
J.nr. 15/52616
Dato: 23.02.2016 Psykiatrien

i Region Syddanmark
Administrationen

PROTOKOLLAT
forhandling

mellem Socialpædagogernes Landsforbund
og Psykiatrien i Region Syddanmark

om
Forhåndsaftale vedr.: Psykiatritillæg

(overenskomst 32.38)

Psykiatritillæg til pædagoger på Grundløn 27:

A) Psykiatritillæg 1 - Socialpædagoger tilknyttet sengeafsnit på Åbne/Lukkede afsnit:
Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 10.000,00 årligt

I Internt SD-tillægsnummer: 161496
_

Begrundelse: Psykiatritillæg 1.
Tillægges ydes til ansatte på sengeafsnit med Åbne afsnit, Skærmede afsnit, Lukkede/Sikre afsnit og Integre
rede åbne/lukkede afsnit, samt ambulatorier uden udgående funktion m.v.
I tillægget er endvidere indeholdt honorering for deltagelse i udadgående og ambulante funktioner i meget
begrænset omfang (f gange årligt).

Klausul:
Tillægget ydes fra den dag man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder ved
eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark.
Der kan ikke ydes tillæg for lukket/sikret afsnit Ovk. § 6. stk. 2. b

B) Psykiatritillæg 2 - Socialpædagoger tilknyttet sengeafsnit på Retspsykiatriske afsnit:
Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 15.000,00 årligt.

L’’
Begrundelse: Psykiatritillæg 2.
Tillægges ydes til ansatte på Retspsykiatriske sengeafsnit.
I tillægget er endvidere indeholdt honorering for deltagelse i udadgående og ambtilante funktioner i meget
begrænset omfang (få gange årligt).

Klausul:
Tillægget ydes fra den dag man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder ved
eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark.
Der kan ikke ydes tillæg for lukket/sikret afsnit Ovk. § 6. stk. 2. b

C) Psykiatrititlæg 3 - Socialpædagoger tilknyttet ATT, Lokaipsykiatrier eller Opsøgende Funk
tioner/Teams.
Der ydes et pensionsgivende funktionstiltæg på kr. 18.2t)0,0t) irligt.

Internt SD-tillægsnurnmer: 161493

•j



-2-

Begrundelse: Psyldatritillæg 3.
Tillægges ydes til ansatte i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Lokaipsykiatrier eller Teams
med Udadgående Ëunktioner.

Klausul:
Tillægget ydes fra den dag man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark, og bortfalder ved
eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Finansiering:
Opstarten af denne aftale finansieres via eksisterende tillæg og det økonomiske råderum.

Generelt:
OBS:
Der kan kun ydes I tillæg til den enkelte socialpædagog efter denne aftale, nemlig på det afsnit man har den
største tilknytning.
Ved stillingsskifte inden for Psykiatrien er det altid det aktuelle stillingsområdes tillægsstørrelse der
er gældende.

For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten.

For tillæg ydet med begrundelse i funktion gælder det, at tillægget følger funktionen og derfor op
hører, hvis ftmktionen bortfalder eller overføres til en anden medarbejder.

Titlægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2000.

Størrelsen af tillægget svarer til fuldtidsbeskæffigelse. Ved deltidsbeskæfligelse reduceres tillægget
forhoidsmæssigt.

Aftalen har virkning fra I .januar 2016.

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel eller ændres i enighed. Over for medarbejde
ren kan tillægget opsiges med det individuelle varsel.

Middelfart den Middelfart den

Psykiatren i Region Scidaninar! Socialpædagogernes I :dstbrbun4JLw4ælt

MiddelFart den
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J.nr.: i 5/52616
Dato: 23. 02. 2016 Psykiatrien

i Region Syddanmark
Administcationen

PROTOKOLLAT
Forhandling

mellem Socialpædagogernes Landsforbund
og Psykiatrien i Region Syddanmark

om
forhåndsaftale vedr.: Praktikvejledning

(overenskomst 32.3$)

Aftale:
Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 13.200,00 årtg_

SI)-ti I Iægsnummer: OK I 61 489J
Begrundelse: Praktikvejtedning

- Ydes til medarbejdere, der er udpeget til praktikvejleder for pædagogstuderende.
- Udgangspunktet for tillægget er at pågældende har praktikvejlederuddannelsen.

