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1. Aftalens område
Denne aftale har hjemmel i og supplerer Overenskomst for socialrådgivere og 
socialformidlere mellem Dansk Socialrådgiverforening, HK/Kommunal og 
Kommunernes Landsforening (ident; 30.31).

2: Ramme for aftale
Dokumentet "Afsæt for organisationsaftale mellem Dansk Socialrådgiverforening, 
HK/Kommunal og Gribskov Kommune" sætter retningen for hvordan parterne 
sammen vil udvikle området. Som det fremgår af dokumentet er parterne enige om, 
at det er en vigtig opgave at sikre, at medarbejderne løbende kompetenceudvikles 
med henblik på at styrke viden og kompetenceniveau inden for kerneopgaven. Målet 
er at sikre en høj kvalitet i kerneydelserne og en effektiv og fagprofessionel 
opgaveløsning. Samtidig er målet at sikre et godt arbejdsmiljø og være en attraktiv 
arbejdsplads, der er i stand til at fastholde og udvikle medarbejderne, så de er i 
stand til at møde morgendagens krav til gavn for borgere og brugere.

Arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at medarbejderne løbende kompetenceudvikles 
inden for kerneopgaven. Medarbejderne er gensidigt forpligtet til at deltage i 
kompetenceudvikling og bringe den nye viden og de nye kompetencer ind i 
opgaveløsningen.

En samlet vurdering af de faglige og personlige kompetencer, opgavernes tyngde og 
karakter, samt hvordan kompetencerne bringes i spil i opgaveløsningen, er afsættet 
for den enkelte medarbejders lønsammensætning.

Der foretages en årlig lønvurdering for hver enkelt medarbejder. Lønvurderingen 
består i en gennemgang af medarbejderens lønsammensætning set i forhold til 
vedkommendes opgaver samt faglige og personlige kompetencer. Leder og 
medarbejder har dialog om løn ved den årlige MUS/KUP samtalen med henblik på 
en samlet vurdering af medarbejderens relevante kvalifikationer og funktioner, 
herunder hvorledes dette afspejles i lønsammensætningen. Denne dialog vil være et 
naturligt element til den årlige lønforhandling, hvis én af parterne har begæret 
denne, idet udgangspunktet er, at der alt andet lige ydes en sammenlignelig løn for 
sammenlignelige funktioner og kvalifikationer og således, at lønfastsættelsen 
opleves som retfærdig

3. Grundløn
Jf. overenskomsten § 4 indplaceres medarbejdere (omfattet af punkt 1, nævnte 
overenskomst) på:
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Grundløn og grundlønstillæg:

Socialrådgiver: 31 + kr. 2.000, 34, 37, 41 + kr. 3.900, el. 46 + kr. 12.700
Socialformidlere: 32 + kr. 2000, 34, 37, 41 + kr. 3.900 eller 46 + kr. 12.700

Nyuddannet i Gribskov Kommune:
I Gribskov Kommune vil man som nyuddannet socialrådgiver eller socialformidler 
indgå i et indslusningsforløb, hvor der sikres en introduktion til det pågældende 
område og oplæring i den konkret kommunale sagsbehandling. Indslusningen er en 
mulighed for at få en stærk faglig sparring i opgaverne og dermed ballast til 
håndtering af sagstyngder både ifht. kompleksitet og omfang.

3.1 Løn - indslusningsperiode
Nyuddannede socialrådgivere eller socialformidlere vil i ansættelsens første 18 mdr., 
blive indplaceret på grundlønstrin 34.
Der kan aftales nedsættelse af indslusningsperiode, hvor indslusning skønnes 
gennemført tidligere end 18 mdr., med afsæt i en konkret og individuel vurdering. 
Der kan i udgangspunktet ske ryk til grundløntrin 37 efter en konkret individuel 
vurdering af leder. Denne vurdering skal ske senest ved udløb af 
indslusningsforløbet - koblet med dialog til HR partner indenfor området, af hensyn 
til det tværgående perspektiv. Ændring vil blive fremsendt til forhandling hos TR.

3.2 Bred erhvervserfaring og specialister
For den erfarende socialrådgiver eller socialformidler sker indplacering på 
grundløntrin 37. Hvis medarbejderen varetager særlige faglige og/eller 
ledelsesmæssige opgaver el.lign, hvor der i profilen blandt andet tages afsæt i at 
opgaver løses på højt strategisk og komplekst niveau, kan der ske indplacering på 
trin 41 eller 46. Der er her tale om funktioner, hvor medarbejderen har bred 
erhvervserfaring direkte som rådgiver eller tilsvarende administrativ 
erhvervserfaring.

4. Funktionsløn___________________________________________________
Ydes ud over grundløn og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de 
funktioner, der er knyttet til den enkelte stilling, som medarbejderen varetager. 
Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger udover de funktioner, der 
forudsættes varetaget for faggruppens grundløn.

