KL

DANSK SOCIALRADGI\TERFORENING
HK/KOMMUNkL

SAG-201 7-046 60

Tid:

Den 6. maj, Id. 01:45

Sted:

KL

Emne:

Forlig om fornyelse af aftale og overenskomst for socia1rdgivere og
socialformidlere

Deltagere:

Repnesentanter for Dansk Socialràdgiverforening, HK/Kommunal og
reprasentanter for KL.

FORHANDLINGSPROTOKOL
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med tilhorende
protokollater fornyet pa følgende vilkár. Fornyelserne sker inden for
rammerne af for]iget med Forhandlingsf11esskabet af 28, april 2018.

1.

PENSION
Socialrádgivere
Pensionsbidrag for socialràdgivere pa grundlon 31 + 2.000 kr., trin 34,
trin 37 og trin 41 + 3.900 kr. forhojes pr. 1. april 2019 med 0,3 % fra
14,70 % iii 15,00 %
Pensionsbidrag for socialràdgivere pa grundlon 46 + 12.700 kr. forhojes
pr. 1. april 2019 med 0,3 % fra 18,00% dl 18,30 %
Pensionsbidrag for socialradgivere i lederstillinger pa grundlon 43 eller
hojere forhojes pr. 1. april 2019 med 0,55 % fra 18,00 % dl 18,55 0/s,
Pensionsbidrag for socialrâdgivere i leder- og souschefstillinger, jf.
overenskomstens protokollat 1, forhojes pr. 1. april 2019 med 0,36 % fra
18,00 % iii 18,36 %
Udgift

14,415 mio. kr.

Socialformidlere
Pensionsbidrag for socialformidlere pa grundlon trin 34 + 2.000 kr., 37
og 41 + 3.900 kr. forhojes pr. 1. april 2019 med 0,36 % fra 16,10 % til
16,46 %
Pensionsbidrag for socialformiddere pa grundlon 42 + 3.900 kr. eller
hojere forhojes d. 1. april 2019 med 0,36 % fra 18,15 % dl 18,51 %.
Pensionsbidrag for socialformidlere ansat som leder eller souschef ved
forsorgshjem og krisecentre my., jf. overenskomstens protokoilat 1,
forhojes d. 1. april 2019 med 0,36 % fra 18,00 % dl 18,36 %•
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Udgiften for socialformidlere er dailcket i forlig af 3. maj 2018 mellem
KL og HK/Kommunal.

jf. bilagA.
2. SIERLIG PENSION TIL CAND.SOC I SOCIALT ARBEJDE
Nyansatte pr. 1. april 2019 og senere
For ansatte i overenskomstens basisstillinger med en cand,soc. i socialt
arbejde, som nyansattes pr. 1. april 2019 eller senere, udgør
pensionsbidraget 18,63 %,
Der inclstrltesfø/gencle telest i averenskomsten:
"Det i punkt c anførte pensionsbidrag fmder umiddelbart anvendelse for
ansatte i basisstilhinger med en cand.soc uddannelse i socialt arbejde, som
ansttes den 1, april 2019 eller senere.
Pen sionsbidraget kan ydes fra den 1. i den efterfølgende màned efter det
tidspunkt, hvor medarbejderen har dokumenteret sin kandidatgrad over
for ansatte1sesmyndigheden."

Dc centrale parter er enige om, at droftelsen ikke kan medfore, at den
ansatte sanilet set gàr ned i bruttolon (ion og pension).
Udmontning af den sarlige pensionsprocent kan ske, nár der er indgàet
aftale herom.

Jf. bilagA
Udgift

2,7 mio. kr.

2

3. LØN
3.1 Grundlønsforbedringer - socialrâdgivere
Lonnen haves uden fuldt gennemsiag pr. 1. april 2019 sàledes, at
grundlonnen iii socialrâdgivere i lederstillinger hves fra grundlontrin
42 + 3.900 kr. dl grundilontrin 43.
Indplacering pa ny gnmdlon sker sâledes, at for de ansatte, der lokalt
har fact lonforbedring i form af lontrin eller tiJ1g dl den hidtidige
grundlon, sker der modregning i denne lønforbedring. Modregning
foretages med indtil forskellen meilem hidtidig og ny grundlon, med
indre andet aftales lokalt.
Udgift:

1,2l4mio.kr,

4. ARBEJDSTID
Parterne har aftalt folgende amdringer for arbejdstid, der trader i kraft 1.
april 2019.
4.1

Bortfald afvarslingsti11g samt sh/fridagsreglen for
timelonnede
Bortfald af varslingstilkeg
Det ikkepensionsgivende tillag for manglende varsel af
overarbejde/merarbejde ud over 1 time bortfalder pr. 1. april 2019
og provenuet indgâr i puijen af varige midiler. Over/merarbejde skal
fortsat sà vidt muligt varsies senest dagen for inden
arbejdstidsophor.
Bortfald af søgnehelligdags-/fridagsreglen for timelønnede
Med virkning fra 1. april 2019 bortfalder bestemmelsen, som giver
timelonnede ion pa søgneheffigdage og fridage, hvor de ikke
arbejder. Provenuet ved afskaffelsen indgâr i puijen afvarige midler.
Provenu:

