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OVERENSKOMST 2015-2018
FORBU N DSSE KRETARIATET

mellem Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og DJØF-klubben (DJØF)

§ 1. AFTALENS OMRÅDE

§ 1, stk. i Nærværende overenskomst omfatter alle, der uddannelsesmæssigt
er optagelsesberettiget i Danmarks ]urist- og Økonomforbund og
som er ansat i forbundssekretariatet i SL.

§ 1, stk. 2 Andre medarbejdere kan omfattes af denne aftale, nr der ved for
handling mellem parterne er opnået enighed herom, og nr disse Ik
ke er omfattet af anden overenskomst.

§2. LØN
FF- rammen

§ 2, stk. 1 De generelle lønstigninger følger EF forliget inkiusiv reguleringsord
ningen og 0,4 °h i organisationsmidler. Udmøntningen følger FE forli
get.

§ 2, stk. 2 Ny Løn
Det nye lønsystem er opbygget som et garantilønsystem med ele
menterne grundløn, kvalitikationsløn og funktionsløn samt evt, ga
ranttlønstiliæg.

Der henvises til bilag 5 “Procedurer for afsættelse og udmøntning af
ny løn “.

Der er afsat 0,4 % til udmøntning som kvalifikations- og funktionsløn
gældende pr. 1. april 2015.
Der er afsat 0,4 % til udmøntning som kvalifikations- og funktionsløn
gældende pt. 1. april 2017.

0,8% af lønsummen pt. 31. marts 2015 vii blive udmøntet som et
engangsvederlag til alle medarbejdere ansat pr. 31.marts 2016. Be
løbet udmøntes med samme kronebeløb til alle medarbejdere — dog
reguleret efter beskæftigelsesgrad.

Overgangsbestemmelser til Ny Løn fremgår af bilag i Overgangs
tillæg.

§ 2, stk. 3 GrundlØnnen til nyansatte i baslsgruppen faglige konsulenter udgør
pt. 1. april 2015 rIigt kr. 300.347 (31,03.00) Grundlønnen reguleres
I overensstemmelse med aftalen indgået mellem EF og de kommu
nale arbejdsgivere.

§ 2, stk. 4 Der kan ud over grundlønnen ydes kvalifikationsløn efter vurdering
af den enkeltes kvalIfikationer ud fra objektive og gennemskuelige
kriterier.

Bemærkning:
Der er herunder aftalt mulighed for at tildele et særligt kvalifikations
tillæg for konsulenter.
)er henvises til biIa1.
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§ 2, stk. 5 Der kan udover grundløn og kv&ifikationsløn ydes funktionsløn ba
seret p de funktioner og ansvarsomrder, der er knyttet til den an
sattes arbejde.

§ 2, stk. 6 For kandidater og chefkonsulenter, der har erhvervet henholdsvis
3, 6 og 9 &s anciennitet i deres aktuelle stilling i SL eller i en tilsva
rende stilling ved en anden arbejdsgiver, ydes en garanti for en mi
nimumsløn.

Efter 3 års anciennitet ydes garanti p grundlønnen + årligt grund
beløb kr. 20.210 (31,03.00).

Efter 6 års anciennitet ydes garanti p grundlønnen + rTigt grund
beløb kr. 45.440 (31.03.00).

Ëfter 9 års anciennitet ydes garanti p grundlønnen + rligt grund
beløb kr. 75.800 (31.03.00).

§ 2, stk. 7 For øvrige fagilge konsulenter og chefkonsulenter, der har er
hvervet henholdsvis 3 og 6 rs anciennitet i deres aktuelle stilling i
SL eller I en tilsvarende stilling ved en anden arbejdsgiver, ydes en
garanti for en minimumsløn.

Efter 3 års anciennitet ydes garanti p grundlønnen + årligt grund
beløb kr. 10,050 (31.03.00)

Efter 6 års anciennitet ydes garanti p grundlønnen + årligt grund
beløb kr. 30.040 (31.03.00).

§ 2, stk. 8 Løngarantien udmØntes såfremt grundløn plus erhvervet kvalifikati
ons- og funktionsløn ligger under den relevante garantiløn, i et ga
rantilønstlllæg, som udlignet forskellen mellem den aktuelle løn og
garanti lønnen.

§ 2, stk. 9 Der er lndget forhndsaftale om udmøntning af en række tillæg i
forbindelse med bade funktion og kvailfikation. Der henvises til bilag
2. Forhndsaftalte tillæg forhandles løbende igennem hele overens
komstperloden. Øvrige tillæg kan forhandles årligt jvf. bilag 4 proce
dure for afsættelse og udmøntning af ny løn.

§ 2, stk. 10 Valgfri ordning
Den enkelte medarbejder modtager en valgfri ydelse, svarende til 2 x
0,8 % samt 0,4 % af lønsummen, som for overenskomstperioden
kan vælges anvendt til enten løntillæg, pensionsindbetaling eller 5
fridage årligt.

Derudover er der yderligere 2 x 0,4 %, 0,6 % og 0,21% af lønsum
men til frit valg mellem pension og løn.

§ 2, stk. 11 Arbejdstidstillæg
Der ydes et arbejdstidstlllæg til konsulenter omfattet af arbe]dstids
aftalen om fleksibel og flydende arbejdstid, ]f. bIlag 4. Tillæg for flek
sibel arbejdstid udgør kr. 32.930 I rligt grundbeløb 31.03.00. Tillæg
for flydende arbejdstid udgør 67.800 i årligt grundbeløb 31.03.00.

Fteksibilltetstlllægget og tlllægget for flydende arbejdstid som chef-
konsulent er et arbejdstidstillæg og kan Ikke modregnes i garantiløn
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nen. Tillæg for fleksibel arbejdstid og tillæg for flydende arbejdstid
kan ikke oppebæres samtidig.

PENSION

§ 3, stk. i Der ydes en arbejdsgiverbetalt pension p 16,4 % af den samlede
løn. Penslonsbidraget indbetales til ]urlsternes og Økonomernes Pen
sionskasse (JØP) eller anden relevant pensionskasse, såfremt dæk
ning knytter sig til § 1, stk, 2.

§ 3, stk. 2 Midlertidigt ansatte (vikarer) under en måned oppebærer ikke pen
sion.
Ved fastansættelse af midlertidigt ansatte (vikarer) under en måned i
umiddelbar forlængelse af ansættelsen efterbetales pensionsbidraget
fra ansættelsestidspunktet som vikar.

§4. ARBEJDSTID

§ 4, stk. i Den ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte er 37 timer, hvori er ind
befattet en halv times daglig spisepause p arbejdsdage. Den daglige
arbejdstid for fuldtidsansatte udgør 7 timer og 24 minutter fra man
dag til fredag.

