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Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret 

§ 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings- og aftale retten 

/ 

Overenskomsten omfatter 

1 uddannede socialradgivert og socionomer  k̀ i det folgende betegnet socialrådgivere), 
og 

2 socialformidlere, 

som er ansat 

a) i KL's forhandlingsomnide, 

b) i virksomheder, som har bemyndiget KL. ril merl bindende virkning at indgå over. 
enskomster mv., eller 

e) på selvejende institutioner, med hvilke Kobenhavris Kommune har indgaei drifts-
overenskomst, og for hvilke Kobenhavns Kommune med bindende virkning kan 
indga overenskomst om ion- og ansættelsesforhold. 

Bemærkning: 
Socialrådgivere og socialformidlere, der ansættes som Al- -konsulent, jobkonse-
lem, arbejdsmarkedskonsulent, beska:ftigelseskonsulent, erhvervsvejleder, pro-
jektkonsulent, virksomhedskonsulent, ligestillingskonsulent eller lignende in-
den for beskæftigelsesområdet i pilotjobcentre, ov rige jobeentre, beskæftigel 
ses-afdelinger, ari;eidsmarkerlsafdelinger og lignende er omfattet af overens-
komsten. 

Socialddgivere og socialformidlere, der har en kandidat-uddannelse i socialt ar-
bejde, Cand.soc., er omfattet af overenskomsten. 

Socialrådgivere og socialformidlere, der ansættes sum vejleder, konsulent, mel 
lemleder eller leder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning (1'1;) er omfat 
ter af overenskomsten. 

Socialrådgivere og socialformidlere ansat som leder eller souschef ved for 
sorgshjem eller krisecentre, der drives i henhold til 109 og 110 i lov om so-
cial service, er omfattet af Protokollat I. 

forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber 
henhold til den kommunale styrelseslovs 60, trafikselskaber, alle selvstv re- 

tie og alle selvejende dag- og dogninstirurioner for bom n og unge og Selv 
elende institutioner for voksne, jf. kap. 18, 19 og 2I i lov om social ser, ice, 
som ansaatelsesowndigheden har indgået driftsaftale med, og hvor lun - og an 
sættelsesvilkarene"er omfattet af Kommunernes Lormingswevn.s tils n 

meddeler Dansk Socialradgiverforening/HK Kommunal, nar der indas 
serviceaftale med en virksomhed. Oversigt over virksomheder, som har at-giver 
bemyndigelse dl KL, jf pkt. b, findes i KL's overenskomstnr. 01.30 
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Fik. 

Overenskomsten omfatter ikke 

tjenestemænd, 

1. socialrådgivere ug sociallormidiere, bortset fra ledere ved forsorgshjem og krise-

centre mv., med bolere grandlort end løntrin -17 ÷ 7.701) kr.[C1.211pr. 1 april 2022- 

47 9.700 kr.[0.21] (31.'3 200)-niveau), og 

3. socialtormidlere i Gentofte kommune og Frederiksberg Kommune, ug 

4, socialformidlere med hojere grundløn end løntrin 37 i Kobenhavns Kommu-

ne.[0.211Nled virkning fra 1 april 2022 omfattes socialformidlere i kobenhavns 

Kommune med en højere grund]on end lontrin 37 af overenskomsten 

Bemærkning: 
Socialformidlere ansat fur I. april 2022 og indplaceret med hi)jere grundlun 
end grundion 37 twerfures efter lokal aftale til (:)verenskomst tor sne-tak:tdw-
\ ere og socialformidlere (30.31). Indplaceringen sker med virkning fra I. april 
2022.10.211 

I. For socialrådgivere har Dansk Socialr;idgiverfurening forhandlings- og aftaleretten 

1. 1 ar socialformidlere har I II\ Kommunal forhandlings- og aftaleretten. 

§ 2. Afgrænsning — månedslønnede og timelønnede 

Stk. 1 

Socialradgivere og socialfimmellere, som er ansat ril mere end 1 maneds beskæftigelse, 

aflonnes med månedsion, jf. Kapitel 2. 

Bemærkning: 
Mere end I måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra I. n; .‘ ember til og med 1 
december samme år eller ansættelse fra 16. januar til ni med 16. februar sam 
Inc år. 

Stk.. 2 

Socialrådgivere og socialformidlere, som er ansat LII hust I maneds beA;- ;eftigel ,z1, if 

lonnes med timelon, jf. kapitel 3. 

Bemærkning: 
Flojsr en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra I. november ni og med 30 
november samme ir eller ansættelse fra 16, januar til ()g med I februar sam-
me 

Kapitel 2. Månedslønnede 

§ 3. Løn 

hunnen består af 4 elementer: 

Grundløn, ji ) I. 

kinktionslon. jf. § 5, 
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3. Kvalifikationslon, jf. (.; 6 og 

4. Resultatlon, jf. 

Bemærkning: 
I forlængelse af aftaler om forhandlingsprocedurer, jf. § 3 i Fællesaftale om lo-
kal londannelse, hvor ansættelsesmyndigheden skal indkalde dl et samlet mode 
med de (lokale) repræsentanter for at aftale tidsfrister og regler for de lokale 
forhandlinger, drøftes — hvis en af parterne ønsker det — med Dansk Social-
rådgiverforening/HK Kommunal's (lokale') repræsentant, hvordan forhand-
lingerne på Dansk Socialrådgiverforenings/HK Kommunal's område tilrette-
lægges samt øvrige relevante emner, 

forbindelse med denne drøftelse peges særligt på Protokollat vedrørende vil-
kår for (fælles) tillidsrepræsentanternes ddsanvendclse i forbindelse med hver-
vets ud forels e. 

Der skal i den enkelte kommune altid være en sammenhæng imellem lonfast-
sættelsen og en samlet vurdering af stillingsindehaverens relevante k-valifikati-
aner og funktioner, således at udgangspunktet er, at der alt andet lige ydes 
sammenlignelig løn for sammenlignelige funktioner og kvalifikationer og såle-
des, at lonfastsættelsen opleves som retfærdig. 

Det er de lokale parters fælles ansvar at senge for, at oplysninger om de ansat-
tes relevante funktioner og kvalifikationer er til stede under forhandlingerne. 

Opmærksomheden henledes på lov om lige Ion til mænd og kvinder. 

Tillidsrepræsentanter skal have samme adgang ril kvalifikations- og funktions-
Ion, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job 

Stk. 2 

Socialrådgivere og socialformidlere er omfattet: 

I. Fællesaftale om lokal londannelse ‘09.01). 

Aftale om udmontningsgaranti af nye midler dl lokal londannelse (09.20), 

3. Aftale om gennemsnitslongarand ((19.21). 

Bemærkning: 
Fællesaftale om lokal londannelse indeholder bl.a. bestemmelser om forhand-
lingssystemet, rets- og interessen-ister, opsigelse og ophor af aftaler om funkn-
onslon og In-alifikadonslon. 

Stk. 3 

Lonnen til deltidsbeskæftigede og ansatte med højere Individuel arbejdstid, }t. 17 , be-
regnes som en forhokbmiessig del af himlen til fuldddsbeskaifugede. 

31k. 4 

Lonnen udbetales månedsvis bagud 

Stk 5 

Socialrådgivere og socialformidlere får en specificeret oversigt over den udbetalte lun 
samt indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå pa specifikationen: "1;3 af det 
samlede pensionsbidrag er egetbidrager". 
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§ 4. Grundløn 

/ 

(;rundlon dækker de funktioner en tnt:elarbejder er i stand til at iretage som n} uddan-

net/evt. nvansat/uerfaren. 

Bemærkning: 
Den enkeltes lonudvikhng herudover er knyttet til ud \ iklIngen af kvaltfikatio 
ner og funktioner. Da det ikke er parternes hensigt, at en medarbejder skal op-
pebære den rene grundlon uden tillæggelse af k\ alifikations -og funknonslon 
en længere periode, forudsættes det derfor, ar der i den enkelte kommune ar 
bejdes 'målrettet for at anvende kvalifikations,- (tg. funktionslonskruenerne og 
udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner. Der peges !la, at der lokalt 
kan aftales kriterier for anvendelse af kvalifikauons- og funktionslon. sa denne 
situation undgås. 

St-(:. 7  

Grundlon 

Stillingsbetegnelse Grundløn 
(løntrin og grundlønstillæg 

kr '') pr. 1 aphl 2021 

[0.21] 
Grundløn 

(løntrin og grundlønstillæg 
kr.') pr. 1 april 2022 

31 + 2 000 32 
34 34 

Soctalrådgiver 37 37 
41 + 3 900 41 + 5 900 eller 

eller 46 + 12 700 46 + 14 700 
34 + 2 000 34 + 2 000 

Soctalformidler 37 37 
41 + 3.900 41 + 5.900 eller 

eller 46 + 12.700 46 + 14.700 

Leder (socialradgiver) 43 eller 
47 + 7.700 

43 + 4.400 eller 
47 + 9.700 

Leder (socialformidler) 
42 + 3.900 eller 

47 + 7.700 
43 + 5.900 eller 

47 + 9.70010.21j 

• \Ile tillæg er pensionsgn ende, årlige og i 31 . 3 2000 niveau 

1 nseddeltekst. Grundlon og grundlonstilltug 

Bemærkning: 
irtindlon 41 4- 3.900 kr., 42 - 3.900 kr. og 4.; -i- 7.-00 kr. 10.211pr I. april 

21122 11 5.900 kr., 13 .1- 5.9011 kr. og 47 -t- 9.700 kr [0.21] p•Ider ikke for 
socialformidlere i kobenha\ ns konmuine. Di: se er fortsat omfatei af 0\ er 
ertskomst for administration og IT mv. i Kobenha\ ns Kommune. 

