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Overenskomst mellem Sf1 TANKEN og Socialpædagogernes Landsforbund

§ 1.

Overenskomsten omfatter — bortset fra forstanderen — personale beskæftiget med det
pædagogiske arbejde p 5/I TANKEN.

Andre faglige områder kan tiltræde overenskomsten i henhold til nærmere aftale.

§ 2. LØNSTRUKTUR

Lønnen udbetales månedsvis bagud den sidste bankdag i måneden, og der udleveres til
den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb.

§ 3. LØN

Stk. 1.
For pædagogisk personale med en uddannelse som (social)pædagog, lærer,
socialrådgiver eller tilsvarende relevant uddannelse, her under en relevant
hndværksmæssig uddannelse fastsættes månedslønnen således

Med 0-5 rs erfaring p arbejdsomrdet kr. 26.000

Med 5 - 10 rs erfaring p arbejdsomrdet kr. 28.000

Med mere end 10 rs erfaring p arbejdsomrdet kr. 31.000

Stk. 2.
For medhjælpere uden uddannelse som ovenstående fastsættes månedslønnen således

Med 0-5 rs erfaring p arbejdsomrdet kr. 23.000

Med 5 - 10 rs erfaring p arbejdsomrdet kr. 25.000

Med mere end 10 rs erfaring p arbejdsomrdet kr. 27.000
Lønne

Stk. 3.
Som afdelingsleder forudsættes en uddannelse som under stk. 1. Månedslønnen
fastsættes således

kr. 37.000

Stk. 4.
For alle løndele oplistet i § 3, 6, 7 og 8 gælder, at de er pensionsgivende jf. § 11.

For perioden 1. april 2015 — 31. marts 2018 reguleres alle løndele med fig. procenter

Med virkning fra 1. juli 2015 forhøjes alle løndele med 1,3 °h
Med virkning fra 1. juli 2016 forhøjes alle løndele med 1,5 °h
Med virkning fra 1. juli 2017 forhøjes alle løndele med 2,0 %

§ 4. ARBEJDSTID
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Overenskomst mellem 5/1 TANKEN og Socialpædagogernes Landsforbund

Stk. 1.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør for en fuldtidsbeskæftiget 37 timer.
Deltidsansættelse kan aftales med en mindre gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

Stk. 2. Nytrsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, Store bededag, Kr.
Himmelfartsdag, Pinsedag og Juleaften fratrækkes normen med 7,4 time for
fuldtidsansatte eller forholdsmæssigt for deltidsansatte i det omfang de ikke falder p en
lørdag eller søndag.

1. maj, Grundlovsdag og Nytrsaftensdag fratrækkes normen med 3,7 time for
fuldtidsansatte eller forholdsmæssigt for deltidsansatte i det omfang de ikke falder p en
lørdag eller søndag.

Stk. 2.
a) En normperiode p 5/I TANKEN udgør 52 uger, og starter 1. januar.
b) For timelønnede opgøres timerne en gang om måneden.
c) Fra normperioden kan der overføres henholdsvis op til +1- 3 ugers norm
d) Evt, overskydende timer der ikke kan overføres skal udbetales.

Stk. 3.
Fastansatte, der tiltræder eller fratræder en stilling, således at den første eller sidste
normperiode ikke udgør et helt r, vil have en tilsvarende forholdsmæssig norm.

§ 5. ARBEJDSTIDSTILRETTELÆGGELSE

Stk. 1.
Arbejdet tilrettelægges efter lokal aftale under hensyntagen til arbejdsopgavernes
omfang og karakter. Det tilstræbes at arbejdstid s vidt muligt planlægges med 4 ugers
varsel og at evt. ændinger i planen undgås og i givet fald aftales med den ansatte s
betids som muligt.

Stk.2
Feriekoloni og andre tilsvarende rejser tilrettelægges efter lokal forhandling med særlig
vægt p opgavens omfang og karakter. Den ansatte skal under sådanne rejser have alle
udgifter og fornødenheder betalt.

Stk. 3.
EU-direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med
tilrettelæggelse af arbejdstiden gælder.