Arbejdstidens placering fastsættes i henhold til 5 4, stk. 4 og 5.
Lørdage er arbejdsfri dage.

1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag, nytrsaftensdag og fredag efter
Kristi Himmelfartsdag er fridage.

Der kan ydes én dags tjenestefrihed med løn I forbindelse med flyt
ning.

§ 4, stk. 2 Spisepause
Med hensyn til spisepa user gælder følgende regler:
— Såfremt arbejdstiden strækker sig over 17,5 timer ugentligt til-

kommer der personalebetaling for det samlede antal arbejdsti
mer, heri indbefattet en halv times daglig spisepause på arbejds
dage.

— Såfremt den ugentlige arbejdstid er 17,5 timer tilkommer der
personalet betaling for 17,5 timer pr. uge, heri Indbefattet en
kvart times daglig spisepause på arbejdsdage.

— Der tilkommer personalet, der alene ansættes på enkeltdage en
halv times betalt spisetid, såfremt arbejdstiden har strakt sig
over halvdelen af normal arbejdstid.

§ 4, stk. 3 Medarbejdere på deltid, der beskæftiges med 8 timer pt. uge eller
derover, aflønnes ved månedsløn beregnet som en forholdsmæssig
del af den tilsvarende fuldtidsbeskæftigedes gældende månedsløn på
grundlag af den ugentlige beskæftigeises omfang.
Deltidsbeskæftigelse er omfattet af bestemmelserne om pension.

§ 4, stk. 4 Arbejdstidstilrettelæggelse
Arbejdstiden søges tilrettelagt, således at den ansatte opnår størst
mulig Indflydelse på placeringen heraf under fornødent hensyn til op
gavens karakter og arbejdspladsens behov i øvrigt.

Det tilstræbes, at den fastlagte norm for arbejdstid overholdes, og at
merarbejde således undgås.
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Der henvises til bilag 4 “Arbejdstidsaftale om fleksibel og flydende
arbejdstid”.

§ 5. FERIE

§ 5, stk. i Der henvises til den for kommunalt ansatte gældende ferleaftale, dog
således, at de efterfølgende bestemmelser under denne 5 er gæl
dende:
Ferien udgør i alt 6 uger rligt.

§ 5, stk. 2 Ved fratrædelse udgør feriegodtgørelsen 12,5 % af den optjente løn
uden fradrag af tidligere ud betalte særlige feriegodtgørelser. Herud
over afregnes 2,5% som kontant godtgørelse for den 6. ferieuge med
sidste lønudbetaling.

§ 5, stk. 3 Der ydes personalet en særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 3
% af den i optjeningsåret i henhold til denne overenskomst oppe
brne ferieberettigede løn.

§ 5, stk. 4 Nyansatte uden optjent ferieret med løn elier godtgørelse kan mod
tage løn under ferie i op til 3 uger.

§ 5, stk. 5 Til personale, der er berettiget th ferie med løn, ydes der iøn sva
rende til den fast pregnelige løn, som ville være indtjent under ar
bejde med den beskæftigelsesgrad, der er gældende p det tidspunkt
ferien afholdes.

§ 5, stk. 6 Leder og medarbejder kan — inden ferierets udløb — indg en skrift
lig aftale om, at 5. ferieuge kan overføres til følgende ferier og at 6.
ferleuge kan overføres til følgende ferher eller udbetales. Aftale om
overførelse/udbetaling af ferie skal foregå p blanketten “FerIe -

blanket til overførelse eller udbetaling af ferie”.

§ 5, stk. 7 Medarbejdere med 3 rs anciennitet, der er p barseisorlov uden ret
til løn, men med ret til barselsdagpenge, optjener ret til betalt ferie
samt feriegodtgørelse under ansættelsen i alt i 26 uger, nr barnet er
under et r (13 uger nr barnet er over et r i forbindelse med foræl
dreorlov).

5 6. BEFORDRINGSGODTGØRELSE SAMT TIME- OG DAGPENGE
SUBSIDIÆRT DIÆTER

5 6, stk. i Befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge subsidiært diæter
ydes I henhold til organisationscirkulærer. I forbindelse med uddan
nelse/kurser henvises til 5 7.

§ 7. KOMPETENCEUDVXKUNG/UDDANNELSE/KURSER

Kompetenceudvikling
Kursusledelse/undervisning og anden aktiv medvirken i SL’s arran
gementer er en arbejdsforpligtelse og medregnes ved opgørelsen af

§ 7, stk. i arbejdstiden

§ 7, stk. 2 Kursusdeltagelse medregnes ved opgørelse af arbejdstiden med ma
ximalt den daglige arbejdstid, If. § 4, stk. 1, pt. døgn ekskl. trans
poftstid.

6



5 7, stk. 3 Rejsetid ved eksterne arrangementer medregnes ved opgørelse af
arbejdstiden. Der kan maksimalt medregnes 13 timer pt. døgn,

5 7, stk. 4 Ved deltagelse kurser, det er arrangeret af SL, ydes der medarbej
derne diæter efter de retningslinjer, der er gældende for SL’s tillids
mænd.

§ 7, stk. 5 Under en medarbejders ophold p kursus yder SL fuld løn i kursusti
den, ligesom SL betaler evt, kursusafgift, rejseudgifter og kursus-
materialer.

§ 7, stk. 6 T forbindelse med eksamen kan der ydes tjenestefrihed med fuld løn
efter nærmere aftale.

§ 7, stk. 7 Der ydes dækning af udgifter til børnepasning i forbindelse med be
ordrede kurset svarende til de satser, som WØF betaler ved med
lemmernes deltagelse i faglige kurser.

§ 8. TIENESTEFRIHED VED BARSEL/ADOPTION/BØRNS SYGDOM
MV.

§ 8, stk. i Med hensyn til barsel og adoption henvises der til den til enhver tid
gældende lovgivning og aftaler p det kommunale område, sledes
“Aftale om fravær af familiemæssige rsager”.

Bemærkning:
Det betyder at medarbejdere har ret til fravær fra arbejde med løn i
henhold til EF-aftale om fravær affamiliemæssige årsager med
mindre andet fremgår af nærværende aftale.
Fraværsperioderne er:

— Gravlditetsorlov, morens ret til orlov, farens ret til orlov, fa
rens/morens ret til orlov

— 2 omsorgsdage om ret pr. barn til og med det kalenderr, hvor
barnet bliver 7 r

— Tjenestefrihed af tvingende famillemæssige årsager i forbIndelse
med ulykke og akut sygdom, pasning af alvorligt syge børn under
18 r, børn med nedsat funktionsevne og pasning af døende I
hjemmet

§ 8, stk. 2 I forbindelse med mindre, hjemmeværende børns sygdom ydes der
frihed med løn i to dage I det omfang det er nødvendigt til etablering
af pasning af barnet.

