontorfget.
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Stk. 2
Ved .ssiscenrer forstås ligeledes ansatte, som har gennemgået en uddannelse, der sE
Undervisningsministeriet, Det faglige udvalg for kontoruddannelser eller Område-
udvalget for Koncoruddannelser til Den Offentlige t7orvaltning er blevet eller bliver
godkendt som sidestillet med en egentlig lærLinge-, EFG- eller erhvervsuddannelse in
den for kontorfaget. Som eksempel kan nævnes:

a) gennemført elevuddannelse fra et forsikringssdskaba hovedkontor,

b) gennemført elevuddanncisc i bank eller sparekasac,

c) gennemført devuddanndse i dvilctatcrnc,

d) konkrete uddannelsesforleb godkendt i hvert enkelt tilfælde.

511. Pension

Stk. I
For socialrådgivere og pædagogcr over 21 år oprettcfi pensionsordning i Pensionskassen
tor socialrådgivere og socialpædagogen

For øvrige ansatte oprettes pensionsordning i Pensionskassen for Kontorfunktionærer,

Det samlede peosionabidrag udgør 16/

Egerbidraget udgør 1/3 at der samlede pensionsbidrag.

CAFA beiilcr det frilde pensionsbidng, som på bnsedlen oplyses mcd et egetbidrsg på
1/3 og et a ejdsgiverbidrag på 2/3.

Stk. 2
Grundiøn, ftinktions- og kvalifikationslon er pensionsgivende.

Pensionen beregnes af dc pensionsgivende tondele.

Hvis funktions- ogJe]ler kvalikstionsløn ydes ved indplacering på et højcrc løntrin, be
regnes pensionen i forhold til det højere løntrin.

Hvis ftinktions- og/eller kvalikationstnn ydes i form at tillæg, beregnes pen sloosbidra
get if dette tillæg.

Stk. 3
For deltidsbeskæftigede er betalt merarbede, ;f. 13, pensionsgivende. Pensionen be
regnes at de pensionsgivende bødele.

Stk 4
CAFA indbetaler pcnsionsbidraget

1. For sociatrIdgivere og pædagoger til Pensionskassen for socialrådgivere og social-
pædagoger, Tuborg Boulevard 3,2900 Hellerup,

2. for øvrige aasattc til Pensionskassen for kontorEunktionærer, Tuborg Boulevard 3,
2900 Hellerup

månedsvis bagud samtidig med lønudbetalingen.
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Bemærknin9:
Det er over for CPLFA oplyst, at de hidtidige hensyn til penstonsudbetaling
fortsat vil blive tilgodcset i pensionskasscvcdtægtetne. Dctte sker ved, at pen
sionsvilkåzcne optages i vedtgten, og det forudsættes, at disse skal godkendes
afarbejdsgivctparten.

Sik. 5
Indbetalixig til andre pcnsionsleverandørcr kan ske efter konkret ønske og efter konkret
attale med den enkelte mcdarbcjder. Det påhviler arbejdsgiver at informere medarbej
derenom det nærmere indhold i og konsekvenser af et evt, skift at pensioosleverandor.

§ 12. ATP

1. Følgende ATP-satser gælder

A-sats

Antal timer pt. måned Egerbidrug Arbejdagiverbidrag
pt. måned pt. måned

117bmer 90,00kr. 180,00kr.

7Btimerog<117 timer 60,00kr. 120,00kr.

39 timer og <78 timer 30,00 kr. 60,00 kr.

2. Med virkning fra 1. januar 2016 forhøjes ATP-satsemc til:

A-sats

Antal timer pt. måned Egetbklrag Arbejdsgiverbidrag
pt. måned pt. måned

.l1?wner 94,65kr. 189,35kr.

>78 timer og <117 timer 63,10 kr - 126,25 kr

.39timcrog<78nmer 31,55kr. 63,10kr.