4.2

0,282 mio. kr,

Redigering af arbejdstidsbestemmelseme
Baseret pa overenskomstperiodens arbejdstidsprojekt pa det
administrative omràde er parterne enige om i redigeringsfasen pa
tvars af de relevante overenskomster at soge enighed om ens
formuleringer af de tekster med forskeffig formulering, hvor
parterne er enige om, at det materielle indhold er ens.

5. HØJERE INDIVIDUEL ARBEJDSTID
13, stk. 1 far folgende orcllyd:
Anstte1sesmyndigheden og den enkelte medarbejder kan indgà aftale
om forogelse af arbejdstiden ud over (gennemsnitlig) 37 timer om ugen
dl maksimalt (gennemsnitlig) 42 tinier om ugen."
Bemarkning:
Der kan forst indgâs aftale om hojere individuel arbejdstid
efter 3 màneders anstte1se, og ordningen er frivillig.
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Tillidsrepnesentanten orienteres om indgàede aftaler."

6. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND
Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (0532) er videreført, jf.
protokol af 30. april 2018 indgàet mellem KL og de af fonden omfattede
organisationer.
Der afsttes følgende midler til Den Kommunale Kompetencefond pa
Dansk Socialràdgiverforenings omràde:
Varige midler:
1,985 mio. kr.

Udgift:

7. UDVIKLINGSPROJEKT (AUA § 6)
Under forudsatning af at parterne kan opnâ den fornødne bevilling
samt at der kan opnàs enighed om en projektbeskrivelse, er der enighed
om at ivrkstte folgende udviklingsprojekt i overenskomstperioden:
•

Styrkelse af erfame og nyuddannede socialrâdgiveres
arbejdsiniljø og kemeopgaver
Budgetforsiag: 1,0 mio. k.r.

jf. bilag B,
8. GENNEMSNITSLONGARANTI
Socialràdgivere/socialformidlere er omfattet af
gennemsnitslongarantigruppe nr, 112122.
Der indgàr mio, kr, i gennemsnitslongarantien.

jf. bilag C.
9, IKRAFTTR1DEN OG 0KONOMI
Hvor intet andet er nevnt, trader de udgiftskravende ndringer i kraft
pr. 1. april 2019,
Samlet udgift udgor 18,538 mio,kr, svarende iii 0,35 % af lonsummen,
samt 1,495 mio. kr. fra puijen dl serlige formal, som aftalt i forlig
meilem KL og Forhandlingsfllesskabet af 28. april 2018.
Puljeopgorelse og puijeanvendelse fremgàr af bilag D.

10. AFSLUTNING
Forliget er indgàet under forudstning af en samlet ramme for
organisationsforhandlingerne under et pa 0,35 %.
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Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet,
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages
forenklinger og redaktionelle andringer i det omfang, der kan opnâs
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i vasentlig grad ma
forsinke udsendelsen af overenskomsten, da parterne 1gger meget vegt
pa en hurtig udsendelse.
Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sadvaner, der ikke
positivt er omtalt i ovenstàende, og som er opsagt af parterne, er aftalt
viderefort efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en
konsekvens af de aftalte andringer.
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse
med udarbejdelse af narvarende forlig med tilhørende bilag er
bortfaldet,
Parterne er enige om at indstille dl de kompetente forsamiinger, at
fornyelsen af ovennevnte overenskomst sker pa de vilkâr, der er anfort
ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at sàfremt nerverende aftale
ikke buyer godkendt, starter forhandlingerne herefter med udgangspunkt
i den nug1dende overenskomst og aftale,

Bilag A
§ 10. Pension
Stk. 1
a)

For socialràdgivere oprettes pensionsordning i Pensionskassen for socialrklgivere,
socia1pdagoger og kontorpersonale.
Det samlede pensionsbidrag af de pensionsgivende londele udgor følgende:
Stihingsbetegnelse

Samlet pensionsbidrag

Socialràdgivere pa grundløn 31 ^ 2.000 kr,,
34,37 og 41 + 3.900 kr.

14,70%
[O.18](pr. 1. april 2019: 15,00%)[O.18]

Socialrâdgivere pa grundløn 46 + 12.700 kr.

18,00%
[O.18](pr. 1. april 2019: 18,30%)[O.18]

Ledere (socialrâdgivere)

18,00%
[O.18](pr. 1. april 2019: 18,55%)[O.18]

b) For socialformidlere oprettes pensionsordning i Sampension.
Det samlede pensionsbidrag af de pensionsgivende londele udgor folgende:
Stillingsbetegnelse

Samlet pensionsbidrag

Socialformidlere pa grundløn 32 + 2.000 kr,,
34, 37 og 41 + 3900 kr.