§ 8, stk. 3 SLC og medarbejderen kan lndg en konkret aftale om at 4 uger af
de 8 ugers gravidltetsorlov kan flyttes til efter fødslen. Aftalen skal
lndgs senest 3 mneder før forventet fødsel. Såfremt medarbejde
ren sygemeldes p grund af gravlditet forud for eller i perioden bort
falder aftalen,

§ 9. SENIORORDNING

§ 9, stk. I. Der afsættes 0,7 % af lønsummen til seniorpuljen.

Bemærkning:
Der kan efter forhandling mellem fælleskiubben og SL udmøntes mid
ler fra seniorpuljen til indgåelse afseniorordninger.
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Seniorordningerne etableres efter konkret vurdering af den enkelte
medarbejders situation og behov.

Udgangspunktet for aftalerne er EF aftale om senlorordninger samt
personalepolitikkens formulerede mal. Der henvises endvidere til af
tale om Senlorordninger indget mellem Fællesklubben I SLC og SL
pr. 1. april 2015 bilag 7.

§ 9, stk. 2 Seniorfridage
Medarbejdere opnår ret til seniorfridage svarende til KTO-aftalen s
ledes, at der fra kalenderret, hvor medarbejderen fylder 60 r, er
ret til 2 seniorfridage, fra 61 r 3 senlorfridage, og fra 62 k 4 senior
fridage.

§ 10. ORLOV

§ 10, stk. 1 Ansatte har efter 3 rs ansættelse ret til orlov. Retten har især til
formål at sikre den ansatte muligheden for et tldsbegrænset fravær
fra stillingen af arbejdsmarkedspolitiske og familie-, velfærds- eller
udviklingsmæssige hensyn.

§ 10, stk. 2 Orlov skal varsles med 1 måned til udløbet af en mned.

§ 10, stk. 3 Forinden orlov kan påbegyndes, skal der mellem parterne indgås en
skriftlig aftale, Aftalen skal under hensyn til orlovens art, den ansatte
og SLs interesser fastsætte:
— Tidspunktet for tilbagevenden
— Vilkår I forhold til pensionsindbetaling, optjening af ret til ferie og

lønanciennitet i oriovspericden
— Stillingsvllkr og placering ved tilbagevenden.

§ 10, stk. 4 Ansatte, der har mindst 3 rs ansættelsesanciennttet i SL, fr i for
bIndelse med orlov til jobrelevante offentligt anerkendte uddannelser
vedligeholdt pensionsindbetaling, ligesom der optjenes ret til ferie og
særlig feriegodtgørelse og lønanciennitet, som hvis den pågældende
var normalt tjenestegørende.

§ 10, stk. 5 Ansatte, som afholder orlov efter de prioriterede formål i § 10, stk. 1,
optjener ret til ferie med løn, som hvis den pågældende var normalt
tj enesteg ørende.

§ 11. TILLIDSREPRÆSENTANT

§ 11, stk. i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse er gældende.

5 12. AFSKEDIGELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANT/-SUPPLE
ANT/ARBEIDSMILJØREPRÆSENTANT

§ 12, stk. 1 En tiilidsrepræsentant/tiilidsrepræsentantsuppleant/ arbejdsmiljø
repræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende nødvendig
heder. Forinden afskedigelse kan iværksættes skal sagen forhandles
mellem SL og DJØF. Hvis D]ØF finder afskedigelsen urimelig, skal der
optages forhandling mellem SL og DJØF senest 3 uger efter påtænkt
afskedigelse.

§ 12, stk. 2 Afskedigelsen skal ske med overenskomstmæssigt varsel, dog mindst
5 mneder.
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§ 12, stk. 3 Hvis der ikke opnås enighed ved forhandling, kan DJØF stille krav
om, at afskedigelsen ikke fr virkning, før sagen har været behandlet
ved voldgift. Afskedigelsen kan ikke f virkning, hvis voldgiften giver
DJØF medhold.

5 12, stk. 4 Spørgsmålet om afskedigelsens berettigelse samt om eventuel godt
gørelse for uberettiget opsigelse af tillidsrepræsentant/tillids
repræsentantsuppleant/arbejdsmiljørepræsentant afgøres af en vold
giftsret nedsat i henhold til § 15, stk. 5. Godtgørelsen ydes efter be
stemmelserne i § 15, stk. 6. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig.

§ 13. VOLDGIFT

§ 13, stk. i Vedrørende voldgift og fagretlige regler henvises til hovedaftalen
mellem KL og HK, idet hver gang ordet “KL” nævnes, læses dette
som “SL”, og ordet “HK” læses som “DJøF”.

Der er indgået en særlig aftale i henhold til hovedaftalens § 7, stk. 5,
nr, 2 — Se bilag 7om undtagelse af konflikt. Der henvises i øvrigt til
hensigtserklæringen bilag 8.

§ 14. ANSÆTTELSESEREVE

§ 14, stk. i Medarbejderen skal have et ansættelsesbrev i forbindelse med til
træden i overensstemmelse med FF aftale om ansættelsesbeviser.

§ 15. OPSIGELSE

5 15, stk. i Det gensidige opslgelsesvarsel fastsættes i henhold til Funktionærlo
ven.

§ 15, stk. 2 Procedure for meddelelse om opsigelse til henholdsvis medarbejderen
og tillidsrepræsentanten samt øvrige proceduremæssige forhold I for
bindelse med opsigelse skal følge det angivne i den I SLC’s samar
bejdsudvalg til enhver tid vedtagne politik.

§ 15, stk. 3 D]0F-tiliidsrepræsentanten/D]0F kan indenfor en måned efter opsi
gelsen kræve opsigelsen forhandlet, såfremt det skønnes at opsigel
sen hverken kan anses for rimelig I henhold til medarbejderens eller
SL’s forhold.

§ 15, stk. 4 Hvis en medarbejder har været uafbrudt beskæftiget i SL i mindst 8
måneder på det tidspunkt, hvor opsigelse meddeles, og der ikke har
kunnet opnås enighed mellem SL og tillldsrepræsentanten/DJ0F efter
forhandling i henhold til stk. 3, kan DJØF kræve sagen Indbragt for et
afskedigelsesnævn senest en måned efter forhandling i henhold til
stk. 3.

§ 15, stk. 5 Afsked igelsesnævnet består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af SL
og 2 udpeges af DJØF, hvorefter disse I forening udpeget en opmand.
Kan enighed Ikke opnås, anmodes præsidenten for Østre Landsret
om at udpege en opmand.

Nævnet fastsætter selv sin dagsorden. For nævnet kan foretages af
høring af parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse.