§ 13. Arb.Jdstid

Stk. i
For kontorpersonale, socialrådgivere, pædagoger og socialformidlcrc er den gennem
snitlige ugentlige arbejdstid 37 timer, der som hovedregd fordeles på ugens 5 føzvte
hverdage. Arbejdstiden placeres normalt i tidsrummet 8-17.

Sik. 2
Der skal tages stilling ti], hvordan arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Honoreon
gen tastszttes som et funktionstillæg.
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Stk. 3
Hvis den dagligt beskæftigelse er over 4 timer, inkluderer arbejdstiden 1/z times daglig
spisepause.

Stk. 4
1maj, fredag efter Kdsti Himmelfartsdag, Gnindlovsdag,Julesfrensdag og nytåxsaf..
tensdag er fddage. Ved arbejde på disse dage ydes erstamingsftihed af samme vatighed
som den præsterede Ljenestc med tillæg på 50%.

Bemærkning;

Der henvises th aftaic om arbejdstid, forskudttid m.v. jfr. 14, samt mulighe
den for at konvertere dl årligt tillæg jfr. § 22, nr. 17.

§ 14. Ov.rarbe]deldeltidsbeskæftig.d.s m.rarbeJde

Stk. i
Ovctarbcjde og merarbejde bør undgås.

Stk. 2
Kontorpersonale på grundløntrin 25, 31 og 37 samt socialrådgivere, pædagoger og soci
atformidlcte på grundløn 33 og 39 er omfattet sE stk. 3-9.

Bemærkning:
Det fremhæves, at der cr adgang til at yde socialrådgivere, pædagogcr og social-
formidlere, der ansættes som konsulenter, stcdfortrædere/sousche[cr for le
dende familicplcjekonsulcntcr, ledende familieptcjckonsulcnrcr og andre, der
ikke er omfattet sE bestemmelserne om takstrnæ’sig bctaling for overarbejde,
en af CAFA’s bcsryrclsc særlig fastsat rimelig kompensation i form af frihed el
ler vedetlag en gang for alle for ekstraordinært arbejde af større omfang, som
den pågældende igennem længere tid måtte have udført ud over, hvad der må
henregnes til pågældcndcs arbejdsbyrde, selv når tilfældige foregelser sE denne
tages i betragtning.

Stk. 3
Oveiarbejdc/merarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før inden arbejdsdch
ophør. For manglende varsel om overarbcjde/menrbejde ud over i time betales et til
læg på 26,56 ltr. (31/3 2000-niveau) pt. gang.

Stk. 4
Overarbejde/merarbejde skal så vidt muligt tilrettclæcs på ugens 5 første hverdage.

Stk. 5
Hvis ovcrarbcjde/meraxbcjde afspadseres, gives ersratningsftihed af samme varighed
som det præsterede overurbejde/merarbejde. for overarbejdets vedkommende gives er
statniugsfrihed mcd tillæg sE 50 ¼ eller 100 %, jf. stk. B, nr. 2 og 3. For merarbejdets
vedkommende gives ikke tfllzgsgodtgnrelse.

Stå. 6
Overarbejdclmerarbejde kan afregnes ved betaling i steder for at blive afspadscrer, når
arbejdskraftsituadonen på arbejdspladsen Wsigcr det. Dette sker under fornøden hen
syn tagen til den ansattes personlige forhold. Der kan optages drøftelse mellem de lokale
patter om behovet for afregning ved betaling.
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Stk_ 7
Hvis ovcrsrbejde/mecarbejde skal godtgøres med afspadsering, skal det så vidt muligt
være a&ildet senest ved udgangen af den 3. måned, det fø]ger efter den, hvori overar
beidcc/mcrarbcjdct er præsteret. I modsat fald betales som nævnt i stk. 8. Der kan met
lem de lokale parter træÆs aftale om, at afspadsenng finder sted pået senere tidspunkt.

Stk. 8
Beordret og kontrollabek ovetarbcjde/mcrarbejde honoreres iåledcs:

1. Mcrarbejde betales med timeløn.

2. For overarbcjde i de første 3 timer efter normal arbejdsdds ophør samt for over
arbejde i indtil 3 timer på arbejds fri lørdage for kl. 12.00 betales timeløn med tillæg
på 50%.