[0.21]Nled virkning fra I. april 2022 onj-atrer overenskomsten soualformidle• 
re med grundlon 41 5.900 kr . 43 ± .900 kr. og 47 + 9.-00 kr i koben 
ha\ ns kominune.[0.211 

3 

[0.21)111dpi:teet-mg på riv grundlon pr 1 april 2022 sker stiledes, at alk centralt aftalte 
trin/tillæg bus. ares. 111t.t lokalt aftalte trin /tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som fnlge af centralt aftale ændringer. Der foretages modregning i udlig-
ilingstillas. medmindre andet er aftalt. herunder om der konkret skal rages stilling for 
den enkelte ansatte.10.21] 
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Stk. 4 

Jobkonsulenter og andre socialrådgivere/socialformidlere på beskæfrigelsesområdet, jf. 
bemærkningen til 1, stk. 1, og vejledere m.fl. ved LTC  indplaceres pa en af de nævnte 
grundlonninger efter lokal aftale. 

jobkonsulenter og andre socialrådgivere/ socialformidlere på beskiefrigelsesomiadet, jf. 
bemrerkningen til 1, stk. 1, og vejledere m.fl. ved UU, som har mindst 5 års relevant 
erhvervserfaring, indplaceres mindst på grundlon 37. 

Stk. 5 

For ansatte uden for der administrative område i KL's forhandlingsområde, bortset fra 
Kobenhavns Kommune, kan andre grundlonninger finde anvendelse efter forhandling 
mellem Dansk Socialrådgiverforening eller HK Kommunal og ansættelsesmyndigheden. 

§ 5. Funktionshan 

Stk.. 1 

Funktionslon ydes ud over grundlonnen og eventuel kvalifikationslon. Funkdonslon 
baseres på de funktioner rbejds- og ansvarsområde), 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 gruppens grundløn. 

Stk. 2 

i. Socialrådgivere/socialformidlere og ledende socialrådgivere/ledende socialformidle-
re ved dognMstitutioner for barn og unge og socialrådgivere/socialformidlere, hvis 
væsentligste arbejdsområde er behandlingsarbejde med børn og familier, ydes et 
pensionsgivende tillæg på 16.400 kr. årligt (31/3 2000-niveau). 1 Københavns 
Kommune ydes et pensionsgivende tillæg på 17.100 kr. årligt (31/3 2000-niveau). 

Lonseddeltekst: 

"Hjemme-hos"-socialrådgivere/-socialforrrudlere, jf. Protokollat 2, ydes et pensi-
onsgivende alkeg på 16.400 kr. årligt (31/3 20011-niveau). E Københavns Kommune 
ydes et pensionsgivende tillæg på 19.700 kr. uligt (31/3 2000-niveau), som også 
kompenserer for forskudttidsrillæg på hverd.ige og for manglende arbejclsticisregler 

Lonseddeltekst: Hjemme-hostillwg 

3 , For socialradgiv ere på grundlon 31 = 2,000 kr. [0.21](pr. 1. april 2022: 32) [0.21], 
34 eller 37 og for socialformidlere pâ grundlon 34 = 2.000 kr. eller 37, der er tillagt 
funktion som praktikvejleder eller uddannelsesansvarlig, skal der lokalt indgås for-
handsaftale om funktionslon. 

Lnnsecklelteksr Praktikvejl/ucld.ansv 

4. For miljosocialradgiv ere og miljosoctalformidlere, jf. Protokollat 3, skal der lokalt 
indgås forhandsaftale om funktionslon, I Kobenhavns Kommune ydes et pensions-
givende tillæg på 21.400 kr. (31/3 2000-mv eau), som også kompenserer for for-
skudrtidstillwg på hverdage og for manglende arbejdstidsregler. 

Lonseddeltekst: Miljoullæg 

5. For socialradgivere og socialformidlere, der udfører særlige opgaver i forbindelse 
med distrilus-Isocialpsykiatri, skal der lokalt indgås forhåndsaftale om funktionslon 

Lonseddeltekst: Distrikts, soc.psyk 
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6 For socialrådgivere ved Cl: med afkulning pa grundlon 31 + 2.000 kr.10.211(pr. I. 

april 2022. 32)[0.21] og socialformidlere ved CU med aflonning pi grunellon 34 + 

2 0(IO kr., skal der lokalt indgas aftale om funktionslon, og der kan indgås aftaler pa 

tværs af faggrupper. 

Lonseddeltekst: Ul.'-vejleder 

.3 

unktionslon aftales i (Ivrigt lokalt pa grundlag af de funktit mer, den ansatte varetager. 

Bunktionslon ydes sum pensionsgivende dllas eller ved oprykning til hojere lontrin. 

Funknon;lon kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været 

honoreret med arbejdstidsbesternte ydelser eller arbejdsbesternte eller lignende, if. 

aftale om konvertering af ulempetillæg. 

1 unktionslon kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. 

1 unknonslon er en varig eller en midlertidig handel. 

Bemærkning: 
lillertidig lonforbedring omfatter: 

a) tidshegtænsede aftaler 

h) aftaler, hvor lonforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af par-
terne kan konstateres, om betingelsen fortsat-  er opfyldt. 

Der henvises i ovrigt til opsigelsesbestemmelserne i Fællesaftalens 12. Funk-
tionslon, der ydes i form a f tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder 
tillæg aftalt med ikrafttræden fra I. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. 

Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne sratus, medmindre 
andet aftales. 

I Bilag A findes en række vejledende kriterier fur funktatuislon 

§ 6. Kvalifikationslan 

kvalifikationslon yde; ud over grundlon og e\ entitet funkrionslon Kvalifikarionslt >n 

baseres pa den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationetne 

tai>er udgangspunkt i objekti\ e forhold som eksempelvis uddannelse og erfat ing. 

Bemærkning: 
Grundprincippet er, at relevante k\ alifikationer og erfaringer erhvervet for og 
under ansættelsen, der ligger ud in er det, der forudsættes \ at-etager for grunj-
kiwien, indgår i den decentrale lonfastsættLis-. 

For socialrådgivere grundli n 2.000 kr [0.21J (pr. I. april 2022: 32)10.21] 

som genneinfoter en relevant diplom- eller kandidatuddannelse, skal der indgas 

kal forhandsaftale om, hvor meget gennemforelsen udioser i k' alifikanunslon. 

ainseddeltekst: Diplom/kandidat 

2 FUL ansatte, son, omfattes af en t>rdning med jobt.>kering, jobbytie, opgaverotation 

jobvisitter tov., hvis formål er :3; give en bredere erfaringskvalifikation, skal der ind 

gas lokal forhandsaftale om kvatifikanonslon 
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Lonseddeltekst: jobbytte mv. 

3. Der skal lokalt tages stilling ril honorering af relevant videreuddannelse, som ikke er 
nævnt ovenfor, enten via forhåndsaftaler eller i de konkrete situationer 

4. Der skal lokalt tages stilling dl hvilke erfaringskvalifikadoner, der skal honoreres. 

5. Ved indplacering af jobkonsulenter m.fl., som ansættes inden for heskreftigelsesom- 
rådet på grundløn 31 + 2.000 kr. [0.211(pr. I. april 2022: 32)10.21] for socialrådgi-
vere og grundlon 34 + 2.000 kr for socialformidlere, skal der lokalt indgås aftale 
om kvidifikadonslon, når medarbejderen har relevant erfaring. 

Lonsedcleltekst: Erfaring jobkons. 

3 

Kyalifikationslon aftales i øvrigt lokalt på grundlag af medarbejderens kvalifikationer. 
Kvalifikarionslon ydes søm pensionsgivende tillæg - medmindre andet aftales - eller ved 
oprykning til hojere løntrin. 

alifikationslon kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. 

Kvalifikadonslon er en varig londel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt af-
tales. 

Bemærkning: 
Der henvises i øvrigt til Faillesafralens § 13, hvorefter ændring af kvalifikan-
onslon kræver enighed mellem parterne. Kvidifikationslon, der ydes i form af 
tillæg aftalt den I. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden 
fra 1. april dl 31. maj 2002, er pensionsgivende. 

Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne status, medmindre 
andet aftales. 

1 Bilag A er anfort en række vejledende kriterier for kvilifikationslon. 

§ 7. Resultation 

Resultatlon ydes ud over grundlon og en eventuel funktionslon og/eller kvalifikations-
løn. Resultatlon baseres på opfyldelse af mal af enten kvanutativ eller kvalitativ karakter 

Resulratlon aftales lokalt, ResultatIon kan anvendes ril grupper af medarbejdere og 
kelte medarbejdere. 

ResulratIon kan ydes som engangsbelob eller som midlertidige tillæg. 

Resultatlon er pensionsgivende, medmindre andet aftales. 

Bemærkning: 
Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatlon, at 
den indsats, der honoreres, pa forhånd er målsat. Resultadon kan fx ogsa gives 
i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning. 