§ 15, sttc. 6 Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet hverken
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i medarbejderens eller SL’s forhold, kan nævnet pIægge SL at betale
medarbejderen en godtgøreise, medmindre begge parter ønsket at
opretholde ansættelsesforholdet. Godtgørelsens størrelse fastsættes
at nævnet og skal være afhængig at sagens omstændigheder og
medarbejderens anciennitet i SL.

Godtgørelsen kan maximalt fastsættes til sædvanlig løn for en peri
ode svarende til det dobbelte at arbejdsgiverens opsigelsesvarsel
overfor medarbejderen.

5 16 TRYGHEDSBESTEMMELSER

§ 16, stk. i Personalereduktioner kan kun finde sted efter en forhandling mellem
fælleskiubben og SL.

§ 16, stk. 2 Der henvises til særskilt tryghedsaftale vedrørende ændringer I SL
jvf. Bilag 9,

§ 17. EFTERLØN

§ 17, stk. i Der ydes personalets efterlevende ægtefælle/samlever og børn, for
hvem de har forsørgerpligt, efterløn i henhold til Funktionærloven el
ler i henhold til en at den ansatte afleveret begunstigelseserklæting,

§ 18. TAVSKEDSPLIGT

§ 18, stk. i Personalet har tavshedspligt med hensyn til forhold, det i stillings
medfør bliver bekendt med og hvis hemmeligholdelse Ifølge sagens
natur er påkrævet eller bliver foreskrevet at de pgældendes tore-
satte.

Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

§ 19. INDBETALING TIL UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

§ 19, stk. i Til uddannelsesmæssige formål lndbetater SL et beløb pr. præsteret
arbejdstime for de at overenskomsten omfattede ansatte, svarende
til det, der er aftalt mellem DA og LO.

§ 20. OVERENSKOMSTENS VARIGHED OG OPSIGELSE

§ 20, stk. i Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2015 og er gældende i 3
ar.
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Generel bemærkning til overenskomsten:

Det er mIet, at det af denne overenskomst s tydeflgt som muligt for den ansatte fremgår,
hvilke bestemmelser der regulerer arbejdsforholdene. FS-aftaler mellem KL og FS, tilpasset
SLC’s forhold, er direkte anvendelige, med mindre andet fremgr af nærværende overens
komst.

Dato:

Underskrevet:

For Socialpædagogernes Landsforbund: Palle Hansen

For D]0F: Eva Mørkegaerd

11



Bilag 1:
Aftale om “særligt kvalifikationstillæg”.

Særligt kvalifikationstillæg for konsulenter
“Et særligt kvalifikationstillæg som konsulent i SL’s forbundssekretariat forudsætter stor erfa
ring med og et indgende kendskab til fagligt arbejde. Samspillet med den politiske organisa
tion, først og fremmest forretningsudvalget, skal have en stor vægt i stillingen, og der skal
være tale om en løbende politisk dialog, hvor den ansatte i væsentlig grad medvirker til at ud
vikle politikomrder, organisation eller forretningsgange I forbundet. Konsulenten skal have et
stort overblik over de samlede opgaver og udfordringer for SL og skal ud fra helhedsbetragt
finger tage aktivt ansvar for at udvikle opgaveløsningen. Konsulenten har i forhold til dette ar
bejde demonstreret erfaring og evner med at forhandle aftaler og repræsentere organisationen
overfor andre organisationer, bUe p et politisk, organisatorisk og administrativt plan. Li
geledes er det en forudsætning at vedkommende har demonstreret erfaring og succes med at
udvikle, tilrettelægge og lede tværfaglige projektforløb i sekretariatet og i samarbejde med
andre.”

Særligt kvafifikationstillæg for kon tormedarbejdere
“Et særligt kvalifikationstillæg som kontormedarbejder forudsætter stor erfaring med kontor
arbejde i en faglig organisation. Den ansatte skal gennem denne erfaring have opnået et Ind
gående kendskab til og forståelse for en faglig organisations opgaver og opgaveløsning, her
under have erfaring med og evner til at tage initiativer til at udvikle samarbejdet og opgave
lsnlngen. Kontormedarbejderen har kendskab til forbundets opgaver generelt og har et selv
stændigt fagligt ansvar tor det arbejdsomrde stillingen dækker inden for det politiske, organi
satoriske eller administrative amrde. Indenfor sit arbejdsområde kan kontormedarbejderen
tilrettelægge og lede mødevirksomhed, analysere og behandle sager og probiemstillinger p
feltet samt skrive notater og referater.
Endelig har kontormedarbejderen vist Initiativ til stadig at udvikle sit arbejdsområde og har
bade erfaringer og gode resultater med at organisere og medvirke i tværfaglige projekter og
samarbejder i sekretariatet.”
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Bilag 2:
Forhåndsaftalte tillæg

Pt. 1. april 2009 overgås til en ny aftale om forhndsaftalte tillæg i SLC.

Ill udmøntning af farhndsaftalte tillæg er afsat en pulje p 2 % af lønsummen. Puljen ud
møntes 1. april 2009. Aftale om udmøntning af forhndsaftalte tillæg lndgs mellem SLC og
fælleskiubben.

I de tilfælde en medarbejder har modtaget et kvallfikations- eller funktionstillæg og dette til
læg ændres eller udgår som følge af aftalen pr. 1. april 2009, vil tillægget overg som en per
sonlIg ordning for den pgæidende medarbejder.

Forhåndsaftalte tillæg

Tillæg for telefonr&igivning
Formalet med dette tillæg er at øge kvaliteten i rdgivningen af SL’s medlemmer og under
strege betydningen og vigtigheden af den serviceopgave medarbejderne hermed løfter.

Tillægget ydes til assistenter og sagsbehandlere, som yder rdglvnlng direkte til medlemmer
eller overfor kredse og indgår I en vagtordnlng omkring rdgivningen. Tillægget har en fast
størrelse som forhandles mellem parterne forud for udmøntnlngstidspunktet.

Ved vurderingen af, hvem der opnår tillægget lægges vægten p funktionen frem for p den
organisatoriske placering af den pågældende medarbejder.

Tillægget bortfalder hvis funktionen bortfalder.

Tillæg for tværgående arbejde
TI) medarbejdere der lndgr i tværgående arbejde kan der efter konkret vurdering og forhand
ling mellem parterne ydes et fast ariigt kr. tillæg, Tillægget skal fremme kvaliteten og sam
menhængen I opgaveløsningen i SLC ved at sikre at den enkelte medarbejders kompetencer
anvendes p tværs I organisationen og bringes i spil I nye sammenhænge, der kan skabe Øget
værdi for SL’s medlemmer.

