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§ 1. Hvem er omfattet
Denne aftale er indg:iet i henhold til 32 i Tjenestemandsregulam fur kommuner inden
for Kl.'s forhandlingsområde, og omfatter socialddgireruddannet og
socialformidleruddannet personale.
Stk. 2
.\ ftalen gælder for ansatte i KL's forhandlingsumdde, bortset fra
socialf- mnidlere i Gentofte og Prederiksberg kommuner,
soeialformidlere med hujere grundlon end lontrin 37 i Kohenhavns Kommune
[0.211.\ led virkning fra 1. april 2022 omfattes socialformidlere i Kobenhavns
Kommune med en hojere grundlon end luntrin 37 af afralen.

Bemærkning:
Socialformidlere ansat fur 1. april 2022 og indplaceret med hotere grundløn end
grundløn 37 overføres efter lokal aftale til Overenskomst for socialradgn ene og
socialformidlere (30.31). Indplaceringen sker med virkning fra 1 april 2022.[0.21]
ansatte i administrative stillinger aflonnet efter linjere grundløn end lontrm 47

-.700 kr. (31'3 2000-niveau'l .
Bemærkning:
1:l 's forhandlingsomnide er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber
henhold til den kommunale styrelseslovs (j 60, trafikselskaber, alle
selvslTrehavne og alle selvejende dag- og d
- ogninsritutioner for horn og unge
social
og. selvejende Institutioner for voksne, jf. kapitel IS, 19 og, 29 Im
service, som kommunen har intlgtiet elriftsattale med, og hvor Ion og
ans7ettelsesvilkSrene er omfattet af Kommunernes Lormingsnan ns nist n

§ 2. Generelle bestemmelser
Samtlige generelle bestemmelser r aftaler for t)euestetnend ansat i kommuner gælder

latrinen uelhet Iles marieds\is toruel
3
Suctiln‘dgn en_ ug socialninnidiere far en specificeret oversigt o‘ er den udbetalte lito.

§ 3. Obligatorisk funktionslen
. .:tocialradgivereisocialformidlere og ledende socialra- cigivere... ledende
•etcialformidlere ved dog,ninstinitioner for bum ug unge og
socialradgivere/socialformicllere, fnis æsendigste arbeielsomr ide er
behandlinsarbejde med horn og familier, 't des er ihke-pensionsgi ende tillæg pi
16.400 kr uligt (31/3 2000 an eau:, 1 Københavns kommune des et ikke.
pensionsgn ende tillæg pri 1 00 kr. arhgt (31 /3 2000-niveau)

Lonseddeltekst: l'amilieheltrillt
"Hjemme-hos"-socialradgn ene, socialformidlere vdes et ikke penstonsgn ende
tillæg pa I 6 400 kr. artigt 1,31./3 2100 niveau) 1 Kobenhavns Kommune des et
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ikke-pensionsgivende tillæg på 19.700 kr. årligt (31/3 2000-niv-eau), som også
kompenserer for forskudt-tidstillæg på hverdage og for manglende arbejdsddsregler
Lonseddeltekst: Hjemme-hos-tillæg
3. For nuljosocialrådgivere og millosocirdformidlere, jf. Overenskomstens Protokollat
3, skal der lokalt indgas forhandsaftale om funkdonslon. I Kobenhavns Kommune
des et ikke-pensionsgivende tillæg på 21.400 kr. årligt (31/3 2000-niveau), som
også kompenserer for forskudttidstillieg på hverdage og for manglende
arbejdsndsregler.
Lonseddeltekst: Nhljoullæg
§ 4. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin

iL /
1

SocialracIgn ere og socialforrnidlere, som v ar ansat den 31. marts 1998, bevarer i
forbindelse med overgang til \ Lun pr 1 april 1998 som minimum deres
hidtidige samlede faste Ion inklusiv tillæg, herunder fx tillæg af decentral Ion
(personlig longarann).
Socialrådgivere, som var ansat den 31. marts 2000, bevarer i forbindelse med
ov ergang dl N \ Lun pr 1. april 2000 som minimum deres hidtidige samlede faste
Ion inklusiv tillæg, herunder f.\ tillæg af decentral Ion (personlig longaranti).

Denne personlige longaranti gælder, sa længe de pagleklende medarbejdere er ansat
hidtidig stilling, som de var ansat i ed overgangen til Nv I.on.
rFnelres beskæftigelsesgraden reguleres den personlige longarann tilsvarende
Den del af lonnen, som hidtil har været reguleret med procentreguleringen, reguleres
fortsat
5'a. 2
1. Socialradgn ere, som v ed ON' rga ng til Ny Lon pr. 1. april 1998 fik 1 o‘ ergangstrin,
2.

socialformidlere, som ved overgang til NV Lun pr. I. april 1998 fik 2 overgangstrin,
og

3

socialradgiv ere, som v ed overgang til Ny Lon pr. 1. april 2000 fik 1 personligt
lontrin,

bevarer disse overgangstrin/personlige lontrin under ansiettelsc. i kommunen.
l.onseddeltekst: Overgangstrin/tillæg
.5./k. 3
Ov ergangstnn og personlige lontnn kan ikke modregnes i funkuons og
kvalifikationslon og eventuelt udligningstillæg under den pågældendes ansættelse
kommunen, dog bortset fra forfremmelser Overgangs-trin/personligt lontrin indgår
ikke i vurderingen af, hvilken funktions og kralifikationslon, der skal aftales for den
pagældende fremover.
Sik. 4
flenestemandspensionen for personale, der var ansat den 31. marts 1998 og fortsat er
ansat, beregnes efter det lontrin, tjenestemanden er indplaceret pa i kraft af grundlon,
funktionslon, kvabfikationslon samt overgangstillæg ydet i form af lontrin. En
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tjenestemandspension efter disse regler kan dog ikke blive mindre end pensionen

det

lontrin, t;enestemanden ville have faet pension efter i den hidtidige lønramme pa
pensionerings :elspunktet.
Bemærkning:
De hidtidige lonrammer findes i i 995-aftalen for socialradgivere og
socialformidlere, som overgik ril nv løn pr. 1. april 1998 og i 1997-aftalen for
socialrådgivere, som overgik til nv Ion pr 1. april 2000.
§ 5.

