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ForhåKdaattale for-«QGtatø^^ og .indgået mellem HK øg-Dansk
So;cia.lrMgiverfarøning og Gladsaxe Kommune. Aftalen omfatter praktikvejledning og 
diplom-, master- og kandidatuddannelser.

Generelt:
Aftalen omfatter socialrådgivere og socialformidlere og SKF efter Overenskomst mellem
Kommunemeslandsforeriing og HK/Kommunal øller Dansk Spcialrådglverforening. ansat i ikke- 
ledende stillinger.

Beløb er oplyst som grundbeløb 1.31,03.2000-nivoau. !

Tillæg ydes I forhold til beskæftlgelsésgratt mød mindre Andet er aftalt i centralt
indgået overenskomst eller aftale.
Funktion^ H V ,.
Funktiotisløn ydes ud bvefgruhdløhnen Og eventuel kyhWikattorisl^ Furiktioftsløn baserespå de; 
funktioner (arbejds* og aMvarspmråde)! der er knyttet til don ehke|ta stlilihg/gruppe af stillinger. 
Funktionerne skal være særlige fufiktibrief, dér ligger ud over dé'fbnfctlonef, def.foradsættesVé 
for grundlønnen.
Saoialrldgivpre^ socialformidler!, dør har ansvar far vejled™ og uddannelse af socialrådgiver og ’ 
sgblalfprmldføråM der éf ø^kttkén^ MBægpåikr. 9.200,-1 årligt §mndbeløb|> '
ovérénsfømstéhé §. S, ®tk,< nm 3. Tillægget ydes kun i praktikperioden, Tillægget kan deles af to 
medarbejdere. Der ydes ikke tfegfør pefiodbr <errtHMgMd på op:® 3-&gerj

.. ^1', ;
SocicMWvere, ansat ptgrundtøftStrlmSI J.30Q,- og sboiAlforraidlpfe, ansatpå grundlønstrip 32 
+ kr, 2.000,- som gennemfører en relevant diplom-Tløntdp. For 
gennemført relevant kandidatuddannelse ydes 2 løntrin. ;T ■

OB11SE o / ;“ - :
Funktronstøn ophører uden yderligQrey©rselt:nå^ bortfalder helt, eller når den ansatte efter 
eget ønske overøar til andet job, hvor funktionen ikke skal varetages.
Funktionsiøn kan opsiges med én måneds varsel fra den ansattes side, når vedkommende ønsker øt • 
ophøre med at varetage funktionen, -

Kommunen kan opsige varetagete at funktrønWs^ ør tidsbegræns^
individuelt gældende opsiøolser.varsol. - ■ <
Lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn bortfalder uden yderligere varsel, såfremt der i. 
overenskomster og/bllef ved dlhtiWe kollektive hftafør aftales honorering^ 
kvalifikattener,,som forhåndsaftalen dække!'. I så fald bør forhåndsaftalen opsiges/genforhandles,
IkraHtræxteiipg
Aftalen træder i kraft med virkning fra 01.04.2016.

Aftalen kan Opsløeé afparterne mød 3 måneders varsel’til udgangén af ért måned. Opsigelsen skål 
ske skriftligt.

Denne Aftale erstatter sftete af MIT (BKF) og 31.05,2013 ’(SSF)
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