[socialt arbejde skal der ved indgåelse af lokale Aftaler om resultatlon rettes 
fokus på mulighederne for kvalitative forbedringer i opgavevaretagelsen med 
det formål at udvikle fagligheden og fremme nye arbejdsmetoder til gavn for 
borgerne. 
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§ B. Personlig løngaranti, overgangstrin og personligt løntrin 

Stk. 1 

1. Socialradgivere og socialfounidlere, som %ar ansat den 31 marts 1998, bevarer i 

forbindelse med ot ergang til NY Lait pr. 1. april 1998 som minimum deres hiduch 

ge samlede faste Ion inklusit tillæg, herunder fx tillæg af decentral Ion (personlig 

lungaranti). 

2. Sucialradgit cre, som 'bar ansat den 31 marts 2000, bevarer i forbindelse med IP. er-

gang ni N.t Lun pr 1. april 2000 som minimum deres hiduchge samlede faste hm 

inklusiv tillæg, herunder fx tillæg af decentral Ion .personlig longarantri. 

Denne personlige 1,11g:il:amt gælder, så længe de pågældende inedarbeidere er an mi  
samme stilling, som de var ansat I %ed overgangen til Nt Lora 

Ændres beArtiftigelsesgraden reguleres den personlige longaranti tils%arendc 

Den del af tonnen, som hidtil har været reguleret ined procentregulermgen, reguleres 

fortsat. 

Stk.. 2 

I. Socialradgivere, sum ed overgang til Nt lam pr. 1. april 1998 fik 1 overgangstrin, 

2. socialformidlere, som t cd ot ergang til Ni 1.on pr. 1. april 1998 fik 2 ot ergangstrm

og 

 

3. socialradgivere, som x  ed  overgang ril N Lun pr. I. april 2000 fik 1 personligt lun 

trin, 

bevarer disse overgangston/ personlige løntrin under ansættelse hos ansættelsesmvndig 

heden. 

amseddeltekst: Overgangstrin/tilhæg 

.Stk. 

Overgangstrin og persynlige luntrin kan ikke modregnes i funktions og kvalifikations 

lun og evt mildt udligningstillæg under den pågældendes ansættelse hos ansættelses 

myndigheden, dog bortset fra forfremmelser. Overgangstrin/personligt !otium mdgat 

ikke i vurderitven af, hvilken funktions- ()g kvalifikationslon, tier skal aftales for den 

p:igieldende fremavis. 

§ 9. Funktionærlov 

lur socialradgivere o ocialformidlere gælder vilkår efter FunknowerlitVenS bestem 

melser, ni(dmindre Ar er analt :it-vigelser herfra, jf. 22. Opsigt,1;«4; 24 Ch rwt  mr 

sættelsesvilUr (månedslonnede). 

Bernærkning• 
Alhatte, ,:om ikke er omfattet af Funktionærlovens anvendekesoinrade, er til-
lagt funktionærstatus ved aftale. 

§ 10. Pension 

al For socialrådgivere oprettes pensionsordning i Pensionskassen for socialradgit ere 

socialpædagoger og konturpersonak. 



30.31 
0.21 

XX/2021 
Side 12 

Det samlede pensionsbidrag af de pensionsgivende !andele udgor folgende: 

Stillingsbetegnelse Samlet pensionsbidrag 

Socialrådgivere på grundløn 31 + 2000. kr. [0.21](pr. 1. 15,00% 
april 2022: 32)[0.21], 3.4,37 og 41 + 3.900 kr. [0.21](pr. 1. april 2022 

15,30%)(0.21) 

Socialrådgivere på grundløn 46 + 12.700 kr. [0.21](pr. 18.30% 
1. april 2022:46 + 14.700 kr,)(0.211 [0.21](pr. 1. april 2022. 

18,55%)[0.21] 

Socialrådgivere i lederstillinger på grundløn 18,55% 
43[0.211(pr. 1. april 2022:43 + 4.400 kr.)[0.21] eller 47 
+ 7.700 [0.211(pr. 1. april 2022: 47 + 9.700 kr.)[0.21] 

b) For socialformidlere oprettes pensionsordning i Sampension. 

Det samlede pensionsbidrag af de pensionsgivende londele udgor folgende 

Stillingsbetegnelse Samlet pensionsbidrag 

Socialformidlere på pr. 1. grundløn 34 + 2.000 kr., 37 og 41 16,46% 
+ 3.900 kr. [0.211(pr. 1. april 2022: 41 + 5.900 kr,)I0.21] [0.211(pr. 1. april 2022 

16,83%)[0.21] 

Socialformidlere på grundløn 42 + 3.900 kr. [0.211(pr. 1. 18,51% 
april 2021: 43 + 5.900 kr.)[0.21) eller højere [0.21)(pr. 1. april 2022 

18,55%)[0.21] 

For socialformidlere i Kobenhavns Kommune oprettes der pensionsordning i 
Sampension, når den ansatte er fyldt 21 år. i\f pensionsbidraget anses 1/3 for den 
ansattes egetbidrag. 

c) For ansatte i basisstillinger omfattet af overenskomsten og med en cand.soc i soci 
alt arbejde udgor det samlede pensionsbidrag af de pensionsgivende lonclele 

Stillingsbetegnelse Samlet pensionsbidrag 

Cand.soc i socialt arbejde i basisstillinger 18,63%[0.21)(pr. 1. april 
2022: 18,78%)[0.211 

Der  i punkt c anforte pensionsbidrag finder anvendelse for ansatte i basisstillin 
ger med en uddannelse som cand.soc. i socicir arbejde. 

Pensionsbidraget Ydes fra den 1. i den efterfolgende måned efter det tidspunkt, 
hvor medarbejderen har dokumenteret sin kandidatgrad over for ansættelses= 
(ligheden. 

Stk.? 

Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, kommuner 
og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og andre, der får egenpension 
eller understottelse fra en pensionsordning, som det offentlige har yder bidrag til. 

Socialrådgivere og socialformidlere pr delpension betragtes ikke som pensionerede i re 
lation til ovenstående og er derfor omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. 

Bemærkning: 
Delpension betyder, at en socialrådgiver/socialformidler, som aftaler en ned-
sættelse af arbejdstiden fra et tidspunkt, hvor pensionsordningen vil kunne 
sættes i kraft, kan få udbetalt en forholdsmæssig del af sin pension. De nærme- 
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re regler folger af lovgivning og af aftale mellem overenskomsrparteme og 
Pensionskassen for socialradgivere og socialpædagoger henholdsvis Sainpensi 
on. 

Sik. 3 

Grundlon, funktions- og kvalifikationslon er pensionsgivende, medmindre andet er af 
tik, jf. 5, stk. 3, og (), stk. 3. Resultadon er pensionsgivende, medmindre andet afta-
les 

Pensionen beregnes af de pensionsgivende lindele. 

I kis funktions- og/eller kvalifikadonslon Ydes ved inelplaceting pa ci bolere lontrin, he 
regnes pensionen i forhold til det tipien.' lontrin, 

I-kis funktions- og eller k alifikationslon ydes i form af tillæg, beregne,' pensionsbtdra 
get af dette 

Fur deltidsbeskæftigede er betalt merarbejde, jf. IS, pensionsgivende. Pensionen be 
regnes af de pensionsgi ende londele. 

Stk., 5 

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget 

for socialrådgivere til Pensionskassen for socialradgivere. socialpædagoger ig kon 
turpersonale, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup. 

for socialformidlere til Sampension, Tuborg Havnevej 14, 2900 I lellerup 

for socialformidlere, som pr. 30. juni 2006 far indbetalt pensionsbidrag 
Pension, Sundkrogsgade 4. 21011 Kobenhavn Ø, fortsætter indbetalingen til denne 
kasse 

Socialformidlere i Kolicahavns Kommune, som pr. 31. marts 2022 far Indbetalt 
pension til el andet selskab end Sampension, kan fotrsatue dette som en personlig 
ordning. 

manedsvis bagud samtidig med lonudbetalingen. 

.1*. 

Pensions forbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal londannelse. Pensions 
forbedringer kan aftales som forhojelse af pensionsbidrag efter stk I 

Hvis en ansat onsker en større indbetaling til sin pensionsordning v ed samtidig at fa sin 
Ion reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at im (kel-tomme et sti 
dant iinske 

Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesnwndigheden om' 

Storrelsen af den forhojede indbetaling enten i form af et fast kroncliclob eller med 
en procent af den pensionsgivende Ion. 

b) I hvilken periode forhojelsen skal indbetales. 

Nled henblik pa lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan an 
sættelsesm‘ndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse 
af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. 
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For ansatte, der er fyldt 7 0 år, udbetales pensionsbidraget som Ion, medmindre den an- 
satte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller købe frihed. 

Ved udbetaling som Ion gælder følgende: 

a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgorelse af beløbet 

13;', Belobet er ikke pensionsgivende 

c) Beløbet indgar ikke ved beregning af overarbeids- eller merarbeidsbetaling. 

Ved køb af frihed foretages lonfradrag efter bestemmelserne i5 3, stk. 1, i Aftale om 
lonberegning/lonfradrag for månedslonnet personale. 

Onske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyn 
(ligheden og kan tidligst ændres efter et år. 

§ 11. ATP 

ATP-sats A gælder for alle ansatte. 

[0.21]§ 12. Frit valg for socialformidlere 

rtk. / 

Med virkning fra den I. innuar 2022 kan den enkelte medarbejder vælge kontant udbe-
taling i stedet for pension, for den del af pensionsbidraget, som overstiger 15,00 0 0, if. 
10, stk. 1. 