Ktausut:
- Det er udgangspunktet, at der er I praktikvej leder pr. afsnit, når der er studerende
- En praktikvej leder kan højst være praktikvej leder for 2 studerende samtidig.
- Der kan lokalt aftales mellem tillidsrepræsentant og funktionsledecen, at tillægget deles mellem 2 medar
bejdere, med halvdelen til hver.
- Tiltægget reguleres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden.

Finansiering:
Opstarten af denne aftale finansieres via eksisterende tillæg og det økonomiske råderum.

Generelt:
For pensionsgivende tiltæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten.

For tillæg ydet med begrundelse i Funktion gælder det, at tillægget følger funktionen og derfor ophører, hvis
funktionen bortfalder eller overføres til en anden medarbejder.

Tillægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2000.

Aftalen har virkning fra 1. januar 2016

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Over For medarbejderen kan tillægget opsiges mcd det
individuelle varsel.

Middelfart den 2’ Middelfart den

Psykitnen i Region Syclçlumark

Middelfart den

Sociapædagogernes Lands lbrbund I Sydjylland
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Psykiatrien i
Region Syddanmark

J.nr.: 15/52616 Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Dato: 23.02.2016 Universitetsfijnktion

ns

PROTOKOLLAT
Forhandling

mellem SL Lillebælt
og Psykiatrien i Region Syddanmark

om lokal forhåndsaftale vedr.:
Tovholder funktionen i musik og drama

(overenskomst 32.3$)

Nedenstående aftale erstatter aftale af 25. marts 2010, med tillægsnummer 131949.

Aftale:
Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 6.600 årligt

SD tillægsnummer: 1614$5
Begrundelse: Tovholder musik/drama
Varetagelse af tovholder funktionen, j f. funktionsbeskrivelsen.
Ansvarlig for afvikling og udvikling af musik og dramatilbud til patienterne.

Klausul:
Tillægget følger funktionen.
funktionen skal være pålagt afafdelingsledelsen og der kan max udløses 2 tillæg efter denne aftale.

Generelt:
For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten.

Aftalen kan opsiges med et varsel på 3 måneder af begge parter og over for medarbejderen kan tillægget
opsiges med det individuelle varsel.

For tillæg ydet med begrundelse i funktion gælder det, at tillægget følger funktionen og derfor ophører, hvis
funktionen bortfalder eller overføres til en anden tnedarbejder. Over for medarbejderen kan tillægget opsiges
med det individuelle varsel.

Tillægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2000

Størrelsen af til lægget svarer til fuldtidsbeskæ ftigelse.

Aftalen har virkning fra I . januar 2016

Middelfart, den: 2- / Middelfart den:

- ‘ / - - -

for Psvkiatiin i Regio,i Syddanmark For SL Lillebælt
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J.nr.: 15/52616
Dato: 23.02.2016 Psykiatrien
NS i Region Syddanmark

Administrationen

PROTOKOLLAT
Forhandling

mellem Socialpædagogernes Landsforbund
og Psykiatrien i Region Syddanmark

om
Forhåndsaftale vedr.: Kvalitetsmedarbejder

(overenskomst 32.38)

Aftale:
Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 6.700,00 årligt

tsD-tssnummer: OK 156593
Begrundelse: Kvalitctsmedarbej der
- Varetagelse af kvalitetsmedarbejderfunktionen jf., Den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Klausul:
- Tillægget ydes så længe funktionen varetages.
- Tillægget ydes som udgangsptinkt for en nærmere aftalt periode ad gangen.

Finansiering:
Opstarten af denne aftale finansieres via eksisterende tillæg og det økonomiske råderum.

Generelt:
For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten.

For tillæg ydet med begrundelse i funktion gælder det, at tillægget følger funktionen og derfor ophører, hvis
funktionen bortfalder eller overføres til en anden medarbejder.

Tillægget er angivet ved tønniveau 3 1. marts 2000.
Størrelsen af tillægget svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillægget for
hoidsmæssigt

Aftalen har virkning fra 1. januar 2016.

