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Forhåndsaftale for ansatte på 64.01 ved Voksen Handicap og Socialpsykiatri og

Udsatte Voksne, Fredericia Kommune

Aftalen er indgået mellem Fredericia Kommune, Voksen Handicap —

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Og Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

&$ 1 Aftalens område
Stk. 1

Forhåndsaftalen omfatter alle medarbejdere, der ansættes som socialpædagog efter OK-64.01 ved

Voksen Handicap og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Fredericia Kommune.

& 2 Faglig koordinator funktion

Stk. 1

Indholdet af funktionen som faglig koordinator aftales med den enkelte afdelingsleder, ude fra en

basis funktionsbeskrivelse for faglige koordinatorer. (Eksempel på funktionsbeskrivelse vedlægges

aftalen)

Stk. 2

Der ydes arligt 15.800 kr. i (00-niv.) til de ansatte, der får funktion som faglig koordinator, efter

aftale med den nærmesteleder.

Stk. 3

Tillægget reduceres i forhold til det timetal, den ansatte har koordinatoropgaven.

Stk. 4

Tillagget er pensionsgivende.

Stk. 5

Funktionstillægget ydes så længe funktionen haves, samt ophæves udenyderligere varsel, når

funktionen bortfalder.

$ 3 Koordinerende pædagog

Stk. 1

Indholdet af funktionen som koordinerende pædagog vedlæggesaftalen.

Stk. 2

Derydes årligt minimum 6.600kr. i (00-niv.) til de ansatte, der får funktions som basis koordinator,

efter aftale med den nærmesteleder.
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Stk. 3

Tillægget reduceresikke i forhold til beskæftigelsesgraden.

Stk. 4

Tillægget er pensionsgivende.

Stk. 5
Funktionstillægget ydes så længe funktionen haves, samt ophæves uden yderligere varsel, når
funktionen bortfalder.

§ 3 Ikrafttraedelsesbestemmelser

Stk. 1

Forhandsaftalen traederi kraft den 01.06.2020, og evalueres i 4. kvartal 2021.

§ 5 Opsigelsesbestemmelser
Stk. 1

Denneforhändsaftale kan af sävel Fredericia Kommune som Socialpædagogernes Landsforbund
skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udgang.
Stk. 2

Hvis forhåndsaftalen opsiges af en af parterne, er den opsigende part forpligtet til inden 14 dage
efter opsigelsens fremsendelse at indkalde parternetil en genforhandling af en ny aftale.

Fredericia, den 19. maj 2020
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