3. For allc ovngc ovcrarbeldstimer betales timeløn med et tillæg pi 100 %.

Stk. 9
Den timeløn, som er nævnt i stk. 8, beregnes som 1/1924 af i.rslønnen, jf. 4 7.

Bemærkning:
Resultadon, f. 3, der er udmøntet i form sE engangsydelser, indgår ikke i be
regmngen.

§15. Arb.Jd. I forskudt Udog ridigh•d.vagt

Stk. I
Aftale om atbejdstid, forskudt tid, holdddft og rådighcdsvagt samt Aftale om hviletid
og fridøgn, gælder.

Stk. 2
Forskudt ud opgøres pt. påbegyndt halve tirnc pt. dag.

5 16. Fer(e og særlig Mrl.godtgørels.

Ansættelsesforhoidet er omfattet f KTO’s Fericaftale, jfr. 21. pkt. 19, dog med den
forbedring, at den særlige feriegodtgørelse udgør 2,05 % af den feneberettigede løn.

517. Barns 1. og 2. sygedag
Stk. I

Der kan gives hel eller delvis tjenesteftihed med løn tiL pasning af et sygt barn på dettes
første og anden sygedag hvis:

1. barnet er under 18 år, og

2. har ophold hos den ansatte, og

3. fravær er nødvendigt af hensyn dl barnet, og

4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til Fravær inddrages.

Bemærkning:
I vurdcringcn af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af bar-
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riets alder og sygdommeris karakter.

Stk. 2
Der tidbetales sædvanlig Ian, dog ikke arbcjdsbestemte og arbejdsadsbestemte tillæg.

Sik. 3
Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt pi de lister, der føres over ansattes sy
gefravær. Tjenestefriheden regnes ikke som sygdom.

§ 18. Tj.nastofrihed

Stk. I
Der kan f CAFAs bestyrelse gives tjenestcfrihed uden løn, hvis det er forendigt med
arbejdet.

Stk. 2
Der kan i ovezensstemmclsc mcd hidtidig praksis gives adgang til ekstraordinær tenc
stefrihcd med hel eller delvis løn og eventuelt pensionsbidng i studicøjemed. deraf
CAFA5 bestyrelse skønnes at være i CAFAS interesse.

Stk. 3
Kursusafgifter, der er forbundet med deltagelse i de bevilgede kurser samt udgifter tit
billigste offentlige trnspoxUniddeI fra qenestcstcd til kursus og retur udredes SFCAFA.

Stk. 4
Tjencstc&ihed med tønaflcortning kan i øvngt i dct omfang tjenesren efter CAFAs af
gørelse tillader det, bevilges til vedkommende faglige organisations arbejde.

§ 19. Udgifter ved ljen.st.rej.er
Der ydes time/dagpenge efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd

§ 20. Opsigelse

Stk. i
Funktionærlovens opsigclsesvarsler anvcndcs, når en medarbejder opsiges det siger sin
stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigel
sesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse.

Stk. 2
forud for uansøgt afskedigelse — dog bortset fra afskedigelse sE prøveansatte — skal der
gives pågældende medarbejder og vedkommende faglige organisation underretning om
sagens stilling.

Hvis vedkommende faglige organisation ønsker det, optages forhandling om spørgsmå
let inden for en frist af t4 dage efter modtagelsen af den nævnte underretning.

Stk. 3
CAFA skal sende kopi af enhver uansøgt afskedigelse til den ansattes EgJige organisati
on. Enhver opstgelse skal indeholde en bcgwndel5c.

Stk. 4
Hvis organisationen skønner, at en uansegt afskedigelse ikke kan anses for rimeligt be
grundet i den ansattes eller CAFAs forhold, kan organisationen, inden for en frist af I
måned efter opsigcisesbrevets dato kræve spørgsmålet forhandlet mcd CAFA.
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s* 5
Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i foreningen i mindst 8 måneder på det
tidspunkt, hvor opsigetsen meddeles, kan vedkommende faglige organisation kræve sa
gen indbragt for et skedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling
efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor CAFA inden for i måned efter for
handlingen.