Bestemmelserne i gældende overenskomst om funktionsløn suppleres yderligere i 
bilaget: "Funktionsløn i Gribskov Kommune" >

4.1 Funktionsløn jf. §5, stk. 2 i overenskomsten
• For socialrådgivere/socialformidlere og ledende socialrådgivere og ledende 

socialformidlere ved døgninstitutioner for for børn og unge og socialrådgivere/ 
socialformidlere, hvis væsentligste arbejdsområde er behandlingsarbejde med 
børn og familier ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 16.400 årligt (31.03.00 
niveau)

• "Hjemme-hos" socialrådgivere/socialformidlere ydes et pensionsgivende tillæg 
på kr. 16.400 årligt (31.03.00 niveau). Heri er også kompenseret for 
forskudtidstillæg på hverdage og manglende arb.tidsregler.

• For miljøsocialrådgivere og miljøsocialformidlere (der henvises til protokollat 3 i 
overenskomsten) optages der konkret forhandling om funktionstillæg, når 
stilling/funktion anvendes i Gribskov kommune.

• For socialrådgivere/socialformidlere der udfører særlige opgaver i forbindelse 
med distrikts-/socialpsykiatri optages der konkret forhandling om funktionstillæg,

Side 2



når stilling/funktion anvendes i Gribskov kommune.

4.2 Mentor:
Der ydes et funktionstillæg på 0,75 x kr. 10.200 i årligt grundbeløb for mentorfunktion 
ifb. med indslusningsperiode eller et konkret vurderet mentorforløb for en ny 
medarbejder, hvor dette skønnes nødvendigt.

Tillægget vil blive ydet periodevis, men kan ved kontinuerlig mentorfunktion gives 
permanent, så længe funktionen varetages.

4.3 Praktikvederlag:
Der ydes et engangstillæg for opgaven som praktikvejleder,

• 5 mdr. honoreres med kr. 7.650 i 31.03.00 niveau.

Tillægget kan ydes som et fast funktionstillæg på 0,75 x kr. 10.200 i årligt 
grundbeløb, hvis opgavevaretagelsen strækker sig over flere sammenhængende 
perioder.

4.4 Programtillæg:
Der kan ydes et programtillæg til nyuddannede socialrådgivere eller socialformidlere 
jf. efter konkret og individuel vurdering, jf. pkt. 3.1

5. Kvalifikationsløn___________________________________________________
Ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den 
enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager 
jdgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.

5.1 Erfaringskvalifikationer
En medarbejder, der har særlige personlige og/eller faglige kvalifikationer, kan efter 
konkret og individuel vurdering honoreres med et tillæg på minimum 0,75 x 10.200 i 
årligt grundbeløb. Det forudsættes, at medarbejderens engagement tydeligt er til 
gavn for arbejdsstedet,
Tillæg kan bl.a. ydes på baggrund af (listen er ikke udtømmende):
• faglig kompetence
• specialviden,
• engagement i jobudførelsen,
• stabil og kvalitetspræget indsats.
• relevant joberfaring

5.2 Jobbytte der i Gribskov Kommune også kan omfatte udviklingsstillinger
Jobbytte:
For ansatte, som omfattes af en ordning med jobbytte, opgaverotation, jobvisitter 
mv., og hvis formål er at give en bredere erfaringskvalifikation. Det forudsættes at 
erfaringskvalifikationen kan anvendes i den ansattes primærstilling.

Udviklingsstilling:
Der skal indgås en individuel aftale, med henblik på kvalificering af den enkelt 
medarbejder. Aftalen skal afspejle kompleksiteten i den udvikling som tilrettelægges 
faglig såvel som lønmæssigt.

Der ydes tillæg fra 0,5 til 1,5 x 10.200 kr. i årligt grundbeløb.

Lønseddeltekst: Jobbytte/udviklingsstilling

6. Generelle forhold
For aftalen gælder nedenstående generelle forhold.
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Tillæg gradueres efter aktuel beskæftigelsesgrad, med mindre andet fremgår af 
undtagelser.

Alle tillægsbeløb er aftalt i 31.03.2000 niveau. Grundløn, funktions- og 
kvalifikationsløn er pensionsgivende.

Resultatløn udbetales som udgangspunkt uden pension, men ved 
resultatlønsaftalens indgåelse, kan der aftales at dette bliver udmøntet anderledes.

Modregning kan finde sted i lokalt aftale løntrin som følge af centralt aftalte 
lønforbedringer. Modregning finder i så fald kun sted for at imødegå en utilsigtet og 
uhensigtsmæssig lønudvikling for medarbejderen, som følge af de centralt aftalte 
forbedringer og modregningen kan kun finde sted efter at der har været gennemført 
en forhandling af en ny lønsammensætning for medarbejderen.

7. Ikrafttræden
Denne aftale træder i kraft fra og med den 01.11.14

8. Opsigelse af aftalen
Denne aftale kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneder, men 
genoptages til evaluering og genforhandling med virkning fra overenskomstens 
fornyelse 1. april 2015.
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