
§ L Aftalens område
JeUem Birkholm og Soialædagogemes Landsforbund er der enighed om, at den til hver tid gældende Overenskomst
vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk uddannet personale ved dogiiinstitutioner mv. indgået mellem
Kommunernes Landsforening samt Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesviLkår for omsorgs- og
pædagogmedhjælpere indgået mellem Kommunernes Landsfbrening m.fl og bLa. Socialpædagogemes Landsforbund er
nældende for medarbejdere med klientrelateret arbejde ansat ved Birkholm.

Endvidere gælder de aftaler indgået mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og
Overenskomstansatte (KlO), der følger afde nævnte overenskomster, samt Hovedaftalen indgået mefleni Kommunernes
Landsforbund og Socialpædagogemes Landsforbund.

Overgangsbestemmelser:
I forbindelse med Opholdsstedet Birkholms overgang fra at følge Overenskomsten indgået mellem RTIN (Danske
Regioner), tidligere Amtsrådsforeningen og Socialpædagogemes Landsforbund til at følge Overenskotpsten indgået mellem
Kommunernes Landsforening og Socialpædagogernes Laidsforbuid gælder følgende:
I perioden fra underskrift afdenne tilftædelsesoverenskomst og frem til 1. april 2011 følges de lanmæsigc forbedringer
(herunder pensionsfbrbedrfnger og lokal løndannelse) som et indgået mellem Danske Regioner og Socilpædagogernes
Landsførbund i 1. april 2008. I forbindelse med alle andre førbedringer, herunder seniordage, følges overenskomsten
indgået mellem Socialpædagogemes Landsforbund og Kommunernes Landsforeiiing d. 1. april 2008.

§ 2. Kompetence m.v.
Stk. 1. De rettigheder og pligter, der i henhold til de § I nævnte overenskomster og deraf følgende aftaler er tillagt
kommunalbestyretsen! Kommunernes Landsforening tillægges i hnhold til denne aftale bestyrelsen før Birkholm.

Stk. 2. De rettigheder og pUgter, der i henhold til de § I nævnte overenskomster og deraf følgende aftaler er tillagt KTO
tillægges i henhold til denne aftale Socialpædagogemes landsforbund.

§ 3. Vilkår for TWidsrepræsentanten
De for ffllidsrepræsentanter i kommuner gældende vilkår fraviges på følgende områder

1. Birkiaolm indheta[er ikke til AKUT-fonden.
2. Socialpædagogernes Landstorbund reflmderer ikke lønudgifterne i forbindelse med tfflidsrepræsentantens

deltagelse i korset og moder for tillldsrepræsentanter arrangeret af SL.

§ 4. Opsigelse
Stk. 1. Nærværende aftale kan opsiges af en afparterrtç med 3 måneders varsel til en I. april, dog tidligst 1. april 201 1.

Stk. 2. Såfremt aftalen opsiges efter bestemmelsen i stk, i optages der straks forhandling om indgåelse af overenskomst
mellem Birkholm og Socialpædagogernes lands forbund. forhandlingerne sker indenfor de rammer, deç er sldtseret i
Hovedaftalen mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Kommunernes Landsforening.
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