Sik. 6
Et afekedigcbesnzvn bcstår af 4 mcdkmmcr og en opmand. 2 medlemmer udpeges af
organisationen og 2 medlemmer udpeges sE CAFA. De 4 medlemmer udpeger i fæUes
skab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, an
moder de præsidenten for vedkommende landsret om at foretage udpegningen.

Sh€. 7
Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forrctningsorden. For nævnet kan afhøres parter
og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opstgelsen ikke
er rimeligt begrundet i den ansattes eller CAFAs forhold, kan det pålægges CAFA at af
bøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godrgorelsc. Størrelsen af godt
gørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til,
hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til
sædvanlig løn for en periode svarende dl det dobbelte af acbejdsgivera opsigelsesva.rsel
over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes sE næv
net. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

21. Tavh.dspllgt

Medarbejderen skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som pågældende i slillings
medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet
eller bliver foreskrevet af den pågældendes fortsatte.

Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

§ 22. ønge ansæftll3esvilkår (mån.Usbnnada)

Følgende aftaler i Pro tokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder (nu mmereringen
henviser til Protokoliatets numre). Protokollat og de rammeaftaler som protokollatcr
henviser til kan findes på forhandlingsfælleaskabets hjcmmcside: forhandlingsfaelles
skabetdk

1, Ansærtelsesbreve

2. Lønninger

5. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion)

6. Lønberegning/lonfradrag

7. Äremåtsansætte]se

11. Türertelæggelse sE arbejdstid

t2. Decentrale arbejdsadsaftaler

13. Deltidsarbejde

14. Deltidsansattes adgang dl højere tjenestetid

15. Tidsbegrænset ansættelse
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16. Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid
17. Konvertering af ulerupetillæg

18. TeLe- og hjemmearbejde

19, Fene

20. Barsel mv.

21. eneste&ihed uden løn

22. Scniorpolitik1 bortset fra bestemmelserne om seniordage og seniorpoliuske puljer
23. Integrations- og OpRLiflgsstillinger

24. Befordringsgodtgørelse

25. Kompetcnceudvikling — se Protokollat nr. I for supptcrcnde bestemmelser
26. Socialt kapitel — se S 20 A for supplerende bestemmelser
27. Viaksomhedsovezenskomstcr
28. Retstvistaftalen

29. Aftale om kontrolforaristaitninger

30. SU og tiflidarepræsentanter

31. MED og tillidtrepræsentanter

32. Aftale om trivsel og sundhcd

33. Staustikgnindlag for de lokale forhandlinger

§22 A Supplerende anaaftelae,vlIcår
1. Sociakkapkel

De ansatte er omfattet af supplerende aftale om vilkår for ansatte i tkksjob, jfr. Proto
koliat 2.

Kapitel 3. flmeløn nede

§ 23. Cm, lenberegning og l.nudb.taIing
Stk_ 7
Timelønnen er 1/1924 afåxslønnen i henhold til 4-7.

Bemærkning:
Resukatløn, der er udmentet i form af engangsydelser, indgår ikke i bereiin.
gen.

Sik 2

f,ønnen udbetales månedsvis bagud.
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Stk. 3
De ansatte fr en speciceret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pen
sionsbidrag. Følgende tekst skal stå på spedfikstionen: »1/3 af det samlede pensionsbi
drag er egetbidragct”.

5 24. Pension

S1€. 1.
CAFA oprettet pensionsordning i henholdsvis Pensionskassen for socialrådgivere og
sodalpædager og Pensionskassen for kontorfirnktionærer for

i ansatte, som

a) er fyldt 21 år, og

b) har været beskæftiget i mindst 8 timer i gennemsnit pt. uge i 52 uger inden for
de seneste 8 år regnet fra 1. juni 2002, og/eller

2. ansatte, som allerede har opnået ret til pension i henhold dl 10 A og § 10 B ved
tidligere kornmunsl/amtskomniuna]/regional beskæftigelse, omfattes straks af pen
sionsordningen.