Tillægget gives til medarbejdere, der I det konkrete arbejde anvender deres kvalifikationer I
nye, tværgående sammenhænge og dermed udvikler nye kompetencer I organisationen.

Tillæggets mlgruppe er alle stillingsgrupper i SLC. Ved vurderingen af, hvem der opnår tIl
lægget lægges vægten p opgavevaretagelsen frem for p den organisatoriske placering af
den pågældende medarbejder.

Tlflæggene er varige tillæg.

Tillæg for eJe vansvar
Til medarbejdere der har elevansvar ydes et fast årligt tillæg p kr. 7.490 I &Iigt grundbeløb
31.03,00 niveau.

Superbruger
Til medarbejdere der udpeges som superbrugere ydes et fast årligt tillæg p kr. 14.970 I rllgt
grundbeløb 31.03.00 niveau

System ejerskab
Til medarbejdere der har systemejerskab ydes et årligt tillæg. Tillæggets størrelse forhandles
mellem parterne efter systemets kompleksitet og udbredelse.

Tillæg for kompetenceudvikling
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Tillæg for kompetenceudvikling ydes til medarbejdere, der efter aftale mellem parterne tileg
net sig og anvender nye kvalifikationer i forbindelse med løsningen af deres arbejdsopgaver i
5 LC.

SLC har to torml med kompetenceudvikling. Dels at sikre høj kvalitet og effektivitet I opga
veløsningen. Og dels at kunne tilbyde medarbejdere udviklingsmuligheder, der betyder at de
bevarer deres værdi p arbejdsmarkedet. Mulighederne for kompetenceudvikling skal bidrage
til gode rekrutteringsmuligheder og høj mobilitet i medarbejderstaben.

SLC’s kompetenceudvikling skal fra strategi til udmøntning at tillæg bygge p et fast og udvik
let paftssamarbejde, hvis rammer og procedurer aftales mellem parterne Inden for rammerne
at Samarbejdsudvalget.

Forhndsaftalen om tillæg for kompetenceudvikling dækker bade formaliserede læringsproces
ser og læring I arbejdet p jobbet I SLC.

Formaliserede læringsprocesser dækker f.eks. AMU-kurser, eksterne og interne kursusforløb
og konferencer samt længerevarende kompetencegivende uddannelse. Læring p jobbet dæk
ker f.eks. sidemandsoplæring, selvstudier, nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer sam
menhængende vejledning fra erfarne kolleger, skriftligt vejledningsmateriale I SLC eller vejled
ningsmateriale p Intranettet, deltagelse i udviklingsprojekter og udstationering/ jobrotatlon.

Forhndsaftalen dækket således kompetenceudvikling I forbindelse med udvikling at for ek
sempel

— faglig viden og færdigheder knyttet til eksisterende arbejdsopgaver,
— faglig viden og færdigheder knyttet tIl nye arbejdsopgaver,
— IT,
— kommunikation og formidling,
— samarbejde,
— konfliktløsning,
— personaleledelse,
— sikkerhed og miljø,
— arbejdet med kvalitetssystemer,
— medlemskontakt og kredskontakt
— personlig udvikling.

Forhndsaftalen udløser kvalitikationstillæg efter en konkret vurdering og forhandling.

ProjekUedelse
Projektiedelse defineres fremover som et funktionstillæg, der gives såfremt medarbejderen Ik
ke eksplicit er honoreret for kvalifikationen i et tillæg eller er teamleder/omrdeleder.

TilIæ for honorerlng at særllcj indsats:

Sti//fngs/edighed, barsel og langt!dssygdom
Ved stillingsledighed, barsel, langtidssygdom eller lignende kan der efter konkret forhandling
ydes et tillæg. Tlllæggets størrelse fastsættes I forhold til ansvarets tyngde og omfang. Der er
enighed om at der i forbindelse med ydelsen at dette tillæg samtidig skal tages stilling til ho
notering at det merarbejde som følger af det ekstra ansvar. Det er dog en forudsætning at der
er tale om et identificerbart og afgrænsellgt ekstra ansvar! funktion, der plægges medarbej
deren at ledelsen.

Særlig belastning
Ved særlig belastning kan ydes et engangstillæg efter forhandling. Ved særlig belastning for
sts ekstra indsats og fleksibilitet I forbindelse med opgavevaretagelsen I forbundssekretaria
tet, f.eks. særlig rengøring i forbindelse med hndværkerarbejUer i SL-C, HB møder, receptio
net, eller rengøring af kontorer i forbindelse med større personale omrokeringer. Tillægget kan
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også dække et særligt positivt resultat Indenfor det normale arbejdsområde kan udløse et til
læg efter en konkret forhandling.

Generelle vilkår for forhåndsaftalte tillæg:

• Beløbene er 31.3,2000 niveau, hvor andet ikke er anført og reguleres i takt med de
centralt aftalte lønstigninger.

• Beløbene er aftalt som rsbeløb for en fuldtidsansat. Der skal derfor reguleres efter den
ansattes beskæftigelsesgrad, hvis andet ikke aftales for den enkelte kvalifika
tion/funktion,

• Beløb givet som funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag er som ud
gangspunkt pensionsgivende.
Funktlonsbeløb skal udbetales s længe funktionen er tillagt den enkelte. Sfremt vare
tagelsen at funktionen der ligger til grund for aftalen ophører eller der sker væsentlige
ændringer heri skal Funktionsløn opsiges med et passende varsel.

• Kvalifikationsløn er varig og kan ikke opsiges.

Opsigelse af aftale
Der er mellem parterne enighed om at forhndsaftalen løber indtil den erstattes at en ny eller
opsiges af en at parterne.

Aftalen kan opsiges skriftligt at begge parter med 3 måneders varsel. Opsigelse kan tidligst ske
pr. 31. december 2014 til ophør 31. marts 2015.
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Bilag 3:
Arbejdstidsaftale om fleksibel og flydende arbejdstid

Parterne har gensidig tillid til, at de berørte ledere og medarbejderes administration af nærvæ
rende aftale varetager de nødvendige hensyn til sammenhængen mellem arbejdsllv og familie
liv og arbejdsmlljømæssige hensyn I øvrigt. Såfremt der måtte opstå uhensigtsmæsslgheder i
den konkrete eller generelle administration, varetages disse i vort eksisterende partssystem.

Aftale om fleksibel arbejdstid for konsulenter mfl.

• Alle konsulenter er omfattet af aftale om fleksibel arbejdstid, og andre medarbejdere
kan være det efter konkret aftale.

Medarbejderen med fleksibel arbejdstid har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37
timer. Det tilstræbes at den fastlagte norm for arbejdstid overholdes.