Hvis den ansatn vælger kontant udbetaling, betales beløbet manedsvis bagud. Tillægget 
er ikke pensionsgivende, og der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af tillægget. 

Der foretages valg for mindst et år ad gangen. 

1-kis den enkelte medarbeider ønsker omvalg, sker dette på medarbeidlrens c2,ct 

tn tidligst efter et år. 

Lonseddeltekst: Fritvalgstillæg 

3/k. .3 

Hvis den ansatte ikke foretager et aktivt valg, indbetales beløbet til pensionsordnuigen 

3tk. 4 

lierede ansatte giver skriftlig besked senest I. oktober 2021 :\xansatte gi, er skriftlig 
besked om valg ved ansættelsen. 

1-1‘ is en ansat pa et senere tidspunkt onsker at ændre sit valg, kan den ansatte pa eget 
initiativ meddele ansættelsesmyncligheden dette skriftligt. Ændringen kan gennemfores 
pr 1. ianuar, og meddelelse herom skal gives senest den I. oktober aret for. [0.21] 

§ 13. Arbejdstidens placering 

Den ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer 

I Kobenhavns Kommune er den gennemsnitlige ugentlige arbeicisudsnorm for fuld 
tidsbeskai.ftigede 37 timer. 
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,\rbeidsticien placeres pa ugens enkelte dage 

.Sr•k. 3 

, \ rbeidstidens placering fasts:ettes \ ed lokal forhandliiiiz. 

\rheillet i Ungdommens Uddannelses\ ejledning indebarer en fleksibel arbeldsnlrerte 

Feggelse, idet det er karakteriseret \ ed megen arbejdstid i eftermiddags- og aftentimerne 

ty manglende mulighed fut en fast placering af den daglige arbejdstid 

§ 14. Lokale aftalemuligheder 

.‘fX / 

Der kan lokalt indgas aftakl om forskellige former for arbejdstid i henhold ul \ ftale 

decentrale arbeldsaftaler (04 82 ,  

Sfl-  2 

Der kan i den forbindelse bl.a indgas aftalei indeholdende besienunelser om at sta til 

rachghed i et givet antal timer. 

§ 15. Spisepause 

S/k. / 
ur fuldullsbeskuingede inkluderer arbeidstiden 1/2 times daglig spisepause. 

Sh/.. 

For delndsbeskalingetle inkluderer arbeldsklen 1/2 times daglig spisepause, Ini be 

skiv futielsen er mere end 4 timer pr dag 

§ 16. Særlige fridage 

juleaften,alag, nvtarsaftensday, g piiskelordag, er Fridage. 

b) Grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl. 12.00. 

I 1-,:obenhavns kommune er I. mal en hel fridag, mens grundlovsdag er en frilig 
fra Id. 12.1111. 

d) I I.rederiksberg kommune folges de regiLF tot det k 

dende for ansienelsesmvndighedens tjenestemienll og tjenestestedet. 

Bemærkning: 
Bestemmelser om Frederiksberg kommune g 1. maj findes i Pouckullat 4 

§ 17. Højere individuel arbejdstid 

\ nsa:ttelsesmvndigheden og den enkelte ansatte kan indga aftale om forøgelse af ar-

beilkoden ud over (gennemsnitlig) 37 timer om ugen dl maksimalt (gennemsnitlig) 42 

tuner om ugen. 
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Bemærkning: 
Der kan forst indgås aftale om hojere individuel arbejdstid efter 3 måneders 
ansættelse, og ordningen er frivillig. 

Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler. 

Stk. 2 
Lonnen forhøjes forholdsmæssig på grundlag af det aftalte timetal, og der indbetales 
pensionsbidrag af den fc)rhojede Ion. 

Stk. 3 

Den forhøjede Ion udbetales under fravær, hvor der er ret til Ion, fx fravær på grund af 
sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage. Den forhøjede ion lægges også ni grund ved be-
regning af fx eftenndtægt. 

Stk. 4 
Eventuel rådighedsforpligtelse og rådighedstillæg fortsætter uændret, medmindre andet 
aftales. 

Stk. 5 
En individuel aftale kan af såvel den ansatte som ansættelsesmvndigheden opsiges med 
3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Efter varslets 
udløb sender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt for indgåelse af 
saftalen om hojere individuel arbejdstid. 

Pk. 6 

En ansat, som afskediges uansogt fra sin stilling, har dog altid ret til at vende tilbage til 
sin tidligere beskæftigelsesgrad 3 maneder for fratrædelsestidspunkter. 

Bemærkning: 
Flojere individuel arbejdstid anvendes inden for gældende arbejdstidsregler. 
Der henvises i øvrigt til Aftale om deltidsansattes adgang til højere tjenestetid, 
jf. Bilag B, nr. 14. 

§ 18. Overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde 

Stk. 1 

..Nns.itte med grundlon 31 + 2.000 kr.-37 [0.21](pr. 1. april 2022: 32 3-)[0.21] er r.,rn 
fattet af stk. 3-11. 

Stk. 2 
.knsatte med højere grendlon end løntrin 37 er ikke omfattet af stk. 3 11, men af Aftale 
om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid (21.52). 

S/4, 3 

Ch erarbejde/merarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen for Inden arbeidstids 
ophør 

1k. 4 
0‘ erarbejde merarbejde skal sa vidt muligt tilrettelægges pa ugens 5 forste erdage 
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Stk.. 5 

Hvis overarbejdelmerarbeide afspadseres, gives erstatningsfrilied af samme N arighed 

som det præsterede overarbejde/merarbejde. For overarbejdets vedkommende gives er-

statningsfrihed med tillæg af 50% eller 100%, jf. stk. 8, nr. 2 og 3. For merarbejdet sdes 

ingen tilkegsgodtgorelse. 

Stk. 6 

Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet før at blive afspadseret, nar 

arbejtiskraftsimationen pa arbeidspladsen tilsiger det. Dette sker under fornoden hen-

syntagen til den an:taltes personlige forhold. Der kan optages drøftelse mellem de lokale 

parter om behovet før afregning ved betaling. 

Stk. 7 

Hvis overarbejde/merarbejde skal godtgores med afspadsering, skal det sa ich muligt 

være afviklet senest ved udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori overar-

bejdet/merarbejdet er præsteret. I modsat fald betales som nævnt i stk. 8. Der kan mel 

lem de lokale parter træffes aftale om, at afspadsering finder sted pa et senere udpunkt. 

Stk. S 

Beordret og kontrollabelt overarbejde/merarbejde honoreres saledes: 

1. Merarbejde betales med rimelon. 

)• For overarbejde i de første 3 timer efter normal arbeidstids ophor samt for overar 

beide i indtil 3 timer pa arbejdsfri lordage for kl. 12.0(J betales timelt In med tillæg pa 

3. For alle  ivrige overarbejdstimer betales timelcin med et tillæg pa 100" 

4. Ansatte med højere aflønning end tont rm 38 far overarbejdsbetaling efter løntrin 

38) 

S'de.. 9 

Den timeløn, sum er nævnt i stk. 8, beregnes som I /1924 af :irslonnen, 4 6. 

Bemærkning: 
Itesultadon, if. 7 , der er udiniunet i form af engangs}delser, mclgar ikke i be 
regningen 

S./k. 11) 

For si cialradgiN etc og socialformidlere betales overarbejde som følge af deltagelse 

møder med offentlige myndigheder, politiafhoring eller retsmoder eller overarbejde 

stiln følge af tilsynsbesøg eller anbringelse at bom uden for hjemmet efter stk. '5, 5, 6, - 

og 8. Rejsetid i forbindelse med anbringelse af børn uden for hjemmet medregnes iar 

bejdstiden Rejsetid mellem kl. 22.00 og kl. 8 00 medregnes dug ikkei arbejdstiden, nar 

der er stillet soveplads ril radighed for den lug:ildende. 

Beordret arbejde for deltidsbeskæftigede ud over kontorets nt>rmale daglige arbejdstid 

betragtes som overarbejde og i ederliegges efter bestemmelserne i denne paragraf 
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§ 19. Arbejde i forskudt tid og rådighedstjeneste 

Stk. 1 
Aftale om arbejdstid forskudt tid, holddrift og radighedsvagt ;04.89) med tilhorende Af- 
tale om hviletid og fridogn (04.90), gælder for socialrådgivere og socialformidlere, der 

1. arbejder i forskudt rid, eller 

"›. pålægges rådighedsvagt i hjemmet. 

Stk. 2 
Forskudt rid opgores pr. påbegyndt halve time pr. dag. 

Stk. .3 
Socialrådgivere og socialformidlere, hvis arbejdstid forud tilrettelægges som fast aften-
og nattjeneste, får 3 timers frihed for hver fulde 37 timers tjeneste i aften- og nattjene-
ste, hvorved forstås tjeneste, der påbegyndes kl. 14 eller senere, og som strækker sig ud 
over kl. 17. 

§ 20. Barns  1. og 2. sygedag 

51k. / 
Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med Ion til pasning af et sygt barn pa dettes 
forste og anden sygedag, hvis 

I. barnet er under 18 år, og 

2. har ophold hos den ansatte, og 

3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 

4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. 

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang dl fravær inddrages. 

Bemærkning: 
1 vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgar en afvejning af bar- 
nets alder og sygdommens karakter. 