Pension af funktions-, kvalifikations- og resultatIon

I.Linktir)ib- og kvalifikationslon vde• .,ori pensionsgivende tillæg eller %tcl pr) kning til
linjere løntrin.
Hvis Iklkalt aftalt funktions- og k% alifikatitinslon %Jes som tillæg, gines dene
pensionsgivende efter en af folgende muligheder:
I. oprykning til et løntrin, eller
varige tillæg, som ydes pa pensioneringstidspunktet, indregnes i
tjenestemandspensionen saledes, at tjenestemanden pensioneres fra nærmest
liggende lontrin inklusiv tillæg Indregningen er gældende for tjenestemænd aflonnet
fil og med grundlontrin 49 (uden tillæg).
3.

der oprettes en supplerende pensionsordning af nllæg (gælder ogsa midlertidige
tillæg) med samme beløb som for tilsvarende overenskomstgrupper

I I% is der ikke allerede er oprettet en supplerende pensionsordning, er tillæg på under
3,800 kr (31/3 20)0-niveau) ikke pensionsgivende, medmindre andet aftales Når de
ikke-pensionsgivende tillæg samlet udgør mindst 3.800 kr. (31/3 2000 niveau), vælges
en af ovennævnte muligheder.
.Wk. 2
Resultat-km er pensionsgn ende, medmindre under aftales. Resultadon kan

kun

gores pensionsgi ende efter stk. I, pkt. 3.
Bemærkning:
Funktionsion, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere,
herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra I. april ril 31. maj 2002, er
pensionsgivende
-1. iciligere

aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne status, medmindre
andet a fluks.

Det skal præciseres, at en aftale for den samme del af lønnen alene kan indgAs
efter stk l,pkt. I. 2 eller 3.
Ved fastsættelse af nærmest ligende lonrrin, jf. stk. 1, pkt. 2, rundes der op
eller ned fil det nærmest liggende løntrin.
§ 6.

Supplerende pension

S'Ik I
Ranimeaftale nm supplerende pension til tjenestemand m.fl. (23.10) og ansatte med ret
til tjenestemandspension gælder.

30.32
0.21
XX/202 I
Side 6

Stk,. 2
Gnindlonsdllæg, jf, Ç 4 i Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere er
pensionsgivende. Der indbetales supplerende pension med bidrag svarende til
overenskomstgnippens pensionsprocent, jf. overenskomstens 10.
Stk. 3
Hvis der er aftalt højere individuel arbejdstid, indbetales supplerende pensionsbidrag
for den del af tiflonningen, der overstiger 37/37, svarende til 01' ere ns korns tgnippens
pensionsprocent.

Stk. 4
Lokal londannelse kan anvendes o.erenssternmelse med rilkarene i rammeaftalen om
supplerende pension
Bemærkning:

Tjenestemænd har ret til at fa foretaget en forhojet løbende
pensionsindbetaling, jf. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd
m.fl.
§ 7. ATP

ATP-sats A gælder for alle ansatte.
§ 8. Opsigelse
Stk.. 1

I forbindelse med uansogt afskedigelse skal horuigsskrivelse t henhold til
tjenestemandsregulativets § 29 sendes
I. for socialrådgivere til Dansk Socialradgiverforening, CVR- nr.: 63356018,
*),

for socialformidlere til HK/1<enninunal, CV R.-nr. 31429528.

3, øvrige henvendelser rettes som hidtil til lokalafdelingerne. Adressefortegnelse over
1-IK's lokalafdelinger Gnde Bilag D til Administrations og 1T-overenskomsten,
overenskomstnr. 30.11,

Stk. 2
Ansatte, som opsiges af arsager, som er begrundet i ansættelsesm)ndighedens forhold,
fx besparelser eller .Anstrukrureruiger, har ret til frihed med Ion i op LII to timer bil at
soge vejledning I eclkommendes kasse/fagforening. f-nheden placeres i videst muligt
omfang under hens n til arbejdspladsens drift.
§ 9. Øvrige bestemmelser

Bestemmelserne i o.erenskomst for socialradgn cre og socialfonnidlere med tilhorende
protokollater gælder, bortset fra.
§ 1. stk. 1 og 2
§2
§ 3, stk. 5 og 6
§ 5, stk. 2, nr 1 2 og 4 og
stk. 3
§ 6, stk 3
§8
§9
§ 10
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§ 10. Ikrafttræden og opsigelse
Stk. 1
Aftalen har hvor intet andet er anfort \trio-ung fra den L april 2021.

Stk. 2
Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders arsel til en 31 marts, dog tidligst 3 I.
marts 2024

Stk. 3
Indtil der indgas ny aftale, fasti,rettes aflønningen efter den aftale om
tjenestemandslønninger, der gælder den dag, td hvilken aftalen bli‘ er opsagt.

Kobenhavn, den

For
HK Kommunal
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