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Forhåndsaftale for socialrådgivere og socialformidlere, indgået mellem HK og Dansk
Socialrådgiverforenlng øg Gladsaxe Kommune. Aftalen omfatter praktikvejledning og
diplom-, master- og kandidatuddannelsen

Aftalen omfatter socialrådgivere og socialformidlere ansat ISSF og BKF efter overenskomst mellem
Kommunernes Landsforening og HK/Kommunal eller Dansk Socialrådgiverforening, ansat i ikkeledende.stillinger.
Beloh er oplyst som grundbeløb i 31.03.2000-niveau.
Tillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgrad og er pensionsgivende med mindre andet er aftalt i centralt
indgået overenskomst eller aftale.

Funktionsløn: ■
FunkUonsløn ydea ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de
funktioner (arbejds- og ansvarsområde), dur er knyttet t'l den enkelte stilling/gruppe af stillinger
’
Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget
for grundlønnsn.
’■
æ:
-

Socialrådgivere og socialformidlere, dsr har ansvarfor vejledning og uddannelse bf socialrådgiver- og
socialformidlerstuderende, der er praktikanter, ydes et tillæg på kr. 9.200,- i årligt grundbeløb jf-,
overenskomstens § 5, stk. 2, nr. 3. Tillægget ydes kun i praktikperioden. Tillægget kan deles af to
. .
medarbejdere. Der ydes ikke tillæg for perioder af en varighed på op til 3 uger.
Kvalifikationston:
Socialrådgivere ansat på grund>? osten 31 + kr 2 000,- og sociarorm diere, ansat på grundlønstrin 32
+ kr 2 000 - som gennemfare - c-. relevant dip o n- eller masteruddunnelso ydc^, i mntrir F or
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1
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Ophørt

.
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Funktionsløn ophører uden yderligere varsel, når funktionen bortfalder helt, eller når den ansatte efter
eget ø tor overgæ tn andet job hvor furto nno ’kke ske1 varetoges
‘
Funktionsløn kan cosiges med én måneds varsel fra den ansattes side, hår vedkommende ønskerat •
•tophøre nwtfai varetage funktionen,
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■
Kommunen kan opsige varetagelse af funktioner, som ikke på forhånd pr fidsbegrænsende, med dot
irtovlduclt gældende oæsigelto^

Lokale aftaler om funktions- og kvaiifi
bortfalder uden yderligere varsel,, såfremt der i
ov vreiiskomstæ or; Ok t vt d centrale koib-m/e a/1 der; uao- hoaor'kitK. tur (’ wa ^nde funl tor or og
kvalifikationer, som forhåndsaftalen dækker. I så fald bør forhåndsaftalen opslges/genforhandles.

Ikrafttræden og .opsigelse:
Aftalen træder i kraft med virkning fra 01.04,2016.

Aftalen kan opslges af parternemed 3 månedersvarsal til udgangen af en måned. Opsigelsen skål
ske skriftligt.
'■
Denne aftale erstatter aftale af 24.11.2000 (BKF) og 31.05.2013 (SSF)
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