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AFTALE OM 11LTRÆDELSE AF
OVERENSKOMST VEDRORENDE
LØN- OG ANSÆTTELSESVLKÅR
FOR HJEMMEVEJLEDERE OGPÆ
DAGOGISK PERSONALE VED
DØGNSTITUTONER, MN.
Fjordstjernen, lsefjords Alle 25- 27, 4300
Holbæk og
Socialpædagogerne Midtsjælland
Nørregade 8
4100 Ringsted
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§ f.Aftalens område
Stk, i. Aftalen omfatter pædagogisk uddannet personale samt
personale, derermeddeltdispensation fra uddannelseskravene
i henhold til bestemmelserne herom i den i § 2 nævnte over
enskomst, og som er ansat ved Fjordstjernen.
Stk. 2. Aftalen omfatter tillige pædagogisk personale ansat ved
Fjordstjernen som har tiltrådt aftalen ved deres underskrift.
Stk. 3. Aftalen omfatter ikke personale på institutioner, der som
følge af en driftsoverenskomsU-aftale med en kommune, direk
te er omfattet af en overenskomst indgået mellem Socialpæda
gogernes Landsforbund og Kommunernes Landsforening.

§ 2. Løn- og ansættelsesvilkår
Mellem Fjordstjernen og Socialpædagogerne Midtsjæ!Jand er der
enighed om at løn- og Øvrige ansættelsesvilkår for det i § I
nævnte personale reguleres i den til enhver tid gældende Over
enskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved
døgninstitutioner, m.v. indgået mellem Kommunernes Landsfor
ening og Socialpædagogernes Landsforbund samt de aftaler, der
følget heraf.
§3. Kompetencem.v.
Stk. 1. De rettigheder og pligter, der i henhold til de § I nævnte
overenskomster og deraf følgende aftaler ertillagt Kommunal
bestyrelsen/kommunen samt Kommunernes Landsforening til
lægges i henhold til denne aftale Fjordsemen
Stk. 2. De rettigheder og pligter, der i henhold til den § 2 nævn
te overenskomst og deraf følgende aftaler er tillagt KTO tillæg
ges i henhold til denne aftale Socialpædagogernes Landsfor
bund.
§4. Ikraffiraeden og overgangsbestemmelser.
Stk. I. Nærværende aftaler træder i kraft ved underskrivelsen.
Stk. 2.lngen ansatte kan ved overgang til ansættelse efter
denne ansættelse få forringet deres ansættelsesvilkår

§S. Omskrivning og opsigelse
Stk. I. Nærværende aftale kan opsiges af en af parterne med 3
måneders varsel til en I. april, dog tidligst til den I. april 2017.
Stk. 2. Parterne er enige om. at nærværende aftale kan omskri
ves uden opsigelse, såfremt den § 2 nævnte overenskomst op
deles i 2 eller flere overenskomster.
Stk. 3. Aftalen kan efter ønske fra Fjordstjernen bortfalde uden
opsigelse, såfremt det at aftalen omfattede personale, som føl
ge af Fjordstjernens indmeldelse i en acbejdsgiverorganisation
eller bindende overdragelse af aftale- og
forhandlingskompetence til Kommunernes Landsforening,
omfattes at en anden overenskomst, som Socialpædagogernes
Landsforbund er part i. Såfremt det af en af parterne skønnes
nødvendigt optages der straks forhandling om vilkårene for
personalets overgang til et nyt overenskomstgrundlag

Stk 4 Såfremt aftalen opsiges efter bestemmelsen i stk i op
tages der straks forhandling om indgåelse af overenskomst mel
lem Fjordstjemen og Socialpædagogernes Landsforbund.
Forhandlingerne sket indenfor de rammer, der skitseret i
Hovedaftalen mellem Socialpædagogernes Landsforbund og
Kommunernes Landsforening
Dato:

_

/(7)/

-

For Fjorç’stjerfen

For Socialp 3dJogernes Landsforbund Midtsjætland

L

(