Dec samlede pensionsbidrag udgør 16% jf. tO, stk. 1, af de pensionsgivende tøndde.
Egedtidrager udgør 1/3 af det samlede pensionabidrag.

?ensionsordningen oprettes med virkning fra det tidspunkt, hvor alle betingelser er op
fyldt.

Når pensionsrerten er opnået, indbetales pensionsbidrag uanset timetal.

Bemærkning:
for optj:ning af karenspeticden se Protokollat om genercile ansættelsesvilkår,
Kapitel 3, nr. II. Opsamlingsordningen mcd tilhørende tortoikningabidrag.

Stk. 2
I øvdgt gælder bestemmelserne i 10, stk. 2, 4 og 5.

5 25. S.gn.helligdag. og tndaga

Ansatte, som har været beskæftiget ved CAFA i mindst 6 arbejdsdage umiddelbart for
ud for en søgneheffigdag eller anden særlig dag, hvor der holdes lukket, betales løn for
disse dage. Betalingen udgør sædvanlig timeløn for det antal timer, den ansatte skulle
have været beskæftiget.

§ 26. øvrige ensætt&uivilkår ftlmelann.d.)

Stk.. i
Socialrådgivere og sodalfomudlere er i øvzigt omfattet af følgende:

§3 Can

§11 AT

§ 12 Arbejdstid

§13 Ovratbejd&deUdsbeskftlaedes mrarbjde

§ 14 Arbejde I forskudt tid og rdighedsvagt
§15 Bamsl.og2.sygedag
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5 17 UdQ)fter ved Jen..terejser

5 19 Tavehedsphgt

5 20 øvrige ansæltelseevDkår to, måned&innede, nr. 1, 2, 6, 12-15. 17, 1940

KapR.I 4. Iktaftbædin og opsigita.

* 27. Ikraftfr.d.n og opsigel..

Stk. i
Overenskomsten gælder &a 1. april 2015.

Stk. 2
Overenskomsten kan opaiges med 3 nneders varsel til en 31. marts, dog tidligst dl den
31. marts 2018. Opalgelsen akai ske skriffligt

St 3
Tndtil der mdg5s en ny overernkonist fastsættes ailennmgen efter den Aftale om løn
ninger dl kommunalt aniatte, der gælder ved opaigelsen f overenskomsten.

Roskilde, den <S.
For

CAFA

For For

Dansk Soialrûdgiverfozeafng 1-1K/KOMMUNAl.

/ .•€‘ /
For

SocinIpædngugqs Landehund

ç_J&44t
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Protokoliat nr.1— Individuel kompetenceudvikling/udviklingaplan

Aftale om komperenceudvikling indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere
er gældende for ansatte omfatter at denne overenskomst

I tilknytning til aftalen er aftalt følgende for ansatte ved CAFA:

Der henvises til vejledning om Aftale om individuel kompetenccudvilcling/udvikliogs.
plan, som findes her www.pecsonalcweb.dk.

§ 1. Formål

Formålet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders
kompetenceudvikling, herunder specielt ar sikre medarbejdernes forudsætninger for en
effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og for at sikre og forbedre arbejdspladsens
og den enkeltes udviklingsmuligheder. Aftalen skal sikre udvildingsmuligheder for alle
ansatte, både medarbejdere og ledere.

Kompetencer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at
den enkelte medarbejders kompetencer vedligeholdes og udbygges.

Den løbende kompetenceudvilding består af faglig efter- og videreuddannelse (tit kom
petencegivende uddannelser, som et arbejdsmæssigt relevante) og kompetnnceudvikling
i bredere forstand.

Kompetenceudvilding indgår som et naturligt element i CAFAs personalepolitik.