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Over for medarbejderen kan titlægget opsiges med det
individuelle varsel.

Middelfart den / Middelfart den

)

__— _________________

I>sykatren i Region Syddanmark Socialpædagogernes I andsFbrhun6.I illebælt
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Middelfart den
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J.nr.: 15/52616
Dato: 23.02.20 16 Psykiatrien
NS i Region Syddanmark

Administrationen

PROTOKOLLAT
Forhandling

mellem Socialpædagogernes Landsforbund
og Psykiatrien i Region Syddanmark

om
Forhåndsaftale vedr.: Harmoniseringstillæg

(overenskomst 32.38)
Aftale:
Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg tillæg på XX,xx kr årligt.

[SD-til1ægsnurnmeiOK 161490
Begrundelse: Harmoniseringstillæg
Harmoniseringstillæg ydes i forbindelse med harmoniseringen af lønsammensætningen for Social-
pædagoger 2016 —jf. særskilt beregning (regneark).

Klausul:
Der modregnes alene ved fremtidig lokalt aftalt kvatifikations- og/eller funktionstiltæg.
Tillægget bortfalder ved eventuel overgang til anden stilling uden for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Bemærkninger:
Tillægget er opstået ved harmoniseringen af tønsammensætningen for socialpædagogcr, idet det er differen
cen mellem hidtidig løn og indplaceringen efter den nye fælles forhåndsaftate jfr. særskilt beregning.
Det er meningen at tiltægget skat omdefineres som kvalitikations- og/eller funktionstillæg.

Finansiering:
Opstarten af denne aftale finansieres via eksisterende tillæg og det økonomiske råderum.

Generelt:
For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten, for tjenestemænd ydes supplerende
pension.

Tillægget er angivet ved lønniveati 31. marts 2000.

Størrelsen af tillægget svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillægget for
holdsmæssigt.

Aftalen har virkning fra 1. januar 2016.

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Over for medarbejderen kan tillægget opsiges med det
individuelle varsel.

-
-

Dato Ps’.kiatrien i I,ion Syddanmark Dato Socialpædagogernes l.andsI.i2d2uu

Dato Socialpædagogernes Landsforbund
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J.nr.: 15/52616
Dato: 23. 02. 2016 Psykiatrien
NS i Region Syddanmark

Administrationen

PROTOKOLLAT
Forhandling

mellem Socialpædagogernes Landsforbund
og Psykiatrien i Region Syddanmark

om
Forhåndsaftale vedr.: Uddannelse for Pædagoger

(overenskomst 32.38)

Aftale:

A) Diplomuddannelse
Der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på kr. 12.300,00 årligt.

tsD-tillægsnummer: OK 16148$ I
Begrundelse: Diplomuddannelse
- Gennemført diplomuddannelse (60 ETCS point).
- Eller anden pålagt og/eller bevilget og gennemført diplomuddannelse på min. 60 ETCS point.

Klausul:
- Tillægget ydes fra den 1. i måneden efter at beviset er udstedt og der ydes ikke tillæg for evt. 2.
diplomuddannelse.

B) Master eller Kandidatuddannelse
Der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på kr. 26.400,00 årligt.

SD-tiiiægsnurnmer: OK 161487 j
Begrundelse: Master eller Kandidatuddannelse
Bestået relevant master eller kandidatuddannelse

Klausul:
Tillægget ydes fra den i. i måneden efter at beviset er udstedt.
Tillægget kan ikke ydes samtidig med Punkt A — Diplomuddannelse.

Finansiering:
Opstarten af denne aftale finansieres via eksisterende tillæg og det økonomiske råderum.

Generelt:
for pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten, for tjenestemænd ydes supplerende
pension.

Tillægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2000.

Størrelsen aC titlægget svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillægget fbr
holdsmæssigt.
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Aftalen har virkning fra 1. januar 2016.

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Over for medarbejderen kan tillægget opsiges med det
individuelle varsel.

2/
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_____________________

Dato , Psykiatrien iRgion Syddanmark Dato Socialpædagogemes Landsfobund

Dato Socialpædagogemes Landsforbund
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