• Arbejdstiden søges tilrettelagt således at medarbejderen opnår størst mulig indflydelse
på placeringen heraf under fornødent hensyn til opgavens karakter og arbejdspladsens
behov i øvrigt

• Finder en medarbejder ikke, at de foreliggende opgaver over en længere periode kan
udføres indenfor den for den pågældendes stIlling gældende arbejdstid, skal spørgsmå
let tages op overfor ledelsen med henblik på nærmere aftale om opgavernes priorite
ring mv.

• Fleksibel arbejdstid Indebærer at medarbejderne på anfordrlng fra ledelsen står til rå
dighed på skæve tidspunkter inden for alle ugens 7 dage. Arbejdstiden medregnes i ar
bejdstidsopgørelsen 1-1.

• Fleksibel arbejdstid indebærer således, at medarbejdere kan arbejde på skæve tids
punkter. Dog således at ledelsesmæssige behov for mere systematisk og tilbageven
dende arbejde udenfor normalarbejdstiden aftales konkret med medarbejder og TR.

i Fleksibel arbejdstid udover normtlden på gennemsnitligt 37 timer om ugen medregnes i
arbejdstidsopgørelsen 1:1 og afspadseres efter aftale med lederen i forholdet 1:1.

• Det skal være en halvårlig drøftelse mellem den personalemæssige leder og medarbej
deren om status for tidsforbrug og sammenhængen mellem opgaver og arbejdstid. Le
der og medarbejder har herudover en gensidig pligt til løbende at holde øje med tids
forbrugets udvikling. Lederen har her et særligt ansvar for at sikre, at der er sammen
hæng mellem opgavemængde og arbejdstid.

• Saido for merarbejde bør som udgangspunkt ikke overstige 74 timer. Såfremt det ved
de halvårlige drøftelser eller derimeilem konstateres, at saldoen overstiger 148 timer,
skal medarbejder og daglig leder i fællesskab udarbejde en konkret tidsplan for afspad
sering af merarbejde, sådan at saldoen nedbringes til 74 timer eller derunder. Tidspla
nen for afspadsering kan strække sig over en periode på op til 6 måneder. Såfremt
medarbejderen ønsker det, kan perioden udvides til 12 måneder.
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Såfremt tidsplanen for afspadsering Ikke overholdes grundet arbejdspladsens forhold,
eller ledelsen p forhånd konstaterer, at det ikke er muligt at aftale en tidsplan for af
spadsering har medarbejderen en ret til at f udbetalt den del af merarbejdet der over
stiger 74 timer beregnet 1:1,5 p baggrund af den faste løn eksklusive pensionsbidrag.

Medarbejdere med fleksibel arbejdstid kan oppebære et fleksibilitetstillæg, stremt det
er aftalt I den gældende overenskomst.

Aftale om flydende arbejdstid for chefkonsulenter

• Chefkonsulenter har det overordnede faglige ansvar for et særligt betydeligt fagomrde
i et politisk eller administrativt perspektiv dog uden personaleansvar

• Chefkonsulenter har flydende arbejdstid

i Chefkonsulenter str til rdighed inden for den daglige normalarbejdstid svarende til
7,4 timer (37 timer om ugen), og i det omfang opgaverne i øvrigt tilsiger det

• Chetkonsulenter kan ud over ferie f fri efter aftale med afdelingsleder

• Chefkonsulenter registreret arbejdstid tilsvarende Øvrige ansatte. P baggrund af den
registrerede arbejdstid, skal der være en årlig drøftelse mellem ledet og medarbejder
om sammenhængen mellem tidsforbruget og opgavemængden. Efter samtalen nulstil
les arbejdstimeregnskabet

Chefkonsulenter udpeges af ledelsen efter forhandling med TR

• Medarbejdere med flydende arbejdstid kan oppebære et tillæg for flydende arbejdstid,
såfremt det er aftalt i den gældende overenskomst.

• For nuværende ansatte vil det ved udpegning være et tilbud, om man vil overgå til
chefkonsulent med flydende arbejdstId
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Bilag 4:
Procedure for afsættelse og udmøntning af fly løn

Ny løn er en del af løndannelsen i Socialpædagogerne. Ny løn udspringer dels af afsatte puljer
og det rderum der følger af personaleomsætning og tidligere afsatte midler til fly løn.

Formålet med fly løn er at sikre en fleksibel og effektiv opgavevaretagetse og styrke kompe
tenceudviklingen.

Det er en vigtig forudsætning for parterne at fly løn er gennemsigtig bade for ledelse og med
arbejder. Ny løn skal udmøntes udfra gennemskuelige og objektive kriterier, som knytter sig til
medarbejdernes kvalifikationer og funktioner.

P baggrund heraf forhandles NY løn udfra følgende procedurer:

- Ny løn forhandles mellem parterne én gang om året i april måned. Forhndsaft&er, nye
funktioner, stillingsændringer, nyansættelser og bortfald eiler ændringer af funktioner
forhandles ad hoc.

- Ny løn midler anvendes til udmøntning af Individuelle funktions — og kvaliflkationstlliæg
men fly løn kan også udmøntes gruppevis til ligelig fordeling blandt særlige medarbej
dergrupper.

- Parterne tilstræber, at der ved de kommende OK fornyelser afsættes en del af lønram
men til funktlons- og kvalifikationsløn, som indgår I den lokale forhandling efter konkret
udmøntningsaftale mellem parterne.

Der er Ikke et loft over ny lønmidler. Det er hensigten at lønmidler, som gennem tiden
er forhandlet som Ny løn fortsat skal Indgå i løndannelsen og anvendes til fly løn. Der
kan dog ikke laves beregninger på kroner og ører over ny løn,

Forud for den årlige forhandling sker der en forventningsafstemning mellem parterne
om den økonomiske ramme.

Der udarbejdes forud for den årlige forhandling et servicetjek af lønudviklingen (lønsta
tistlkker og aktuelle lønindplaceringer) for hvert af de forskellige overenskomstområder,
som sammen med den afsatte pulje udgør grundlaget for forhandlingen.

Ny lønmidler er organisationsopdelte og forhandles med hver af de enkelte klubber.
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Bilag 5:
Teamledertillæg

Teamledelse udløser funktionstilæg:
Teamledere udpeges at ledelsen og teamlederen har opgaveledelse for en nærmere defineret
opgave. Teamledelse er en ny funktion som udløser et tunktionsrelateret teamiedertillæg. Prin
cipperne for finansiering af projektiedelse jf. bilag til overenskomsterne “Procedure for afsæt
telse og udmøntning at Ny løn midler” anvendes tilsvarende i forbindelse med finansiering af
teamiedertiliæg, hvorefter teamledertiliæg finansieres at SLC.