Stk. 2 
Der udbetales sædvanlig Ion. (1,1z ikke irbeidsbesteinre og arbeidsudsbe,tternte tdhag 

Stk. 3 

Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt pti de lister, der fores over ansatte,' sy-
gefravær. Tjenestefriheden regnes ikke som gdorn 

§ 21. Tjenestefrihed 

Stk, 1 
Der kan gives tjenestefrihed uden lon, hi is det er foreneligt med arbejdet 

Stk. 

Ansættelsesinvtidsheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endr tme-ire-
frihed. 
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Der kan i oxerensstemmelse med hidtidig praksis gives overenskomstansatte adgang til 
ekstraordinær tienestefrihed med hel eller delvis ton og eventuelt pensionsbidrag i stu-
dieuiemed, der if kommunalbestyrelsen skønnes at virre i vedkommende kommunes 
interesse. 

Bemærkning: 
Der er ikke med bestemmelsen tilsigtet nogen ændring af lueltultg praksis x ed 
rørende tjenestefrihed til efteruddannelseskurser o eksamen. 

.5-1k. 4 

Pa bex ilget efteruddannelse/kursus sidestilles en undervisningsdag pa mindst 6 tandet 
visnm.  gsnmer med en hel arbeidsdag 

§ 22. Opsigelse 

S./k. / 

Funknon,erlox ens opsigelsesvarsler an; endes, nar en ansat opsiges eller siger sin stilling 
op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om forkortet opsigelses; arsel ; ed længerevarende 
sygdom (120. dages reglen) gælder dog ikke. 

.S7k. 2 

Meddelelse om uansogt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen di-
gitalt, orienteres den ansatte om. at meddelelsen kan videresendes til Dansk Socialrad 
giverforening/1-1K Kommunal ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. I ivis medde 
kisen fremsendes pr brev vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan ud-
levere til Dansk Socialrildgirerforeningi FIK Kommunal ved dennes eventuelle incldra• 
y,else i sagen 

Sit:. 3 

iNmr den ansatte meddeles uansogt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes Dansk Soeialrad 
giverforening/I-IK Kommunal skriftligt herom. Undeiretningen skal indeholde sticlanne 
oplysninger, at det fornødne grundlag, for vurdering af afskedigelsen er ril stede, med-
mindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som folger af lo,-givningen, her 
under tavshedspligt 'ned hensyn til personlige forhold. 

Tilbageholder den a fskedigende myndighed lavshedsbelagte oplysninger, orienteres 
Dansk Si icialr:idgi; et-forening/1-1K Kommunal herom i forbindelse med underremm 
gen. Siumidig tindet- tenes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan vide 
resencles/kopien af brevet kan udleveres til Dansk Socialradgiverforening/1-1K Kom 
munal. 

Bemærkning: 
1...`nderretningen til organisationen sker digitalt. 

Dansk Socialradgiverforening, CV R nr.: 6335601ti 

I-1K Kommunal, CVR 314•195''S 

Institutioner/virksomheder, som ikke har adgang til at afsende Offentlig DIgi-
au Pi),;1, frem;ender underretning til organisationen pil følgende madadresse 

HK Kommunal: kommunal.faglig.sluse@hk.dk. 

Dansk Socialr:idgiverforening ds-sikkerfii%socialraadgiverne.dk  
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Underretningen til orgarusationen indeholder som hidtil oplysninger, der gor 
det muligt at identificere den ansatte. 

øvrige henvendelser rettes som hidtil til lokalafdelingerne. Adressefortegnelse 
over HK's lokalafdelinger findes i Bilag D til Adrrunistrations og lT 
overenskomsten, K1,'s ov erenskomstnr. 30.11. 

.Stk, 4 
Dansk Socialrådgiverforening/HK Kommunal kan kræve sagen forhandlet med afske-
digelsesmyndigheden, hvis Dansk Socialrådgirerforening/HK Kommunal skanner, at 
afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller ansa:ttelsesmvn-
dighedens forhold. Dansk Socialrådgiverforening/HK Kommunal kan kræve forhand 
krigen afholdt inden for en frist af I måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte 
meddelelse. 

Stk.. 5 
Hvis den ansatte har været uafbrudt besku:friget i ansættelsesrmndigheden i mindst 8 
maneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Dansk Socialradgiverforening 
eller HK Kommunal kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnæn n, hvis der ikke op-
nås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor an-
sæatelsesmyndigheden inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. 

Stk. 6 

Fra kravet om afskedigelsesnanmsbehandling efter stk. 5 er fremsat, fremsendes klage-
skrift normalt senest 10 uger fra dette tidspunkt. Svarskrift afgives herefter normalt in 
den 10 uger fra modtagelsen af klageskrift. 

Efter afgivelse af svarskrift indgås snarest aftale mellem parterne om den idere proce-
dure, herunder ev t. frister for yderligere skriftveksling samt forslag dl domsforhandling 

Kan enighed ikke opnås, ov erlades der til opmanden at tage stilling fil den videre pro-
cedure. 

Bemærkning: 
Hvis parterne er enige om, at der er tale om en hastesag, indgas der samtidig 
hermed aftale om den videre procedure 

Hvis klageskrift fremsendes senere end 10 uger fra krav om næynsbehandling 
er fremsat, vil 10 ugers fristen for fremsendelse af svarskrift blive forlænget til-
svarende. 

Itk. 7  
Er afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Kl. og 2 af Dansk 
Socialradgiv erforening/HK Kommunal, hvorefter disse i forening peger pn en opmand. 
Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om 
udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnas, anmoder parterne .1r-
beidsrettens formand om ar udpege en opmand. Opmunden fungerer som nævnets 
formand. 

Bemærkning: 
Udpegning af opmand finder i ovrigt sted i henhold til bestemmelserne i Los 
om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Kapitel 2. 
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Sa. 8 
fskedigelsesiLevnet fastsætter selv sin forretningsorden. 

For nævnet kan afhøres parter og v idner. Afskedigelsesnavnet afsiger en motiveret 
kendelse. Hvis nævnet finder, ar opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansat tes el-
ler ansættelsesinyndighedens forhold, kan det pålægges ansaatelsesmyndigheden at af-
bøde v irkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgorelse. Størrelsen af godt-
gut elsen fastsættes af næ n net, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, 
hvor længe ansættelsesførholdet har varet. Godtgorelsen kan maksimalt fastsættes til 
sædvanlig Ion for en periode svarende til det dobbelte af arbt idsgivers opsigelsesvarsel 
over for den ansatte Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nan 
net Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 

Vil:. 9 
Ansatte, som opsiges af arsager, som er begrundet i ansættelsesmyndighedens forhold, 
fx besparelser eller ~struktureringer, har ret til frihed i-ned løn i op til to rimer til at 
søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Friheden placeres i videst muligt 
omfang under liens n n1 arbejdspladsens drift. 

§ 23. Tjenestemandsforhør 

Sucialradgivere og socialformidlere har pligt td at give mode ed tjenestemands forhør 
og afgive forklaring, og forhørslederen kan forlange udtalelser afgivet på ære og samvir 
tighed. Vidnesbv rd kan dog nægtes, når besvarelsen af det stillede sporgsmål vil udsætte 
vidnet selv for tab af borgerlig agtelse eller vel fluid. Den ,:anune forpligtelse gælder ved 
behandling af afskedigelsesnævnssager. 

§ 24. Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) 

Si,:. I. C, ,.•,•r:.• • .ib•i•Wh.,..§.•,rilk,ir 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesv ilkar (04.00. gælder efter deres indhold 
fraterne er ophstet i Bilag B. 

2. Sentvidw 
Socialradgivere og socialfonnidlere er omfattet af supplerende aftale ørn seniordage, 
som gtv er de ansatte ret ul yderligere fra v ær fra arbejdet (seniordage) nied sædvanlig ii ni 

• 3 dage i det kalender:ir vedkommende fvlder. 60 ar 

• 2 dic i dci kalende:ar vedkommende fv klem 61 .‘.r. 

• 1 dag fi-alk i alcadem iv vedkommende fylder 62 n. 

Bemærkning: 
Dagene supplerer de dage, der er aftalt med 1-orhandlingsfadlesskabet (Hl 
Samlet har de ansatte silledes ret tal fri v ær fra arbejdet med sædvanlig Ion i 5 
dage fra der kalenderår, de alder 60 ar. 

Vilkarene for ati dding af seniordage eller konvertering Ul enten bonus eller 
pension følger samme vilkar, qom gælder for Fl-sentordagene, jf. Rammeaftale 
ømt .a.:iuorp, 'huk 03.21). 
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SI.). Udtikltviplan 

Socialrådgivere og socialformidlere er omfattet af aftale om individuel kompetenceud-
vikling/udviklingsplan, jf. Protokollat 5. 

Bemærkning: 
Aftalen indebærer, at der skal uclarbedes en skriftlig udviklingsplan for den 
enkelte medarbejder Der foretages en årlig opfølgning på udviklingsplanen. 
De lokale parter kan udarbejde en oversigt over relevante kompetenceudvik-
lingsinitiativer, herunder en oversigt over relevant efter-/videreuddannelse for 
faggruppen. Relevant efter-/videreuddannelse vil bl.a. være diplom- og kandi-
datuddannelser Inden for det socialfaghge og beskieftigelsesmæssige område. 

Parterne peger ench idere pa supervision som relevant udviklingsværktoj. 

4. Kompelenct:Ibtrl 

Socialrådgivere og socialformidlere er omfattet af Aftale om Den Kommunale Kompe-
tencefond (05.32;.. 