16,10%
(O.18](pr. 1. april 2019: 16,46%)[O.18]

Socialformidlere pa grundløn 42 + 3,900 kr.
eVer haJere

18,15%
[O.18](pr. 1. april 2016: 18,51%)[O.18]

Stillingsbetegne!se
Cand.soc i socialt arbejde i basisstillinger

Samlet pensionsbidrag
18,63%*

der udde1batt anvendelse for ansatte i
* Det i pimkt c anforte pensionsbiag
basisstiilinger med en cand.soc uddannelse, som ansttes den 1. april 2019 eller senere.
Pensionsbidraget ydes fra den 1. i den efterfølgende mâned efter det tidspunkt, hvor
medarbejderen hat dokumenteret sin kandidatgrad over for anstte1sesmyndigheden.
For ansatte i basisstillinger med en cand.soc. i socialt arbejde, som er ansat i samme
stilling pr. 31. marts 2019 og pr. 1. april 2019, sker overforsel til det i punkt c anforte
pensionsbidrag pr. 1. april 2019 efter droftelse meilem de lokale parter, hvor der kan
foretages modregning i eksisterende tilleg, ligesom en rndret lønsammenstning kan
bringes i anvendelse.
Dc centrale parter er enige om, at droftelsen ikke kan medfore, at den ansatte samlet set
gr ned i bruttolan (ion og pension). [0d8]
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Bilag B
Udviklingsprojekt
Styrkelse af erfarne og nyuddannede socialrâdgiveres arbejdsmiljo og
kerneopgaver
KL og Dansk Socialrâdgiverforening ønsker at bidrage til fastholdelsen af erfarne sâvel
som nyuddannede socialràdgivere pa de kommunale arbejdspladser, sáledes at den
faglige kva!itet i arbejdet fastholdes og styrkes, og arbejdsmiljoet for socialrâdgiverne
løfies.
Der aftales derfor et projekt med fokus pa henholdsvis erfarne og nyuddannede
socialrAdgivers arbejdsmiljo og faglige kvalitet i arbejdet.
Proj ektdel 1)
Stter fokus pa muligheder og udfordringer i arbejdsmiljøet for erfarne socialrádgivere
med henblik pA fastholdelse og øge arbejdskraftsudbud.
Proj ektdel 2)
Bygger videre pA og implementerer parternes frelles OK11-projekt om
introduktionsforløb for nyuddannede socialrAdgivere, Proj ektet setter fokus pA
modtagelse af nyuddaimede socialrAdgivere i kommuneme med udgangspunkt i deres
kerneopgaver.
Budget hvis midler: 1 mio. kr.
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Bilag C

Gennemsnitsløngaranti
GSNgruppe

Overenskomstgruppe

112122

Socialradgivere/socialformidlere

I alt / kr, i hele
tusinder

Centrale lønmidler

Bilag D

Puljeopgørelse og puijeanvendelse
Puljeopgørelse

Mio. kr.
18,538 mio. kr.

Post

9gisationsmidler

(0,35

8/o)

Puijen til srlige formJ - prioriterede grupper
Bortfald af

varslingstil1g

samt sh/fridagsreglen

1,495 mio. icr.
0,282

mio. icr.

for timelonnede

Midler til

anvendelse i alt:

20,315

mio. kr.

Puijeanvendelse

Post
Socialràdgivere i lederstilhinger pa

grundlon 42 +

3900 1cr. hves dl 43 uden gennemsiag
Pensionsbidrag for socialràdgivere pa grundlon

Mio. kr.
1,214 mio. icr.
_______________________________________
12,257

mio. icr.

31 + 2.000 icr., trin 34, trin 37 og trin 41 + 3.900
icr. forhojes med 0,3 % fra 14,7 % dl 15,00 %

__________________________________________

Pensionsbidrag for socialràdgivere pa grundlon
%
%
46 + 12.700 kr. forhojes med 0,3
fra 18,00

0,084

dl

18,30

%

__________________________________________

dl socialrâdgivere i ledersdllinger
0,55 % fra 18 % til 18,55 %

Pensionsbidrag
hves med

mio, kr.

Pensionsbidrag

til

socialràdgivere i

ledersdllinger

2,049

mio. icr.

____________________________________________

0,025 mio. icr.

eller souschefsti]Jinger ved forsorgshjem og

krisecentre haves med 0,36 % fra 18,00 % til

18,36 %

Pensionsbidrag

________________________________________
-

cand.soc. i

socialt arbejde

(18,63 %)
Midler hensat til Den Kommunale
Kompetencefond
Midler anvendt i alt:

2,7 mio. icr.
__________________________________________

1,985 mio. icr.
__________________________________________
20,315 mio. kr.

