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Lonstrategi for overenskomstperioden 2015 — 2018
Socialpædagogerne Lillebælt

Hovedbestyrelsen vedtog forbundets lønstrategi for overenskomstperioden
2015 — 2018 p sit møde i september 2015. Som en del af lønstrategien
skal der udarbejdes lokale lønpolitiker.

Kredsens lønstrategi for perioden 2015 — 2018 har følgende overordnede
punkter:

• Lønpolitiske drøftelser med region og kommuner

• Det lokale økonomiske rderum

• Sm medlemsomrder

• Ligestilling

• Forhandlingsfællesskabet - samarbejde

Derudover indstilles til, at generalforsamlingen vedtager følgende
i n dsa tso mrder:

Fællesaftale om lokal løndannelse

Der er ikke ved OK 2015 afsat nye centrale midler til lokal løndannelse. Vi
vil derfor sætte særlig fokus p, at tilbagefaldsmidlerne forbliver og
genanvendes p vores arbejdspladser. Selv om det fremgår af
fællesaftalen, at der er midlet til rådighed i ovetenskomstperioden, s er
det stort set alene tilbagefaldsmidlerne, der et at forhandle om. Det
henvises i den forbindelse til rderumspapiret som blev revideret i
forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2013. Vi vil sikre at alle kredsens
medlemmer en gang årligt f& vurderet deres løn.

Overenskomster uden garanteret lønudvikling på baggrund af
anciennitet

Socialpædagogerne hat en række overenskomster, hvor der kun er aftalt
en grundløn men ikke et erfaringsforløb. Det drejer sig om

Socialpædagogernes Landsforbund har 34.000 medlemmer.

Vi har ansvar for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere.



fællesoverenskomsterne med BUPL og FOA(overenskomsten vedr, særlige
stillinger og overenskomsten p det forebyggende og dagbehandlende

2/3 område). Vi oplever, at det efter “krisen” er blevet sværere at forhandle en
lønudvikling for disse grupper.
Vi vil, i samarbejde med TR, arbejde for, at pædagoger der er ansat
indenfor disse overenskomster, også oplever en lønforbedring p baggrund
af den erfaring de opnår indenfor deres ansættelsesområde.

Lederområdet

Lederne og mellemlederne oplever, at de fr større områder, som de skal
varetage ledelse for. Institutioner og afdelinger sammenlægges, uden at
den øgede ledelsesbelastning afspejler sig i lønnen. I mange kommuner
rykker voksen/handicapomrdet tættere p ældreomrdet. Det betyder, at
vores ledere bliver løftestang for ældreomrdets ledere, som generelt er
væsentligt lavere lønnet end socialpædagogiske ledere.

Vi ser også at kommunerne i højere grad ønsker mellemlederne over p
lederoverenskomsten. Det har vi som udgangspunkt ikke problemer med,
blot det også betyder at de fr lederløn. Det er i kredsen besluttet at de
konsulenter der forhandler lederløn også fremadrettet forhandler
mellemledernes løn. Det vil i overenskomstperioden blive et klart
indsatsomrde.

Ligestilling

Mænd fr stadigvæk en større del af de lokale lønmidler end kvinder. Selv
om forskellen i den sidste periode er blevet indsnævret er der stadig en
forskel p Ca. 420 kr. månedligt
Vi vil arbejde for, at køn ikke, hverken direkte eller indirekte, bliver
afgørende for den lokale løndannelse. Det er målet at lønforskellen er
udjævnet inden udløbet af overenskomstperioden

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling vil også være et indsatsomrde i den kommende
periode. Udover at sikre, at der udarbejdes individuelle udviklingsplaner, er
der ved overenskomstfornyelsen i 2015 aftalt at kom petencefondene som



blev aftalt i 2013 videreføres 2015 - 2018. Det betyder, at
socialpædagoger ansat p KL’s område fortsat kan søge om op til 25.000

3/3 kr. om året. Dertil kommer, at arbejdsgiverne er forpligtiget til at lægge 20
% oveni. P det Regionale område er der denne gang lavet en tilsvarende
ordning.
Der kan primært søges til diplom—, master- og kandidatuddannelse.
Vi vil arbejde for, at dette kommer kredsens medlemmer til gode.
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