I øvrigt skal arbejdstilrettelæggelsen ske under iagttagelse af:

• Lov om arbejdsmiljø, jf. §50 — 58, samt
• Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om

hvileperioder og fridøgn m.v.

§ 6. ULEMPEYDELSER

Stk. 1
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Overenskomst mellem 5/I TANKEN og Soci&pædagogernes Landsrorbund

Personale, der alene varetager opgaver mandag — fredag i dagtimerne (06 — 17) ydes
ikke særlige ydelser.

Stk. 2
Som kompensation for arbejde p ubekvemme tidspunkter, delt tjeneste, omlægning af
tjenesten, arbejde p lørdage, søn— og helligdage samt tilfældigt forekommende overar
bejde p den enkelte dag i forhold til planlagt tjeneste m.v. er der aftalt et funktionstil
læg p 4.000 kr. mnedligt

Beløbet rummer månedlig kompensation for et anslået gennemsnit af Ca.:

60 aftentimer: 1.500 kr.
2 omlægninger a ‘6 timer: 500 kr.
8 lørdagstimer: 250 kr.
20 Søn- og helligdagstimer(50 % tillæg) 1.750 kr.

Hvis der sker væsentlige ændringer i ovenstående forudsætninger, kan der optages for
handlinger om evt, justering i tillæggets størrelse.

§ 7. DELTIDSBESKÆFTIGEDES MERARBEJDE.

Deltidsbeskæftigede kan efter aftale udføre merarbejde.

Deltidsbeskæftigede, som ud over den aftalte ansættelseskvote udfører tjeneste,
honoreres med tilsvarende frihed.

Merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for frihed, nr arbejdskraftsituationen p
arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes
personlige forhold.

Merarbejde betales med normal timeløn (1/1924 af nettorslønnen) incl. pensionsbidrag.

Der kan ikke være merarbejde ud over den fuldtidsansattes rsnorm.

§ 8. AFTALE OM FRIVILLIGT EKSTRAARBEJDE STK. 1.

Stk.1.

Det er formalet med denne aftale at tilbyde ansatte ekstra arbejde i perioder, hvor 5/I
TANKEN matte have et særligt behov for ekstra mandskab. Det kan være perioder med
spidsbelastning eller særlige projekter.

Det er en stor fordel for kvaliteten i opgaveløsn ingen og dermed for bade 5/I TANKEN, de
unge og de ansatte, hvis disse “huller” kan dækkes af “kendt” personale.

Stk. 2

Aftalen gælder alle fuldtidsansatte i forbindelse med frivilligt ekstraarbejde af ovennævn
te karakter. Deltidsansatte kan kun komme i betragtning, hvis der forlods er præsteret
merarbejde ud over den fuldtidsansattes rsnorm
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Overenskomst mellem Sit TANKEN og socialpædagogernes Landsforbund

Stk. 3.

Ansatte, som frivilligt i en periode påtager sig ekstraarbejde udover deres normale time-
norm honoreres med et pensionsgivende tillæg p 300 kr. pt. time. Der honoreres ikke
yderligere her ud over. Der er således indregnet evt, særlige ydelser. Der honoreres kun
for konkret udført arbejde. Sygdom tæller således ikke med.

Stk. 4

Ved ekstraarbejde forstås:

• Ekstravagter (hele arbejdsdage ud over ens sædvanlige arbejdsnorm)
• Deltagelse i særlige projekter inden- eller udenfor institutionen.

Akut opstået behov for arbejdskraft i det daglige vil være omfattet af de normale ar
bejdsbestemmelser. F.eks. hvis den ansatte er nødt til at blive p arbejde længere, møde
ind tidligere eller arbejde p en planlagt fridag. Forlængelse af en allerede påbegyndt
vagt vil derfor ikke blive honoreret efter aftalen om frivilligt ekstraarbejde.

Stk. 5.

Forinden en ansat pbegynder et ekstraarbejde skal der indgås en konkret skriftlig aftale
mellem Su TANKEN og den ansatte. Det skal af denne aftale fremgå:

• Formålet med aftalen. Hvilken afgrænset opgave er det, der skal løses.

