
Overenskomst 0.18
Dyk. Nr.: 32.38.1

Overenskomst for socialpædagogisk personale ved dogninstitutioner m.v.
indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogerne.

Lokalaftale mellem
Socialpædagogerne øst og
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge

Vedrørende:
Lokalaftalen supplerer overenskomsten for socialpædagogisk personale ved døgninstituti
oner mv.

Formål:
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge ønsker at fremme og til-
skynde allerede ansatte - der er ufaglært - til at påbegynde meritpædagoguddannelsen.
Herudover er lokalaftalen indgået for at fremme rekruttering og tilknytningen af allerede
ansatte hos DOlK.

Aftale:
Parterne er enige om, at ansatte der har gennemført og bestået meritpædagoguddannel
sen hos DOK — der har en varighed på 3 år — tillægges anciennitet for deres tidligere be
skæftigelse hos DOK. Der kan tillægges anciennitet svarende til det faktiske og op til 6
års anciennitet ved overgangen til overenskomsten for socialpædagogisk personale ved
døgninstitutioner mv. indgået mellem Socialpædagogerne og Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (nr. 32.38.1).

Den tillagte anciennitet hos DOK bortfalder uden yderligere varsel, når en ansatte ophø
rer hos DOlK og eller tiltræder i en anden stilling hos Region Midtjylland, VRM (Vikar Re
gion Midt) eller institutioner med driftsoverenskomst med Region Midtjylland.
DOlK udsteder et tillæg til ansættelsesbrevet, hvoraf det tydeligt fremgår at den ansatte
er tillagt anciennitet efter denne lokalaftale. Tillægget journaliseres på den ansattes
ESDH sag hos RM. Centrale lønmedarbejdere kan så i deres arbejde hurtigt konstatere,
at tillægget består og at den ansatte ikke har krav på den højere anciennitet.

Aftalen omfatter:
Ansatte under overenskomsten som har gennemført meritpædagoguddannelsen i tilknyt
ning til deres ansættelse hos DOlK.

Ikrafttrædelsestidspunkt og ophør
Lokalaftalen har virkning fra den 1. april 2020

Lokalaftalen er indgået på baggrund af en konkret vurdering og kan derfor ikke tillægges
præjudice ved en evt. gentorhandling.
Lokalaftalen kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel.
Uenigheder om lokalaftalen håndteres som anført i fællesaftalen om lokal løndannelse
11.20.17, kapitel 7 om rets- og interessetvister.
Lokalaftalen kan ændres ved enighed.

Glesborg den 1. maj 2020

DOK Socialpædagogerne øst

Eii einholdt Andersen H’HS$yjIafld
Søren Frichs Vej 42C, 8230 byhøj

Faglig afdeling - Tlf, 72486300
Mail: cestjylland@sl.dk
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