Bemærkning: 
[0.21jAfralen indebærer, at ansatte kan suge op dl 30.000 kr pr. ar fortrinsvi!, 
til kompetencegivende efter og videreuddannelse. Med virkning fra I. maj 
2021 kan der i ocrenskomstperioden soges 50.000 kr, pr år til masteruddan-
nelser.[0.21] Der suges N ia www.denkommunnlekompetencefoncl.dk. Ansog 
ning underskrh es af den ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant 
for Dansk Socialrådgiverforening.:HK Kommunal. 

Sik. 5. Tughedfpnlie 

Socialrådgivere og socialformidlere er omfattet af Tryghedspulien (05.33). 

Bemærkning: 
Aftalen indebærer, at ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbe 
sparelser, organisationsiendringer rav., kan soge op ul 10.000 kr. . ni eksterne 
aktiviteter, j aftalen. Hvis der stiges til kompetencegivende efter og videre-
uddannelse, kan der suges op til 2'.0.000 kr. 

Der søges via www.trvghedspulien.dk. Ansogning, underskrives af den ansatte, 
dennes leder samt den --(lokale) repræsentant for Dansk Socialtadgiverfor-
ening/HK Kommunal. 

Flek_ljth5 

Socialrådgivere og socialfonnidlere er omfattet af supplerende aftale om ‘ilkar for an-
!,atte i fleksjob, ir Protokollat 

7. Persona.-/, 

Socialrådgivere og s,eialformidlere er omfattet af aftale om nedgang i kontantion ved 
indgåelse af lokale .1:tale om personalegoder. if. Protokollat 

Kapitel 3. Timelønnede 

§ 25. Løn, lønberegning og lønudbetaling 

1 

"limelonnen er 1 1924 af arslonnen i henhold til §§ 
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lainnen udbetales mineds\ is bagud. 

.S/Å:. 3 

Den ansatte fiir en specificeret oversigt over den udbetalte Ion samt e\ t indbetalte pen 
sionsbidrag. Det skal fremg,1 af specifikationen at "1/3 af det samlede pensionsbidrag 

er e2,etbielraget". 

§ 26. Pension 

.sa. / 

•\ns:ettelsestnyndigheden opretter pensionsordning i henholdsvis Pensionskassen for 
5: i. socialp:edagoger og kontorpersonale og Sampension for 

1. se.cialr5dgivere og socialformidlere, som 

er fyldt 21 ir, og 

b) har været beskæftiget i mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge 1 sammenlagt 52 
uger inden for de seneste H og/eller 

socialnidgivere og soeiallsonnicllere, som har upwlet ret dl pension ved tidligere 
kommunal, amtslig eller regional beskwftigelse, omfattes straks af pensionsurdnin 
gt n. 

Det samlede pensionshidrag findes i j 10, stk.1, hvoraf 1/3 anses for den ansattes 
egerbidrag. 

Pensions,,telningen oprettes med virkning fra det tidspunkt, hvor alle betingelser er op 

Nar pensionsretten er opnaet, indbetales pensionsbidrag uanset timetal. 

Bemærkning: 
For optjening af karensperioden se Afl.& om pensionsordning fur visse ansat-
te i kommuner (Opsamlingsordningen (26 (II)) med ulhorende fortolkningsbi-
drag (26,02). 

Dokumentation for, ar karenskravet i pkt 2 et opfyldt. kan ske ved fremvis 
ning af pensionso‘ersigt 

SiX 

o‘ rigt ga...Idel bestemmelserne i 10, stk. 2, 3 is 8 

§ 27. Opsigelse 

Det j!enside opst,:elses‘ ar,e1 er fra elag til dag 

§ 28. Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) 

Sti / 

ocia1rick2ivere og socialt-in:mulle re er i m rigt omfattet af folgende 

§3 Løn 
§11 ATP 
§ 13 Arbejdstidens placering 
§ 14 lokale aftalemulrgheder 
§ 15 Spisepause 
§ 16 Særlige fridage 
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§ 18 Overarbejdeideltidsbeskæffigedes merarbejde 
§ 19 Arbejde i forskudt tid og rådighedsvagt 
§ 23 Tjenestemandsforhør 
§ 24, stk. 4 Kompetencefond 

Stk. 2 
Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter deres indhold 
Aftalerne er oplistet i Bilag B. 

Stk. 3 
Socialrådgivere og socialformidlere, som er omfattet af Funktionærlovens anvendelses 
område, er omfattet af § 9 Funktionærlov. 

Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse 

§ 29. Ikrafttræden og opsigelse 

Stk. 1 
Overenskomsten gælder fra 1. april 2021. 

Stk. 2 
Overenskomsten kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tid-
ligst til den 31. marts 2024. 

Stk.  3 
Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes aflønningen efter den Aftale om løn-
ninger til kommunalt ansatte, der gælder ved opsigelsen af enerenskomsten. 

For 

HK Kommunal 

C)fr2 o 
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Protokollat 1 - Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre, der 
drives i henhold til §§ 109 og 110 i lov om social service 

Socialrådgivere og socialforrnidlere, der ;insiettes som leder eller snii::chef ved forsorgs 
hjem eller krisecentre, er omfattet af oY erenskomsten med folgende iendringer: 

§ 1. Grundløn 

Stillingsbetegnelse 
Grundløn 

Løntrin Tillæg 
kr. 

Leder 41 41 
49 

3.500 
3.500 

Souschef 36 
42 

4.000 
4.000 

Alle tillæg er pensionsgivende, årlige og i 31 3 2000 niveau 

Lonseddeltekst: Grundlon og grundlonstillæg 

§ 2. Funktionsløn 

.f/k. / 

1. institutionsledere ved forsorgshjem og krisecentre pa 

a) grundlon 49 3.500 kr. og 48 4- 3.5011 kr ydes et funktionstillas på 8.800 
kr. (31/3 2000-niveau), 

b) grundlon 41  -4-  3.500 kr Is 39 + 3.500 kr ydes et funktionstillas pa 24.400 
kr. (31/3 2000-niveau) 

1.onsedcleltekst: Instimtionsleder 

Souseliefer ved forsorgshjem og krisecentre på 

a grundlon 36 4- 4.000 kr. og 33 4.000 kr. ydes et funktionstillæg på 14.000 

kr. (31/3 2000-niveau), 

bi grundlon 42 4.000 kr. og -10 4 4.000 kr. ydes et funktionstillæg på 14.81)1) 

kr ,;31/3 20(0-niveau) 

1.:Inseddeltekst: Souschefrillas 

Sti 

lal ansatte, som har ansvaret for vejledning og undervisning af praktik:mier på institut' 
onyn, skal dyt lokalt aftales et funktionstilLeg. 

S/R. 3 

Den lokale tf-tale om funktionslon kan indebære en sdllingsma•ssig klassificering (Ion 
fastsættelse, af stillingen således, at stillingen slås op med en forud aftalt funktionslon. 
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§ 3. Pension 

Stk. 
Der oprettes pensionsordning i Pensionskassen for socialrådgivere, socialpædagoger og 
kontorpersonale for socialrådgivere og i Sampension for soriqlformi diere. 

Stk. 2 
Det samlede pensionsbidrag udgør 18,36°.  10.211(pr.  1, april 2022: 
hvoraf 1/3 anses for den ansattes egetbidrag. 

2,/,‘  . 
København, den IX 

18,73° o)[0.21.1, 

1-or 

HK Kommunal 

d(u„ 
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Protokollat 2 - "Hjemme-hos"-s ocialrådglvere og "hjemme-hos"-
socialformidlere 

1. Ved "hjemme-hos"- socialrådgivere/ - socialformidlere forstås socialrådgive 
re/socialformidlere, som ansættes til %aretagelse af midlertidige stotteforanstaltrun 
ger, det udfores i klienters hjem i medfør af bestemmelserne i Servicelovens 52, 
stk. 3, nr. 2. 

Socialrådgivere/socialformidlere forudsættes ansat til kontinuerlig udforelse af stor 
tefunktioner, men kan dog ansættes for en tidsbegrænset periode af indtil 6 måne 
ders varighed. Tidsbegrænset ansættelse herudover kan alene ske efter aftale med 
Dansk Socialrådgiverforening eller HK Kommunal. 

3. Hvis den aftalte arbejdstid - incl, eventuel tid til forberedelse, konferencetimer og 
supervision mv. - undtagelsesvis ikke kan udfyldes med stottefunktioner, er social 
rådgiveren/socialformidleren forpligtet dl beskæftigelse ved andet socialrådgiver 
/socialformidlerarbelde, fx i social- og sundhedsforvaltningen. 

12,J ‘2, 1  
I  Kobenhavn, den X 

For 

HK Kommunal 

  

  

 

cf(m,t1 
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Protokollat 3 - Miljøsocialrådgivere og miljøsocialformidlere 

1. Nliljosocialrådgivere/-socialformidlere ansættes til at udføre milloarbejde, hvorved 
forstås en forebyggende/opsøgende og udviklende social indsats i boligområder og 
andre væresteder i klienternes nærmiljo (bl.a. med det formål at styrke og opbygge 
klienternes sociale liv ("netværk')). 

2. Miljosocialrådgivere/-socialformidlere udfører hovedparten af deres arbejde i mil 
joet uden for den traditionelle social- og sundhedsforvaltning. 