• Periodens længde, angivet ved start og slut dato aftales. Der kan indgås flere af
taler i forlængelse af hinanden, hvis der matte være behov for dette. Det forud
sættes at sådanne perioder normalt er minimum 4 uger.

• Antallet af timer i perioden, angivet ved et gennemsnitligt ugentligt timetal eller
ved et konkret tal for hele perioden aftales. Det er således forudsat, at timetallet
videst muligt omfang vil holde. Dog accepteres en fravigelse for den enkelte peri
ode p plus eller minus 20 %.

• Det skal aftales, hvordan den ansattes mulighed for at komme ud af en konkret
aftale er, hvis der kommer personlige forhold ind over, der gør det nødvendigt at
aftalen stoppes før tid.

§ 9. FUNKTIONÆRLOV

For fastansatte efter denne overenskomst gælder Funktionærlovens bestemmelser med
mindre andet fremgår af denne overenskomst.

§ 10. PENSION

Stk. 1.
Pr. 1. april 2015 udgør pensionsprocenten 14,5 %

Der oprettes en pensionsordning for ansatte efter denne overenskomst i PKA.

Stk. 2.
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Overenskomst mellem Su TANKEN og Socialpædagogernes Landsforbund

For fastansatte medarbejdere, der er ansat inden denne overenskomsts ingelse, er det
muligt at bibeholde hidtil gældende aftale indgået mellem den ansatte og Su TANKEN.

§ 11. ATP

Der indbetales ATP-bidrag efter den gældende A-sats.

§ 12. ANSÆTTELSESBEVISER

Lov om ansættelsesbeviser gælder.

§ 13. SYGDOM

Stk. 1.
Fastansatte medarbejdere oppebærer fuld løn under sygdom.

Stk. 2.
For timelønnede medarbejdere gælder dagpengelovens bestemmelser.

§ 14. BARNS 1. SYGEDAG

Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn til pasning af et sygt barn
p dettes første og anden sygedag,

• hvis barnet er under 18 r
• har ophold hos den ansatte
• fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og
• det er foreneligt med forholdene p 5/I TANKEN.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang — efter drøftelse med den ansatte -

inddrages.

Barns 1. og 2. sygedag registreres ikke som sygefravær.

§ 15. FRAVÆR VED BARSEL, ADOPTION, OG AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

For mnedslønnede medarbejdere gælder, at de er omfattet af samme regler som den til
enhver tid gældende aftale mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om fravær i
forbindelse med graviditet, barsel, adoption og af familiemæssige årsager.

Aftalen findes p www.kto.dk.

§ 16. AFSKEDIGELSE

Stk. 1.
Med virkning fra 1. september 2016 gælder funktionærlovens bestemmelser vedr.
opsigelse for fastansatte medarbejdere. Som overgangsordning i en konsolideringsfase
frem til 31. august 2016 er opsigelsesvarslet fastsat til i måned til en måneds udgang.
Bestemmelsen i Funktionærlovens § 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet
opsigelsesvarsel finder ikke anvendelse.
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Overenskomst mellem Su TANKEN og Socialpædagogernes Landsforbund

Stk. 2.
Meddelelse om uansøgt afskedigelse fremsendes til den ansatte i 2 eksemplarer samt
kopi til Socialpædagogernes Landsforbund, Brolæggerstræde 9, 1211 København K.

Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurde
ring af afskedigelsen er til stede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som
følger af gældende lovgivning, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold.

Tilbageholdet Su TANKEN tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet om
dette forhold i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejde
ren har fået kopi af meddelelsen om uansøgt afsked med henblik p eventuel udlevering
til landsforbundet.

Stk. 3
Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med 5/I TANKEN, hvis
landsforbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den an
sattes eller 5/I Tankens forhold. Landsforbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden
for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 6 nævnte meddelelse.

Stk. 4
Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget ved 5/I TANKEN i mindst 8 måneder p
det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Socialpædagogernes Landsforbund kræve
sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling
efter stk. 3.

