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Ernne; /Endring af eksisterende forhandsaftale Tif. 48491499
lop-post@horsrholm.dk

Forhandsaftale for peedagogisk udclannet personale ansat i horsholm.dk
lederstillinger i kommuneme (69.01) mellem M0rsholm Kommune
og BUPL, FOA og SocialpEedagogernes Landsforbund.

Parterne er enige cm, at denne aftale gaelder fra 1. januar 2014 og
erstatter tidligere forhandsaftale af 15, marts 2012.
1, Aftalensomrade
Aftalen gaelder for paedagogisk uddannet personale ansat i pa^dagogisk
administrative lederstillinger og som er ansat ved H0rsholm Kommune
eller selvejcnde institutioner i KL's forhandlinBSomrade, og som er
omfattet af overenskomst for paedagogisk uddannet personale ansat i
lederstillinger.
2,

Grundl0n

L0ntrin

Stllllngsbetegnelse

(tillseg i 31.3.00 niveau)
Omradeledere

L0ntrin 49

L0ntrin 44
Ledere
BUPL forudsEetter, at der decentralt c r0ftes l0n for selvsteendigt
budgetansvar.

3. Funktionsl0n
a. Funktionst0n ydes ud over grundMnnen og eventuel
kvaliflkationsMn. Funktionsl0n baseres pa de funktioner (arbejdsog ansvarsomrader), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe
af stillinger. FunktionsMn er en varig eller en midlertidig l0ndel,
b. Funktionerne skal v$re seeriige funktioner, der ligger ud over de
funktioner, der forudsEEttes varetaget for gruppens grundMn,
c. Oph0r
Der udbetales kun funktions!0n sa laenge, den ansatte udf0rer den
pagceldende funktion, Hvis en funktionsl0n skal bortfalde, sker det
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som hovedregel med den ansattes overenskomstrricGssige
dpsigelsesvarsel, med mindreandetaftales.

4. Kvalifikal:ionsl0n
a, Definition

I<vaiifit<atio,nsi0n ydes ud over grundi0n ogen Gventuel
fLmi<tionsi0n. Kvalifikationsi0n baseres pa den eni<eite

medarbejders kvalifiicationer. i<valifikationsi0n tager udgangspunkt
i objektive foriioidsom eksempelvis.udda'nnelseogerfaring,
b, Grundprincippet er, at reievante kvaiifikatloher dg erfaringer, der
iigger ud over det, der forudscettes varetaget for grundi0nnen,
indgar i den.decentrale i0nfastsa3tteise. i<vaiifikationsl0n eren
varlg'l0nde! for den enkeite medarbejder, mednnindre andet
sffiriigt aftaies,

c. Decentraitaftalt kvalifii<ationsi0n
L0n

Kvaiifikation

Bemffirl(nlnger

Tillceg 131.3.00 niveau

For gennemF0rt psedagogisk
dipiomucldannelse eller anden Kr,-8,000 arligl
relevant s.ammenlignelig
uddaniielse

Forgennemf0rt
diploniuddahnelse 1 ledelse

TiilcEJg tildelt f0r 1. janiiar 2014
bibeholdes soifi en personiig
ordning pa 15.000 kr, ariigt i
3.1,3,0.6 niveau, indtll evt,

opriaelse af diplom i ledelse,
iVvor dervll ske modregning.

Kr. 15.000 arligt

d. Opii0r
Hvis en kvalifikationsl0n sl<a,l bortfalde, kan det ske ved opsigeise i
overehsstemmelse me'd foriiandsaftalen, eller yed at a'ftalens

parter bliver enige cm at kValifikatiopsMnnen skai bprtfaide.
Hvis i<valifikatidnsi0nnen eraftalt I forhahdsaftaie'n, vii en cendring
af forhSndsaftalen som hovedregel betyde, at de inedarbejdere,
def liar v^ret bmfattet af den hidtidige aftaie, vil behoide deres
kvaiifikation5i0n som en personiig ordhing.
5. St0rre;lsen af de aftalte ti!i?eg
Der kan samiet.mai<simait opnas 23,000.kr, .^rligt i 31,3,00 niveau for

gennemf0,rt p^dagogisk dlpiomuddanneise og genPemf0rt diplom i
iedeise pr. 1, januar2014iHvis andet ikke er anf0rt under bemaarkningerne, skai tilicsg r'educeres j

fienliQld til den ansattes besk^ftigeisesgrad.
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6. Pension
Alle de aftalte tillsEg er penslonsgivende for ansatte, som efter
overcnskomsten er berettiget til en pensionsordning,
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7. Nyansatte
Nyansatte Indplaceres efter denne aftale. L0nnen fastssettes i st0rst muligt
omfang allerede ved anscettelsessamtalen og det tilstraebes, at l0nnen for
nyansatte er forhandlet mellem parlerne Inden tlltrEedelsen,
Hvis l0nnen for en nyansat jl<l<e kan fastlsegges inden tiltr$delsen benytter

kommunen en af f0lgende muligheder for udbetaling af a conto l0n:
1. GrLindl0n
2. Den hidlidige stillingsindehavers grundl0n + evt. funktionsl0n

(forudsat at der ertale om uaendret stillingsindhold)
3. Kommunens l0ntilbud til den pag^ldende. I sa fald forudseettes
det at veere h0jere end l0nnen n^vnt under pkt. 1 eller 2
L0nnen aftales som hovedregel skriftligt mellem H0rsholm Kommune og
den faglige organisation, Safremt den faglige organisation Ikke inden for en
frist af max. 6 uger har gjort indsigeise betragtes l0nforslaget som tiltradt
af den faglige organisation.

8. Oph0raf aftalen
Parterne er enige om at genforliandle aftalen senest 3 maneder efter
anmodning fra den anden part.
Aftalen kan af hver af parterne opsiges til oph0r med 3 maneders varsel til
en maneds udgang, dog tidligst den 31. august 2015, Opsigelse skal ske

skriftligt,
Indtil en ny aftale er indgaet, bevarer allerede ansatte deres funktions- og
kvalifikatlons!0n som en personlig ordning. Nar en ny aftale er indgaet,
reguleres i0nn^ med tilbagevirkende kraft fra ikrafttraedeisen af den nye
aflale.

Data: IV W

FcDrBUPL

Sbciaip39dagogerris

Nordsj^lland
For Socialpsedagogerne

FOA Fag^og ArboiUe
34OCrffllor0Cl_ 6
For FOA -4§^e^'?l^l)de
3/3