Differentierede tillæg:
Teamlederens ansvar I forbindelse med opgaveledelsen er at forskellig karakter afhængIgt af
om der skal varetages opgaveledelse i forhold til afdelingsteam eller tværgående team. Det
vurderes at opgaveledelse p tværs at afdelinger er mere ledetsestung og mere kompleks, En
teamleder for et tværgende team vil i relation til teamdeltagere skulle koordinere og lede op
gaveløsningen I forhold til forskellige afdelinger, hvorfor flere afdelingsledere vil være involve
ret i tilrettelæggelsen at opgaveløsningen og i forhold til teamlederens egne forhold vil der i
flere sammenhænge være forskel mellem afdelingslederen som har personaleansvaret og at
delingslederen som har ansvaret for opgaven (opgavereterencen) i modsætning til teamledere
for afdelingsteam hvor opgaveledelsen fbregr i forhold til medarbejdere indenfor egen afde
ling og der er altid sammenfald mellem afdelingslederen med personaleansvar og som opga
vereference.

Der differentieres derfor således:

• 22,450 i kligt grundbeløb (31.03.00) — som gives til teamledere for afdelingsteam.
• 29.240 i årligt grundbeløb (31.03.00) — som gives til teamledere for tværgående team.

Teamiedelse er en ny funktion og det er aftalt at der foretages en evaluering at teamleder
funktionerne efter et r (marts 2009) med henblik p at vurdere om der er forskel mellem de
to typer at teamiedeise.

De!tids regulering:
Teamtedeftillægget vil tilsvarende andre funktionstlllæg blive forhoidsmæssigt reguleret i for
hold til beskæfttgelsesg raden, hvilket er i overensstemmelse med det gældende ikke diskrimi
nationsprincip.

Teamledertillæg;
Teamlederne udgør en vigtig brlk i forbindelse med de nye samarbejdsformer. Det forudsættes
at alle teamledere som udgangspunkt skat mærke en økonomisk gevinst i forbindelse med
funktionen som teamleder - dog bortset fra teamledere som i forvejen honoreres for ledelses
opgaver herunder opgaveledelse:

Team!edere som allerede varetager ledelsesopgaver i forhold til teammedarbejderne:
Teamledere der allerede oppebærere honorering for ledelse som enten afdelingsleder eller
særlig defineret opgaveledeise i forhold til medarbejderne fx redaktør vii Ikke blive honoreret
for teamledelse, det teamledertillægget anses for indeholdt i den konkrete ledelseshonorering.

Teamledere der oppebærer varigt! midlertidigt profektiedertillæg:
Medarbejdere der oppebærer varige! midlertidige projektledertillæg p kr. p kr. 14,970 I r
llgt grundbeløb (31.03.00) vii ikke som udgangspunkt kunne oppebærer både projektledertil
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læg og teamledertillæg da tillæggene dækker samme type ledelsesfunktion, hvorfor det skal
ske en modregning af projektiedertillæg i teamlederUllægget nr lønnen skal sammensættes.

Teamledere der oppebærer særligt konsulenttiI/æg:
Teamledere der oppebærer det særlige konsulenttillæg som er defineret som et slutlønstillæg
vil også kunne oppebærer teamledertillæg da funktionen teamledelse er en fly funktion som er
blevet besluttet efter vedtagelse af principper for udmøntning af det særlige konsulenttlllæg
som et slutlønstrin. Teamledertillægget gives for ledelse, hvorfor det adskiller sig fra øvrige
funktionstillæg som er blevet indregnet I det særlige konsulenttillæg. Dog er der I det særlige
konsulenttlllæg også Indeholdt kvalifikation for projektledelse som modregnes svarende til kr.
14.970 i rllgt grundbeløb (31.03.00) tilsvarende ovenfor.
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Bilag 6:

Sen iorordninger i SLC

Denne aftale er betinget af, at der fortsat afsættes 0,7 % af lønsummen til seniorpuljen.

Reglerne for indgåelse af seniorordning har baggrund i de indgåede kollektive overenskomster
i SLC (9) og der henvises i øvrigt til KTO aftale om seniorpolitlk.

Formål:
En senioraftale kan medvirke til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen I den afslutten
de del af arbejdsilvet. Herudover kan en senioraftale have til formål at give den enkelte med
arbejder og SLC de bedste muligheder i ansættelsesforholdet herunder at være med til at sikre
en tryg og værdig afslutning af arbejdslivet.

Hvem er omfattet
Aftalen gælder for medarbejdere i Socialpædagogernes Landsforbund, som er omfattet af
overenskomsterne I Fællesklubben SLC.

Alderskrïterier
For medarbejdere der er ansat i henhold til overenskomsten mellem FOA og SLC kan senlor
ordning være gældende fra det 58. år. For medarbejdere der er ansat I henhold til de øvrige
overenskomster i SLC kan det være gældende fra det 60. år.

øvrige kriterier
Udover alderskriteriet er der øvrige kriterier, som indgår I vurderingen ved behandling af an
søgningen. Disse kriterier er:

- Helbredsrelaterede forhold herunder fysiske og psykisk nedslidning eller
- Velfærdsforhold herunder famillesociale og økonomiske forhold og
- Ansættelsesanciennitet I SLC,

Hvem ansøger
Medarbejder og pågældende afdelingsleder kan stille forslag om indgåelse af aftale om senior
ordning efter en forudgående drøftelse heraf. Såfremt der ikke kan opnås enighed, kan med
arbejderen gå videre med ansøgningen selv.

Hvordan ansoges
Medarbejder og pågældende afdelingsleder udfylder skema “Ansøgning om senioraftale” som
sendes til personalefunktionen.

Ansøgn ingsfrister
Der er ansøgningsfrist 2 gange årligt inden den 1. juni og 1. december.

Behandling af ansøgning
Personalefunktionen og Fællestillidsrepræsentanten behandler efter ansøgningsfristen de ind
komne ansøgninger med udgangspunkt I om ansøgnIngen opfylder kriterierne. Herefter vil der
ske en forhandling mellem personalefunktionen og Fællestilildsrepræsentanten det tager ud
gangspunkt I både den enkeltes og SL’s behov.
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Elementer i senioraftale
En senioraftale skal Indeholde følgende elementer:

- Tidspunkt for ikrafttræden
- Fastlæggelse af arbejdstid — herunder evt, fastlagt fridag
- Penslonsforhold.
- Senest 6 måneder inden aftalen udløber skal der være en drøftelse af, hvad der skal

ske nr aftalen udløber.
- Såfremt senloraftalen indeholder nedsættelse af arbejdstiden finansierer seniorpuljen

fuld pensionsopfyldning. Seniorpuljen finansierer dog maks 2/5 af det hidtidige pensi
onsbidrag.