3. Arbejdet er karakteriseret ved megen arbejdstid i eftermiddags-/aftentirnerne og 
manglende mulighed for en fast placering af en daglig arbejdstid, hvilket indebærer 
en fleksibel tilrettelæggelse, samt at dette gør arbejdstiden vanskelig kontrollabel, 
hvorfor der henvises til Aftale om konvertering til årligt ulempetillæg. 

København, den  19/g 23  

For 

HK Kommunal 

C)1(7 e- o e 
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Protokollat 4 - Frederiksberg Kommune - 1. maj 

I. maj er en arbejdsdag 

Som kompensation til de medarbeidergrupper, der hidtil har haft fri den I. maj, tillæg 
ges 61/2  time artigt ril hver medarbejder For deltidsansatte foretages reduktion i forhold 
til beskæffig,elsesgraden. 

Friheden afholdes samlet eller delt efter aftale mellem den enkelte medarbejder og den 
nes leder 

I\ obenha \ n, den 
1:2_4L  cl/ 
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Protokollat 5 - Individuel kompetenceudviklingiudviklingsplan 

Aftale om kompetenceudrilding indgået mellem Forhandlingsfadlesskabet og Kt. gæl-
der for ansatte omfattet af denne overenskomst. 

1 tilknytning til aftalen er aftalt folgende: 

Der henvises til vejledning om Aftale om individuel kompetenceudvik-
som findes her: ww.v.vpedk.  

Der henvises endvidere til www.kompetenceweb.dk.  

§ 1. Formål 

Formålet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders 
kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre medarbejdernes forudsætninger for en 
effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og for at.sikre og forbedre arbejdspladsens 
og den enkeltes udviklingsmuligheder. Aftalen skal sikre udviklingsmuligheder 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 utlbyg,ges. 

Den løbende kompetenceudvikling består af faglig efter- og videreuddannelse (fx kom-
petencegivende uddannelser, som er arbejdsmæssigt relevante) og komperenceudvikling 
i bredere forstand 

Kompetenceudvikling indgar som et naturligt element i den enkelte kommunes perso-
nalepolitik. 

§ 2. Individuel udviklingsplan og opfølgning 

.rik. 1 

Der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte medarbejder. 1:dvik-
lingsplanen udarbejdes dialog mellem medarbejder og ledelse 1:dviklingsplanen inde 
holder målsætninger for medarbejderens udvikling pa kortere og længere sigt. 1:drik 
lingsplanen kan omfatte konkrete aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Det for-
udsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres. 

Bemærkning: 
Med henblik på at kvalificere dialogen om den enkelte medarbejders udvik- 
lingsplan kan der udarbejdes en oversigt over relevante kompetenceudviklings- 
initiadver, herunder en e,versigt over relevant eftel'- - idereuddannelse for 
f. .g,gruppen. 

I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplaner for ledere henledes op-
mærksomheden pa retten ti] lederuddannelse for ledere efter pkt. 27 i treparts-
aftale af 17. juni og pkt 14 i trepartsaftale af 1 juli 2e0-  samt faktaark pkt. 
111.3. 

1 forbindelse med udarbejdelse af indn iduelle ud iklingsplaner kan der peges 
på muligheden for at fa foretaget realkompetencevurdering, der indebærer en 
konkret vurdering af den enkeltes muligheder for merit eller lignende i forbin 
delse med efter- og tdereuddannelse. 
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Stk. 2 
Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfolgrungen kan medføre en justering af ud- 
viklingsplanen. 

Stk. 3 
Der foretages særlig opfølgning for ansatte, som har været fraværende fra arbejdsplad- 
sen i en periode, fx på grund af barsel, længerevarende sygdom e.l. 

§ 3. Drøftelse 

Stk. 1 

Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte ansættelsesmyn-
dighedens politik på kompetenceudviklingsområdet jf. § 4 i Aftale om kompetenceud-
vikling. Endvidere kan SU/MED-udvalget bl.a drøfte sammenhængen mellem arbeids 
pladsens mål/strategier og kompetenceudvikling, jf. 5 6 t Aftale om kompetenceudvik 
lmg 

Stk. 2 
Ansættelsesmyndigheden og organisationerne (lokale) repræsentant drøfter tilrettelæg-
gelsen af udarbejdelsen af udviklingsplanerne. De lokale parter gor status over udarbej-
delse af planerne og drøfter erfaringerne med anvendelsen af disse. Denne status sker 
så vidt muligt årligt, dog mindst &I gang i overenskomstperioden. 

Stk. 3 

Hvis der ikke efter lokale drøftelser er opnået et for begge parter tilfredsstillende resul 
tnt, og en af parterne finder, at årsagen er, at den anden part ikke efterlever aftalen, kan 
hver af parterne anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drof-
teist 

tailL  v2,/ 
Kobenhavn, den 

For 

HK Kommunal 

01/7E- Oe 
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Protokollat 6 - Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob 

§ 1. Ansat før 1. januar 2013 

Stk. 
For ansatte i fleksjob for I. januar 2013 henledes opmærksomheden på de gældende an 
sættelsesvilkår og forudsætninger for oprettelse af fleksjob i rammeaftalen om socialt 
kapitel, herunder ar forholdet mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært an 
satte har været droftet i det øverste medindflycielsesorgan. Denne dm frelse kan også 
finde sted i andre medindflydelsesorganer efter begæring fra de ansatte. 

Stk. 2 
Parterne er enige om, at ansatte i fleksjob, som i forhold til deres beskæfugelseskvote 
opfylder de arbejdsmæssige forudsætninger for aflonning i tilsvarende jobs pa normale 
vilkår, forudsættes at indgå i de årlige lonforhandlinger og ikke alene være aflonnet pa 
grundlon i længere tid. 

Stk. 3 

Flvis en af de lokale parter vægrer sig ved at indgå i reelle forhandlinger om Ion- og an-
sættelsesvilkår, herunder forhandling om funktions- og lwalifikationslon, samt eventuel-
le lokale forhåndsaftaler, kan den anden part begære, at de centrale overenskomstparter 
bistar i en fornyet lokal forhandling. 

Det forudsættes, at der foreligger et uenighedsreferat som grundlag for de centrale par-
ters deltagelse. 1 uenighedsreferatet skal hver af parterne redegore for deres synspunkter 
pa, hvorfor en ansat opfylder eller ikke opfylder de arbejdsmæssige forudsætninger for 
aflonning i tilsvarende job på normale vilkår. 

§ 2. Ansat 1. januar 2013 og senere 

For medarbejdere ansat i fleksjob 1. januar 2013 og senere henledes opmærksomheden 
på de gældende ansættelsesvilkår og forudsætninger for oprettelse af fleksjob i ramme-
aftalen om socialt kapitel, herunder at forholdet mellem antallet af ordinært ansatte og 
ekstraordinært ansatte har været drofter i det overste medindflydelsesorgan. Denne 
droftelse kan også finde sted i andre medindflydelsesorganer efter begæring fra de an-
satte. 
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Kobenhwv n, den "2/ rå 2  

For 

HK Kommunal 
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Protokollat 7 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale af-
taler om personalegoder 

Parterne er enige om, at der mellem ansættelsesrnyncligheden og (lokale) repræsentanter 
for den forhandlingsberettigede organisation kan indgås aftale om, at ansættelsesmyn-
digheden og den ansatte kan indgå aftale om nedgang i kontandon for at modtage per-
sonalegoder. 

Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte londele som nedgang!. de lokalt af-
talte londele. 

Lonafledte ydelser (som fx pension og fenegodtgorelse) beregnes på grundlag af brutto 
lonnen, civs, den enkeltes aflonning Forud for det lontræk, der ender sted som folge af 
aftalen mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. 

Parterne er enige om, at hidtidig kommunal praksis vedrorende tiltag om trivsel og 
sundhed mv. (Aftale om trivsel og sundhed) samt uddannelse og kompetenceudvikling 
ikke påvirkes af aftalen, ligesom aftalen Ikke ændrer arbejdsgivers praksis for at stille de 
arbeldsredskaber, der er nødvendige for arbejdets udforelse dl rådighed for medarbej-
deren. Krav om indgaelse af individuelle aftaler om nedgang i kontandon kan ikke gores 
til en forudsætning for ansættelsen. 

Bemærkning: 
Efter beslutning i Kommunernes Lonningsnævn kan den enkelte kommune 
indgå aftaler om nedgang i kontandon for personalegoder efter folgende ret-
ningslinjer og i det nævnte omfang: 

Aftalerne må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder og skal være 
overensstemmende med skattelovgivningen. 

Ansættelsesmy ndiglieden skal som arbejdsgi er have en saglig interesse 
ydelsen af det personalegode, der er genstand for aftalen. 

3. Adgangen er begrænset til at omfatte folgende kategorier af personalego 
der: 

a) 1\ fulnmeclier 

Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med henblik pa at 
fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opgaelosiiingen, herunder at 
understotte dialogen og korrununikationen mellem arbejdsgiveren og 
medarbejderen. 

(fx datakommunikation, bredband, telefon, mobiltelefon). 

Sundhedsordninger 

Ordninger der tilb‘des som led i en generel personalepolitik og har til 
formal at fremme -en forebyggende og helbredende indsats i forhold 
dl medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljo med henblik på at opnå 
effekter som Ex uger trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af syge 
fraværet. 

