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Protokollat
Overenskomstfornyelsen 2018 - 2021

mellem
Socialpædagogerne og OJØF,

HK Service Hovedstaden, OJ og FOA

Dato:
Den 10. januar 2019

Deltagere:

For organisationerne:
Eva Mørkegaard (DJØF),Steffen Nielsen (TR DJØF),Helle Thorsen (HK Service Ho-
vedstaden), Jacob Plenaa (DJ).

For Socialpædagogerne:
Benny Andersen, Mads Reinholdt, Palle Hansen, Mette Vestergaard.

Socialpædagogerne og organisationerne hver især har aftalt at forny overenskom-
sterne pr. 1. april 2018.

Der er enighed om følgende:

Beregningsgrundlag
Parterne er enige om at lægge notatet "Lønudvikling og lønsumsudvikling i for-
bundssekretariatet i overenskomstperioden 2015 - 2018/1 til grund for forhandlin-
gerne. Notatet vedlægges som bilag O.

Overenskomstens varighed
Parterne er enige om, at der indgås en 3-årig aftale for perioden 1. april 2018 - 31_
marts 2021.

SOcialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.
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Rammen
Der er enighed om, at den samlede ramme udgør 8,1 %.

Rammen udmøntes via:

Generelle lønstigninger
1.4.18
1.10.18
1.10.19
1.1.20
1.4.20
1.10.20
I alt

1,1 %
1,3%
1,0%
1,6%
0,4%
0,7%
6,1%

Individuel løn
1.4.19
1.4.20
I alt

1%
1%
2%

Nye garantilønsniveauer
Nye garantilønsniveauer omfatter alle der bliver ansat pr. 1. februar 2019 og frem.

Oversigt over nye garantilønsniveauer 2018-2021 vedlægges som bilag 1.

Øvrige ansatte får de garantilønstrin, de havde udsigt til i de tidligere overenskom-
ster.

Monitorering af overgang til nye garantilønsniveauer
I overenskomstperioden monitorerer parterne løbende, hvordan lønforskellen fra
tidligere til nye garantilønsniveauer udvikler sig konkret i forhold til nyansatte. Tal-
lene tilgår TR eller organisationerne.

Individuel løn
Den pulje der er til individuel løn forhandles mellem ledelse og klubber. Opnås der
ikke enighed foretages der forhandling mellem ledelse og organisation. Opnås der
her ikke enighed fordeler ledelsen midlerne.

Rest fra individuel løn 15-18
Uenigheden om udmøntning af individuelle lønmidler for DJØFog OJafsluttes til
fuld og endelige afgørelse af sagen, med tildeling af et engangsvederlag til medar-
bejdere, der var ansat pr. 1. april 2017, og som fortsat er ansat pr. 31. januar 2019.
Puljen til fordeling blandt DJØF'ere udgør 91.918 kr. Puljen fordeles ligeligt blandt
de medarbejdere, der opfylder ovennævnte kriterier. Puljen til fordeling blandt
DJere udgør 17.415 kr. Puljen fordeles ligeligt blandt de medarbejdere, der opfylder
ovennævnte kriterier.
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Fleksibilitet og rådighed
For alle nuværende ansatte på fleksibilitetsaftalen indføres en rådighedsforpligtelse
indenfor den aflønning og den ramme, der i dag ligger i fleksibilitetsaftalen. Rådig-
hedsforpligteisen udgør 8 timer pr. kvartal. Ved et kvartals afslutning nedskrives en
eventuel positiv flekssaldo med op til 8 timer. Første nedskrivning sker pr. 30. sep-
tember 2019. Eventuelt overskydende timer udover rådighedsforpligtelsen, ved et
kvartals afslutning, henstår til den enkelte medarbejder og et nyt kvartalsregnskab
påbegyndes.

For alle nyansatte på fleksibilitetsaftalen pr. 1. februar 2019 indføres en rådigheds-
forpligtelse indenfor den aflønning og den ramme, der i dag ligger i fleksibilitetsaft-
alen. Rådighedsforpligtelsen udgør 16 timer pr. kvartal. Ved et kvartals afslutning
nedskrives en eventuel positiv flekssaldo med op til 16 timer. Første nedskrivning
sker pr. 30. september 2019. Eventuelt overskydende timer udover rådighedsfor-
pligtelsen, ved et kvartals afslutning, henstår til den enkelte medarbejder og et nyt
kvartalsregnskab påbegyndes.

Det nuværende fleksibilitetstillæg ændres til at være et fleksibilitets- og rådighads-
tilIæg.

Valg af HK TR
Der er enighed om, at medlemmerne af HK kan vælge to TR'ere; en der repræsente-
rer medlemmerne vest for Storebælt og en der repræsenterer medlemmerne øst
for Storebælt. De nærmere vilkår herfor forhandles mellem HKService Hovedstaden
og Socialpædagogerne.
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Aftalen er indgået med forbehold for godkendelse i de kompetente organer.

København, den 10. januar 2019

Mads Reinholdt

/
ForDJØF ~

EvaM~Æ .
For HK Service Hovedstaden

Helle Thorsen

For DJ

Tiltrådt af FOA

Ellen Pedersen