Hvis aftalen indebærer ændringer i opgavevaretagelsen (omlægning/omprioritering), som også
har betydning for andre medarbejderes opgavevaretagelse, skal pågældende ledet inden afta
len træder i kraft have haft en dialog med den eller de berørte medarbejdere.

Derudover skal der udarbejdes en aftale, hvor det er beskrevet hvilke opgaver der omlægges
eller omprioriteres, som underskrives af medarbejder og leder.

En senioraftale kan indeholde yderligere elementer som:
- Hjemmearbejdsdag
- Fritagelse opgaver
- Mulighed for afspadserlng ved ægtefælles sygdom
- Kompetenceudvikling
- Konvertering af det særlige ferietlilæg til frIdage
- Aftale om dato for fratræden.

øvrige
En senloraftale m ikke træde I stedet for Indsats i forbindelse med sygdom eller ordninger ef
ter rammeaftale om det sociale kapItel.

Derudover m hensynet til opgavevaretagelsen ikke alene st i vejen for en senioraftale.

Information
Bevllilng af senioraftale meldes først ud til den pågældende medarbejder og leder.

Det bliver herefter meddelt i den berørte afdeling, og efterfølgende lagt I den tilgængelige per
sonalehndbog p intranettet, hvor alle ansatte i SLC har adgang.

Ophør
Aftalen kan opsiges til ophør med 3 måneder til en 31. marts dog tidligst den 31. marts 2018,
Opsigelse skal ske skriftligt.
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Bilag 7:

Aftale i henhold til hovedaftalens § 7, stk. 5 nr. 2

Parterne er enige om at afdelingsledere og omrdeledere i SLC, som er omfattet af “Aftale om
løn-, penslons- og arbejdstidsforhold for Afdelingsledere og omrdeledere I SLC, 2005 -2008” I
kraft af stflhlngernes karakter og ledelsesmæssige indhold Ikke kan omfattes af arbejdsstands
ninger.

Herudover er parterne enige om at der i hvert enkelt tilfælde kan indgås en konkret aftale om
at medarbejdere som optræder p ledelsens vegne og har fået delegeret kompetence til at
indgå aftaler vedrørende personaleforhold ikke kan omfattes af arbejdsstandsnlnger.

Det skal I alle tilfælde fremg af ansættelsesaftalen eller et tillæg hertil om en leder eller en
medarbejder er omfattet af aftale i henhold til hovedaftalens 5 7, stk, 5 nr. 2.”
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Bilag 8:

Hensigtserklæring

Parterne er enige om følgende hensigtserklæring:

For at imødegå en eventuel loyalitetskonflikt, som kan opstå, nr særligt betroede medarbej
dere tæt pa den politiske eller administrative ledelse inddrages i en konflikt, vil organisationer
ne tilstræbe, at de pågældende medarbejdere fritages fra at deltage I aktiviteter, som iværk
sættes af organisationerne som del af konflikten.
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Bilag 9:

Tryghedsaftale for ansatte i Socialpædagogernes Landsforbund

§ 1. Formål

Stk. 1. Formalet med aftalen er at afbøde virkningen at afskedigelser og give medarbejdere
gode betingelser for at komme videre i deres arbejdsliv, nr det er nødvendigt at foretage op
sigelser pga. virksomhedens forhold. Herudover skal aftalen gøre processen i forbindelse med
personaletilpasnlnger enkle og gennemsigtige for bade medarbejdere og ledelse.

§ 2. Aftalens omfang

Stk. 1. Aftalen omfatter fastansatte (tidsubegrænsede) medarbejdere bortset fra studenter-
medhjælpere, der opslges pga. virksomhedens forhold.

Stk. 2, Virksomhedens forhold kan være mange forskellige, fx omstruktureringer og/eller op
gaveflytninger sveI I SLC, de enkelte kredse eller p tværs af dele af/hele organisationen, fu
sioner og indførelse at ny teknologi samt personaletilpasninger pga. driftsmæsslge forhold som
fx økonomi.

Stk. 3. Aftalen beskriver de vllkr, der tIlbydes opsagte medarbejder pga. virksomhedens for
hold. Aftalen fraskriver ikke muligheden for at anlægge sager om uberettigede afskedigelser
og om afskedigelser at beskyttede medarbejdere.

§ 3. Procedure ved personaletitpasninger

Stk, 1. Der indledes drøftelser I SU eller tIlsvarende samarbejdsorganer, nr foranstaltninger I
Socialpædagogerne jf. 5 2, stk. 2 medfører, at opsigelse af en eller flere medarbejdere kan
komme p tale.

Stk. 2. Drøftelserne vedrører:
- Antallet at eventuelle opsigelser
- Fastlæggelse af kriterier for udvælgelse at medarbejdere
- Fastlæggelse at proces for opslgelserne bade I forhold til de opsagte medarbejdere og øvri

ge tilbageværende medarbejdere

Stk. 3. Drøftelserne skal gennemføres s hurtigt som muligt. Skønnes det, at der kan ske op
sigelser i et sdant omfang, at reglerne i Lov om varsling mv i forbindelse med afskedigelser at
større omfang finder anvendelse, skal der samtidig ske drøftelser at denne situation.

§ 4. Forhandling mellem parterne i overensstemmelse med overenskomsternes be
stemmelse

Stk.1. Nr drøftelserne jf. § 3 er tilendebragt, optages der forhandling mellem parterne i over
ensstemmelse med overenskomsternes bestemmelser.

Stk. 2. Elementet, som indgår i forhandling mellem parterne:
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- Mulighed for fritstilling i opsigelsesperioden skal afklares
- Modregning i henhold til funktionærloven skal afklares
- Tilgodehavende ferie i fritstillingsperioden. Skal der ske udbetaling eller afholdelse af ferie?
- Tilgodehavende afspadsering. Skal der ske udbetaling eller afholdelse af afspadsering?

§ 5. Tryghedselementer, der indgår i fratrædelsesaftaler udover de rettigheder der er
gældende i henhold tïl overenskomst og lovgivning.

Stk.;. Medarbejdere tilbydes outplacement og/eller uddannelse svarende til i måneds løn. Til
buddet kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

Stk. 2. Medarbejdere, der opsiges pga. politiske beslutnInger i Socialpædagogerne, som inde
bærer vedtægtsmæssige ændringer og samtidig medfører personalereduktloner, oppebærer i
forbindelse med opsigelsen en godtgørelse svarende til 3 måneders løn.

Stk. 3. Medarbejdere, det opslges pga. af driftsmæsslge forhold, som medfører personalere
duktioner, oppebærer I forbindelse med opsigelsen en godtgørelse svarende til 2 måneders
løn.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 og 3 kan konverteres til uddannelse og/eller outplacement.
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