Et sådan krav skal fremsættes over for 5/I TANKEN inden for i måned efter forhandlin
gen.

Stk. 5
Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Su TANKEN og 2 af
Socialpædagogernes Landsforbund, hvorefter disse i forening peger p en opmand.

Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdstettens formand med anmodning om ud
pegning af opmand. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsret
tens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand.

Bemærkning:

Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejds
retten og faglige voldgifter.

Stk. 6
Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden, idet afskedigelsesnævnet er
omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

For afskedigelsesnævnet kan afhøres parter og vidner. Afskedigelsesnævnet afsiger en
motiveret kendelse. Hvis afsked igelsesnævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt be
grundet i den ansattes eller 5/I TANKEN ‘s forhold, kan det pålægges 5/I TANKEN at af
bøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges den ansættende myndighed,
såfremt den pågældende og den ansættende myndighed ikke begge ønsker ansættelses
forholdet opretholdt, da at betale den pågældende en godtgørelse, hvis størrelse fastsæt
tes af afskedigelsesnævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pgæl
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Overenskomst mellem 5/I TAN KEN og Socialpædagogernes Landsforbund

dendes anciennitet ved 5/I TANKEN. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvan
lig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over
for den ansatte. Afskedigelsesnævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes
af afskedigelsesnævnet.

Parterne afholder selv egne omkostninger.

§ 17. FERIE OG FERIEFRIDAGE

Medarbejderne er omfattet af den til enhver tid gældende ferieaftale p det kommunale
område. Ferfeaftalen findes p www.kto.dk.

§ 18. TIMELØNNEDE

Stk. 1.
Ansatte, som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid p under 8 timer beregnet p
rsnorm aflønnes med timeløn.

Stk. 2.
Timelønnen beregnes som 1/1924 af rslønnen tillagt 10 % for ulempeydelser

Stk. 3.
For timeløn nede kan ansættelsesforholdet ophæves med dags varsel.

Stk. 4.
Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet.

§ 19. DISKRETIONSPLIGT

Medarbejderne skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som pågældende i sin
stilling bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet
eller bliver pågældende foreskrevet af virksomheden. Tavshedspligten ophører ikke med
fratrædelse fra virksomheden.

§ 20. HOVEDAFTALE

Den til enhver tid gældende hovedaftale indget mellem Kommunernes Landsforening og
Socialpædagogernes Landsforbund er gældende for parterne i nærværende
overenskomst, idet 5/I TANKEN indtræder som arbejdsgiverpart med de samme
rettigheder og forpligtigelser som Kommunernes Landsforening.

§ 21. SAMARBEJDE/TILLIDSREPRÆSENTANTER

Den til enhver tid gældende Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse
indgået mellem KTO og KL regulerer de ansattes medinddragelse/medindflydelse samt
muligheder for valg af tillidsrepræsentant.

Rammeaftalen findes p www.kto.dk.

En valgt tillidsrepræsentant har den fornødne tid til arbejdet, er her under ret til at
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Overenskomst mellem Sf1 TANKEN og Socialpædagogernes Landsforbund

deltage organisationens mødet og kurset i fornødent omfang efter aftale med ledelsen
og uden løntræk.

§ 22. IMPLEMENTERING AF EU-DIREKTIVER

Parterne anser følgende direktiver for implementeret ved denne overenskomstindgelse:

- Arbejdstidsdirektivet (direktiv af 23. november 1993)

- Deltidsdirektivet (Direktiv af 1. juli 1996)

- Tidsbegrænset ansættelse (Direktiv af 28. juni 1999)

§ 23. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE

Stk. 1.
Denne overenskomst har virkning fra den 1. april 2015.

Stk. 2.
Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af 31. marts i ulige r
— første gang i 2018.

Stk. 3.
Gældende overenskomst kører videre indtil indgåelse af ny overenskomst.

Stk. 4.
Evt, opsigelse skal ske skriftligt.

Den 10. juli 2015

For 5/I TANKEN:

For Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Midtsjælland:
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