
HOLBÆK KOMMUNE
HR- og Personale

Dsto: 06.05.2009

Forhåndsaftale meflem Ho’bæk Kommune og SL

Aftalen et gældende for socialpædagoget (basisstillinger) ansat ved Bo- og Servicecentret, Center
for Misbrug og Forsorg, Center for Specialundervisning for voksne (CSU), Psykiatriområdet, Bør
nespecialcenter 1 og Børnespecialcenter 2 og aflønnet i.h.t overenskomsten for hjemmevejledere
og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. (64.01),

Fu nkt ons løn:

Praktikve jledn ing
For varetagelse af praktikvejledning for pædagogstuderende tildeles i praktikperioden et at følgen
de tillæg:

Socialpædagoger der ikke har uddannelsen som praktikvejleder på diplomniveau tildeles et årligt
tillæg på kr. 8.000 (31.3.00 niveau, ikke gradueret i forhold til beskæftigelsesgraden).

\
Socialpædagoger der har uddannelsen som praktikvejleder på diplomniveau tildeles et årligt tillæg
på kr. 12.000 (31.3.00 niveau, ikke gradueret i forhold til beskæftigelsesgraden).

Det er enighed om, at hensigten med aftalen er, at de medarbejdere der skal varetage praktikvej
ledertunktionen har praktikvejlederuddannelsen

SpeciaHnstitutionstillæg
For ansættelse ved specialinstitution tildeles 4 trin jf. nedenstående kriterier.

Da forudsætningen for konverteringen til kommunal overenskomst er, at der ikke er midler til for
handling, men at der alene kigges på fly sammensætning, tildeles de medarbejdere, derpr. 31/3-
08 har plads til det i deres nye lønsammensætning 0, 1, 2, 3 eller 4 trin for ansættelse i specialin
stitution.

f Det er samtidig aftalt, at ved fremtidige forhandlinger om ny-løns midler, skal hovedparten af mid
lerne anvendes til at nå så tæt på målet som muligt: At der gives 4 trin for ansættelse i specialinsti
tution.

Det er hensigten, at midlerne til den tid anvendes i følgende rækkefølge:
Alle med 0 trin i specialinstitutionsti/læg løftes til I trin.
Herefter alle med i trin i specialinstitutionstillæg løftes til 2 trin og så fremdeles.

For medarbejdere, der ansættes i tiden indtil specialinstitutionstillægget har fået fuld gennemslags
kraft, vurderes det individuelt om der på ansættelsestidspunktet skal gives 1, 2, 3 el/er 4 trin.

Såfremt kommunen opsiger den generelle aftale om specialinstitutionstillæg, skal der ske en indi
viduel genforhandling af de tildelte trin. Dette gælder kun for medarbejdere ansat pt. 31. marts
2008.

Feriekoloni/ferierejser og behandlingsture
Ved deltagelse i feriekoloni/terierejser på hverdage tildeles et tillæg på kr. 300 (31 .3,00 niveau) pt.
påbegyndt døgn, på søn- og helligedage tildeles et tillæg på kr. 600 (31.3.00 niveau) pt. påbegyndt
døgn.



Døgnet begynder ved mødetid på afrejsedagen. Hvert hele døgn beregnes med 12 timer. På hjem
rejsedagen beregnes timerne for faktisk udført tjeneste efter tidspunktet hvor opgørelsen af hele
døgn er afsluttet.

Ovenstående aftale erstattet overenskomstens bestemmelser om vederlag, tillæg og mistet fridøgn
ved deltagelse i koloni- og ferierejser.

Ved deltagelse i behandlingsture finder overenskomsten bestemmelser anvendelse

Kvatifikationslen:

Pædagogisk Diplomuddannelse:
Socialpædagoger aflønnet på trin 39 eller derunder og som har bestået eller består Pædagogisk
Diplomuddannelse tildeles et årligt tillæg på kr. 6.000 (31 .3.00 niveau).

Socialpædagoger aflønnet på trin 40 eller derover, der har bestået eller består Pædagogisk Di
plomuddannelse er ikke omfattet af ovenstående aftale, men forhandles individuelt.

Generelle bestemmelser:

Gældende for ovenstående aftaler om funktionsløn er:
- at de gradueres i forhold til beskæftigelsesgrad medmindre andet er anført under den enkelte

aftale
at funktionslønnen bortfalder:
- uden yderligere varsel når en konkret tidsbegrænset funktion ophører
- uden yderligere varsel når en ansat efter eget ønske udtræder at funktionen
- uden yderligere varsel når en ansat efter eget ønske fratræder den stilling, funktionen er

knyttet til
- uden yderligere varsel hvis det ikke følger af en ledelsesmæssig beslutning at funktionen

ikke længere skal varetages
- med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel hvis lederen beslutter at den ansatte ikke

længere skal varetage funktionen

Forhandling
Forhåndsaftaler forhandles en gang i hver overenskomstperiode. Såfremt en af parterne ønsker en
forhandling i løbet af overenskomstperioden skal anmodning herom ske inden den 1. marts i det
enkelte år.

I krafttrædelse
Aftalerne træder i kraft den 1. april 2008 medmindre andet er anført. Tidligere indgåede forhånds
aftaler og øvrige aftaler som ikke fremgår af denne samlede aftale eller som bilag er samtidigt
hermed bortfaldet.

Såfremt der ved fremtidigt central forhandling aftales funktionsløn og/eller kvalifikationsløn der om
handler ovenstående forhåndsaftaler skal aftalerne genforhandles.

Såfremt der ved de centrale forhandlinger aftales grundlønsforbedringer kan der ke modregnihg i
tildelt funktions- og/eller kvalifikationsløn.



Opsigelsesbestemmelser
Aftalerne kan af hver af parterne opsiges til bort[ald med 3 måneders varsel.

Den Den
Holbæk Kommune SL

Bilag:

Aftale om konvertering af arbejdstidsbestemte tillæg på Center for Misbrug og Forsorg