(fx massage, fysioterapi, kiropraktor, ngestopkurser, kosrvejlednmg, 
psykologhjælp, helbredsvurdering, zoneterapi 
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Specifikt cdr. sundhedsordninger kan der ikke etableres ordninger 
for medarbejdere, omfattet af kommunale overenskomster, i form af 
nedgang i kontandon, hi or den konkrete ordning berider, at disse 
medarbejdere får en fortrinsadgang dl offentlige deler eller tilsi a-
rende idelser udbudt af private udbydere. Dette heri der, at alinindelt 
ge reder om isitation skal følges. 

c) Befordring 

Ordninger der har dl formål at understøtte rekruttering og fastholdel-
se af medarbejdere hvor arbejdspladsens geografiske placering 
og 'eller medarbejderes bopælsstatus vil kunne virke hæmmende her 
for 

(f\ parkeringsplads/-kon, offentlig transport (bus, mg, fly), brobi/7 
fierge-abonnement) 

d) O rige 

Ordninger der understotter medarbejdernes mulighed for konkret 
og/eller mere generelt at kunne varetage sit arbejde. 

aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching hvis erhvervsmæssigt 
rele i ant). 

Protokollatet kan upsiges skriftligt af hver af parterne med 3 maneders varsel til den 
en mancd. Lokale og individuelle aftaler efter dette protokollat fortsætter efter prod.) 

kollatets opsigelse uændret, til de bortfalder eller opsiges i henhold til bestemmelsen 
herom i de lokale og/eller individuelle aftaler, idet parterne forudsætter, at sådanne afta 
ler indeholder en bestemmelse om opsigelse. 

Bemærkning: 
Organisationen har tilkendegivet, at protokollatet er indgået på grundlag af 
kommunernes I.onningsnævns beslutning om, hvad der er adgang dl at inclga 
aftale om jf. pkt. 3 ad i ovenstående bemærkning. Kl. har tilkendegivet, o'r- 
garusanonen orienteres om lyt iendringer heri, saled ar organisationen gii es 
Mulighed for at opsigt: protokollatet jf -protokollatets opsigelsesbestemmelse. 
Opsiges protokollatet, kan der ikke i op.sigelsesperioden indgås nye lokale eller 
individuelle aftaler om emner ud ni er det i pkt. 3 a d nævnte. 



30.31 
0.21 

.X.X/2021 

København, den 12/9 

Side 36 

For 

HK Kommunal 



30.31 

0.21 
XX/2021 

Side 37 

Bilag A - Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn 

Der skal lokalt anvendes kriterier for funknonslon, der er rettet bade mod socialraclgi 

vere/-fornikllere og h_clere. 

I  'ej/ede/de 

Paststuttelsen af funkuonslon kan bka tage udgangspunkt i graden :if. 

• barnilielichandlingi fors altrungsregi 

• BeN illingskompetence 

• l'aglig kompett nee 

• I .darbejelelse af handleplaner 

• Behandling af ansogninger 

• Bredde i es:mimens:timingen 

• Specialist inden for et delornrade 

• Selt srindig radgivnings funktion 

• Projektdeltagelse eller -ledelse 

• Manglende faglig ledelse 

• Okonornisk og/eller faglig kompetenie 

• Omstillings og tukiklingsopga‘ er 

• 1\ ierorganisatoriske opgaver 

• Knordinationsopgaver 

• baglig ledelse 

• :::"Cipe n- 1, 1( )nNopga vet./kuli i a 1 supervision 

• Udarbejdelse af infiirmationsmateriale 

• Nletodeudvilding i socialt arbejde 

• Visitation 

• IL.nden isnituy 

• 1.,:dreelmnwarbejde 

• 1Jorskning 

• Sekteritriarsbetlening af udvalg og navn 

• Forhandlingsopgaver 

• Budgetansvar, budgetstyring 

• Personleansvar, fx in:ilt pi kompetence og antal underordnede 

• Souschef- eller stcdfortriederfunktion 

• Integrationsarbeide med tivgminge/indvandrere 
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• Aktiveringsomradet (Lov om aktiv socialpolitik/aktiv lov) 

• Konsulentfunkuon i forbindelse med interne og eksterne samarbejdspartnere 

• Konsulent i forhold til institutioner 

Arbejde med særligt belastede khenrgrupper 

1/(y/eden& X:d/ener:pr ledere q »llsdhjer ved fol itngsl?jem og klisecenfre 

• Antal beboere/brugere af insdrutionen 

• Beboer-/brugersammensætrung institutioner 

• Antal beskæftigede ved instituuonen 

Ledelsesansvar i forhold til områder, der ligger uden for institutionen 

Kompetence i forhold til budget og personaleledelse 

Vejlednings- og konsulentopgaver i forhold til praktikanter og eksterne samar 
bejdsparmere. 

Bestemmelsen om seillingsmæssig lonfastsættelse indebærer, at der skal indgås aftale om 
den Ion (grundlon og funktionslon), hvormed stillingen opslas. For den konkrete stil-
lingsindehaver kan der ud o% er den stillingsmæssige klassificering aftales personlig funk-
dons- og kvalifikationslon. 

Kriterierne er ikke prioriterede eller udromtnende og passer ikke nodvendigvis til alle 
stillingstyper. 

Kralijikation.flon 

phk.takliceriq 

Ved indgåelse af lokale aftaler skal der tages stilling til 11% iLke erfaringskvalifikationer, 
der skal honoreres Erfaringsk% alifikationer kan være. 

• Erfaring erhvervet i nu % ærende stilling 

• Anden erhvervserfaring af bet)dning for jobbet 

• Bredde i faglig viden og færdigheder 

Specialviden af bervdning for jobbet 

• Evne dl at formidle og viderebringe viden 

• Flerkulturel kompetence 

• Ledelseserfarinz 

• borhandlings- og konfliktlosningserfaring 

• Personligt ud % iklende kurser 

• Faglig eller personlig udvikling opnaet gennem andre lærings former 
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1/5/lede/ide bitelierpir klar t_; Jallsclkje.r red firrowdy.em t klisryentn. 

• Ledelseserfaring fra tilsvarende eller lignende områder 

• Ledelseserfarliig erhvervet i nuværende stilling 

• Deltagelse i og gennemførelse af fuskursus 

• Relevant efter- og videreuddannelse i (ivrigt 

• Specialviden af betydning for udførelsen af jobbet. 

1-"iyietlende orn:gt 

Den lokale fastsættelse af kvalifikationslon kan herudover bl.a. tage udgangspunkt i fol 

gende kriterier: 

• Efter- og videreuddannelse, fx: Supervisionsuddannelse, terapeutisk uddanne! 
se, Merkonom eller masteruddannelse 

• Erfaring fra tilsvarende eller lignende onirkler erhvervet for ansættelsen. 

Perwalip' kralikatinner 

Personlige kvalifikationer kan honoreres, 1w is der lokalt er enighed herom. 
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Bilag B - Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættel-
sesvilkår (04.00) 

Nedenstående numre i parentes henviser dl KL's overenskomstnr. 

Nr. Aftale og nr. Omfatter må- 
nedslønnede? 

Omfatter time-
lønnede? 

1 Ansættelsesbreve (04.11) Ja Nej 
2 I Lønninger (04.30) Ja Ja 
3 Løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og 

strukturreformen (04.32) og Leingaranti for ansat-
te i jobcentre (04.33) 

Ja Ja 

4 Beskæftigelsesanciennitet (04.40) Ja Ja. 
5 Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) 

(04.51) 
Ja Ja 

6 Lønberegning/lønfradrag (04.38) Ja Nej 
7 Aremålsansætteise (04.50) Ja Ja 
8 Supplerende pension (23.10) Nej Nej 
9 Opsamlingsordningen (26.01) Nej Nej 

10 Gruppeliv (23.11) Ja Ja 
11 Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) Ja Ja 
12 Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82) Ja Ja 
13 Deltidsarbejde (04.83) Ja Ja 
14 Deltidsansattes adgang til højere tjenestetid 

(04.85) 
Ja Ja 

15 Tidsbegrænset ansættelse (04.84) Ja Ja 
16 Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tje- 

nestetid (21.52) 
Ja Nej 

17 Konvertering af ulempetillæg (04.86) Ja Ja 
18 Tele- og hjemmearbejde (04.87) Ja Ja 
19 Ferie (05.12) Ja Ja 
20 6 ferieuge mm. (05.11) Ja Ja 
21 Barsel mv. (05.13) og barselsudligning (05.14) Ja Jal 
22 Tjenestefrihed uden løn (05.15) Ja Ja 
23 Seniorpolitik (05.21) Ja Ja2  
24 Integrations- og oplæringsstillinger (05.25) Ja Nej 
25 Befordrings_godtgorelse og rejseforsikring (05 71) Ja Ja 
26 Kompetenceudvikling (05 31) Ja Ja 
27 Socialt kapitel (05.41) Ja Ja 
28 Virksomhedsoverenskomster (05.51) Ja Ja 
29 Retstvistaftalen (05.61) Ja Ja 
30 Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65) Ja Ja 
31 SU og tillidsrepræsentanter (05.80) Ja Ja 
32 MED og tillidsrepræsentanter (05.86) Ja Ja 
33 Aftale om trivsel og sundhed (05.35) Ja Ja 
34 Stahstikgrundlag for de lokale lønforhandlinger 

(04 39) 
Ja Ja 

' Kun omfattet af kapitel 9 om frav ir af stedtge familtematssi .rsager 

' Ikke omfatrer af bestemmelser om seniordage. 
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