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Tilpasningsforhandlinger for socialrådgivere og
socialformidlere
KL og Dansk Socialrådgiverforening
(DS) og HK/KOMMUNAL (HK) er
nu enige om vilkår for socialrådgivere
og socialformidlere, som i forbindelse
med opgave- og strukturreformens
gennemførelse overføres fra et amt til
en kommune.
De overførte medarbejdere bevarer
hidtidig løn og pension, herunder de
lønstigninger de ville have opnået i
perioden frem til udgangen af marts
måned 2008 ved fortsat ansættelse i
et amt.
For socialrådgivere er der herudover
som særvilkår aftalt, at en række særbestemmelser i den amtskommunale
overenskomst fortsat gælder indtil
udgangen af marts måned 2008, bl.a.:
- bestemmelser om forskudt tid
- protokollat om miljøsocialrådgivere
- vejledende kriterier for funktionsog kvalifikationsløn
og for socialrådgivere ved sygehuse,
som overføres, bl.a.
- ansættelse ved geografisk adskilte
institutioner
- tjenestedragt
- timelønnet undervisning.

For socialformidlere gælder det særlige, at disse under ansættelse i amtet
er omfattet af kontoroverenskomsten, men omfattes af socialrådgiver/-formidleroverenskomsten ved
overførsel til en kommune.
Samtidig omfattes socialformidlere af
de pensionsprocenter, som fremgår
af den kommunale socialrådgiver/formidleroverenskomst.
Der vil blive udarbejdet tillæg til socialrådgiver/-formidleroverenskomsten, som beskriver aftalens indhold,
når forhandlingsresultatet er godkendt af henhold DS, HK og Kommunernes Lønningsnævn.
Protokollatet fra forhandlingen kan
ses i sin helhed her:
www.kl.dk/363118.
Til brug for administrationen vedrørende ansatte, som opretholder hidtidige løn- og pensionsvilkår og andre
særvilkår, vil kommunerne få brug
for de amtskommunale overenskomster. Disse findes i en database, OKPortalen.
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Adgang til OK-Portalen kan fås ved
henvendelse til Danske Regioner/
Amtsrådsforeningen via e-mail til Tina Underbjerg, tu@regioner.dk, med
angivelse af navn og e-mail-adresse
på den person, som skal have adgangen. Brugernavn og kodeord vil blive
fremsendt og OK-Portalen er herefter via www.arf.dk åben for pågældende.
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