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Mministrationen

Forhåndsaftale om Psykiatritillæg til socialpædagoger

indgået mellem
Socialpædagogernes Landsforbund og Psykiatrien i Region Syddanmark

(overenskomst 32,38)

Psykiatiltillæg til pædagoger på Grundlen 27

Denne aftale medfgrer, at der ikke ydes tillæg for lukket/sikret afsnit, jf. § 6, stk. 2.b i overenskomsten

Psykiatritillæg 1: Soolalpædagoger tilknyttet sengeafsnit på Åbne/Lukkede afsnit

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 13.441 kr. årligt ved ansættelse som socialpædagog I Psy
kiatrien i Region Syddanmark,

___________-- _________________

Internt SD4illægsnumrner: QK 161491.
Begrundelse
Psykiatritillæg 1 (SL - åbne/lukkede afsnit rnvj.

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.

Bemærkninger
Tillægges ydes til ansatte på sengeafsnit med Åbne afsnit, Skærmede afsnit, Lukkede/Sikre afsnil og Inte
grerede åbne/lukkede afsnit, samt ambulatorier uden udgående funktion mv.
I tillægget er endvidere indeholdt honorering for deltagelse i udadgående og ambulante funktioner i meget
begrænset omfang (få gange årligt).

Psykiatritillæg 2: Socialpædagoger tilknyttet Retspsykiatriske sengeafsnit

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 20.162 kr. årligt ved ansættelse som socialpædagog i Psy
kiatrien i Region Syddanmark.

_________ _______________

Internt SDtillægsnummer OK 161492 j
Begrundelse
Psykiatrilillæg 2 (SL - Retspsykiatriske afsnit).

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

Bemærkninger
Tillægges ydes til ansatte på Retspsykiatriske sengeafsnit.
I tillægget er endvidere indeholdt honorering for deltagetse i udadgående og ambulante funktioner i meget
begrænset omfang (fâ gange årligt).
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Psykiatritillæg 3: Socialpædagoger tilknyttet AU, Lokaipsykiatrier eller Opsøgende
FunktionerlTeams

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 24.463 1cr. årligt ved ansættelse som socialpædagog i Psy
kiatrien i Region Syddanmark.

_______________________________________

jpçnt SD-tillægsnummer: OK 16149
Begrundelse
Psykiatritillæg 3 (SL — ATT, LP, mv).

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

Bemærkninger
Tillægges ydes til ansatte i Psykiatrien i Region Syddanmark tilknyttet Afdeling for Traume og Torturoverle
vere (ATT), Lokaipsykiatrier eller Teams med Udadgående Funktioner.

Psykiatritillæg 4: Socialpædagoger tilknyttet særlige pladser

Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 20.162 1cr. årligt ved ansættelse som socialpædagog i Psy
kiatrien i Region Syddanruark.

... .... . .

.

LjpjrnI SD-tillægsnurnmer: OK 176791 I
Begrundelse
Psykiatritillæg 4 (SL .-. Særlige pladser).

Klausul
Tillægget ydes Ira den dag man ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark. og bortfalder ved eventuel
overgang tl anden stilling uden for Psiatrien i Region Syddanmark.

Bemærkninger
Tillægges ydes til ansatte på særlige pladser

Generelt

Der kan kun oppebæres ét tillæg efter denne forhåndsaftale.

Ved stillingsskifte inde,’, for Psykiatrien er det altid det aktuelle stillingsområdes tillægsstørrelse der er gæl
dende.

Tillægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2018.

For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten, for tjenestemænd ydes suppleren
de pension.

Størrelsen af tillægget svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved dellidsbeskæftigelse reduceres tillægget for
hoidsmæssigt.

Opsigelse af funktionen
Ledelsen kan opsige funktionen og dermed funktionstillægget overfor medarbejderen med medarbejderens
individuelle varse4.

ønsker medarbejderen at ophøre med funktionen, bortfalder funktionstillægget samtidigt med funktionens
ophør.
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lkrafttrædelse og opsigelse af aftalen
Aftalen har virkning Ira 1 januar 2021. Der er tale om videreførelse at tidligere forhåndsaftale.

Forhåndsaftalen kan ændres ved enighed eller opsiges af begge parter skriftligt med 3 måneders varsel.
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Dato 8. november 2021
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