§2. Individuel udvlkllngsplan og opfølgning

Stk. I
Der skal udarbejdes en udviklingsplan For den enkelte medarbejder. Udvildingsplanen
udarbejdes i dialog mellem medarbejder og ledelse. Udvildingsplanen indeholder mål
sætninger for medarbejdertns udvikling på kortere og længere sigt. Udvildingspianen
kan omfatte konkrete aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Det forudsættes, at
det er en gensidig forpligtelse, at udvilrlingsphtnen gennemføres.

Stk. 2
Der følges op på udvildingaplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en justering af ud
vildingspianen.

Stk. 3
Der foretages særlig opfølgning for ansatte) som har været fraværende fra arbejdsplad
sen i en periode, 6c på grund af barsel, længerevarende sygdom e.L

§ 3. Drøftelse

Stk. i
Der afholdes en årlig drøftelse i det øverste mediadilydelses- og medbatemmelaesud
valg om CAFAs politik på knmpetenceudviklingsområder jf. S i Aftale om komperen
ceudvilding. Endvidere drøfter udvalget bla. sammenhængen mellem arbejdspladsens
nål/straregier og kompetenceudvilding, jf. § 6 i Aftale om kompetenceudvikling.

Stk. 2

Som led i den almindelige dllidsrepræsentanwirksomhed kan dllidsrepræsentanten drøf
te spørgsmål om gennemførelsen af kompetenceudviklingsindsatsen for den pågælden
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de peraonaJcgnippc jf. Rsmmcaftale om mediiadflyddse og medbestemmelse S 11. stk.
2 (Aftale om dllidsrepræeenttnter. aamarbejde og samarbejdsudvalg S 2, stk 2).

SIÀ

Hvis der ikke efter lokale drøftelser et opid.et et for bee parter tilfredsstillende resul
tat. og en af parterne finder, at haagen er, at den anden part ikke efterlever aftalen, bai
hva af parterne anrnodc ovcrnnskoixistpartcme om at bistå ved en fornyet lokal dref
tclse

Roskilde, den 3. 2

For

CAFA —._\

For

Dansk Socia]ridgiverforening

__I —

tw__
——

For

SocialpicdigoØes Landsforbund

For

HK/KOMMUNAL

I *‘ ‘/
7/
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Protokoliat nr. 2 - Aftale om vilkår for ansatte i flekajob

Stk. i
For ansatte i fleksjob henledes opmærksomheden pa de gældende ansættelsesvilkår og
fomdsætninger for oprettelse af flekajob i rammcaftalen om socialt kapitel, hcrundcr at
forholdet mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte har været drøftet
det øvcrstc mcdindftydclsesorgan. Denne drøftelse kan også finde sted i andre med

ind flyde)sesorgancr efter begæring fra de ansatte.

Stk. 2
Parterne er enige om, at arnatte i flekajob, som i forhoLd til deres beskæftigetseikvote
opfylder de arbejdsmæssige forudsætninger for aflønning i tilsvarende johs på normale
vill&r, forudsættes at indgå i de ulige løn forhandlinger og ikke alene være af]onnet på
gnindløn i længere tid.

Stk. 3
Hvis en af de lokale parter vægrer sig ved at indga i reelle forhandlinger om løn og an
sættelsesvilkår, herunder forhandling om funktions- og kvalifikationslen, samt eventuel
le lokale forhåndsaftaler, kan den anden part begære, at de centrale overenskomstparter
bistår i en fornyet lokal forhandling.

Det forudsættes, at der forelier et uenighedsreferar som grundlag for de centrale par
ters deltagelse. I uenighcdsrcferatet skal hver af parterne redegøre for deres synspunkter
på, hvorfor en ansat opfylder eller ikke opfylder de arbejdsmæssige forudsætninger for
aflønning i tilsvarende job på normale vilkår.

Roskilde, den ‘3. ..._._.À.> 2o,

For

CAFA

For

Dinsk Socialrådgivcrforciiing
-_ ‘-

Fox

Socialpæds forbund

IFor __

HK/KOMMUNAL

( 7ç1
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