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Lo:ka •procedureaftae
mellem

Kolding Kommune

og

den lokale pædagogiske branche.

Denne aftale 1ndgs indenfor rammerne af FælJesaftale om lokat løndennelse, indgået mellem
•bI.a. KL, BUPL, g og Ärbejde (FOA), SL, F samt Dapsk Meta!.

Fæltesaftalê om lokal Iøndannelse finder anvendelse i forhold tit Pnedarbjderé, ohfattet f en
overehslotst/aftaIe lj-den for de pædagogiske branche.

I forhold tit denne lokale aftale.er den pædagogiske branche reptentei-et ved:
BUPL SydyI1apd, SL Sydjyiland,.SF Kolding og FOA afd. KOlding.

i. Aftale og fâand!ingsbemyndigde

Forhançllings- ôg aftaler.etteri i forhold til d enkelte overenskvmstornrder/medarbejdergwpper

frerrigr af veWagte bilag i (ifortængelse af denne aftafes indgelse udarbejdes en oversigt med

den enkelte organisation over hvef der - inden Int hvert enkelt
9verenskomstomrdrnedarbejdergnppe har forhandlings- og afçalertten p såvel

arbejdsgivér- çm Jnmodtageiside.)

2. Tidsfriter o regler for afvikItn af de &Iige forhandlinger mellem Kolding Kommune

og de enke!t agtige organisatiöner.

Der forhan.Ies som udgangspunl en gang pr. i forhold til hye midler.
Vedr. forhand!h aflederé i 2009 er detf&berederide arbejde i værksat Det ti]sræbes at

forhndtiperne vil være atuttet inden der i. april 2009.

Eftertølgende forhandlinger vil som hovedreget blive sbrl:et oi5 i 4. kvartal, nr budgettet for del:

efterfølgende - e kendt. Primo hvei±&, vurderes det otn der i det forgende & er opsamlet

tilbageftldmïdler. 0rgarisàtionerrie vil herefter blive orieïiteret.

øolitiske.dreftelser.oqtiUsfrist

Forindên dér forhand[e centralt skal der tllesfor KoldJng Kommune oreg drøftelser ne1lem.

parterne om lnpdiltiske overvejelser og økonöniiske rammerlot forhandlingerne. Hrunder on

eveptuelle midler afsat til tVærende form! såvel p tværs af og indet for je forskellige
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foivaltningsomrder. ReuItatet af de løolltisk drøftelser skal bringes til kendskab fÔr alle, dervaretager forhandlinsopaver.

Ved. forhand]ingerné p de enkelte omrder/insttutioner skal lte kriteriet- for Iøn-jdelser ogtidsflister være abte og kendte for alle. Parterne aftalêr frister for udveksling af
forhandlingsoplæg [forbindelse med den løiipolitiske drøftelse. Fristen er som udgangspunkt min.4uger

Forhnclaftaler
De nuværende fbrhndsafta ler er forsat gIdene for depersonaIegruper, de hidtil har væretgældende i. Dette er gældende indtil ftrhånØsfta1erne opsige eller erstattes af andte.
Parterne er nige om forhandling af forhndsaftaler færdiggøres inden forhandling af individUelle
lønmidler p det deentrale niv. kah iværksttes.

3. Tidsfrister og regler for afvikling af forhndliner i forbindelse me nyansttelser,
væsentlige stiWngsændringer omstruktureringer m.v..

Nvsnsæffetser

Udgangspunktet er, at ønforholdne skal være p plads inden ahsøgeren neddeTer accept af
sættelsestitbuddet.

S snart det er afgjort, hvem der ansættes, udarbejder l-!a-afdetingn ï forvaltningen eller evt.
den decentrale insUtuion b nketten Meddelelse Om Ansættelse (MOA). Denne sendes [kopi til
entei TT (hvi organisationen har dêlegéret kompencen til TR) eller ti organisaonens lokale
afdeling.

Såfremt lnndpla.cerfngen for ei nyansat ikke lian finde sted før tiltrædep( benyttes en af
ftende muligieder:

a) der indg en midTertdi aftale om tøflvilrette
b) der udbetales grundløn samt centralt aftalte lØndete
c) som conto1øn udbetales hidtidigé stitlingsindehavers grund- og ftnktionstøn
d) dàr udbetates en acontoløn svarende tit komminéns lønilbud til den pg1-

dende, idet til buddet foruUsttes at være højere end uflder pkt. b.

Ved omstruktureriner og arbejdsomlægninger hvor der er sket/sker væsritlige ændringer i
stjlJigstndhotdet for ei e1Ir flere medarbejdere1 orienterer konmunen denfd pgældene
personaleorganisationer herorj. Beggé parter kan efterfølgende fremsætte forslag om
njustering. Dette skal i givet fald være skrifttit og begrundet. Parterne aftaler
forhandlingstidspunkt og forhandlingerne bør finde sted hurtigst muligt og indép fol-en frist p 6
uger.

4. De oplysninger, der skal udveksles i forbindelse med forhndtingerne under punkt 2.

Uanset forvaltnngsniveaUet skal prterne ved de klige forhandlinger udveksle ftrhandlingoplæg
indeholdende de forhold, der ørskes forhandlet/drøftet.
Forhandtingsoplægg& skal som minimum indeholde de temaer, som Ønskes forhandlet - évt. biid
p kônkrete bestemmelsér kan indgL Såfremt forhandlingsoplægget indé.liolder forslag om
udmøntning af løn til enkeltpersoner, skal det ind beg rundelser for dep foresled
Iønforbedrig.
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Inden fo handLinger fremsender den, forhandlngsberetUgede arbejdsivepaft oplysning om
størrelsen afdetsari1ede Økonomiske rderum fotforhandlingen.p dt pgætdende
fonaltningsniveai/instiUitiopsniveau, herupder sumnien af de nye !nmidler, jf. Bilag i tIL
F1tesafta!e om tokat løndarmélse

5. Formidling af aftaleresultate

Parterne skat i forbindelse med forhandlingerne aftale hvordan, aftateresultetet iùrmidles ud. Der
skal tages sUflïog til, hvem der orienterer de ansatt og hvornår dette sker. -

6. Iarden og opsigelse

Denne procedureaftale har virkning fra 1. Januar 20±0.

Procedureaftalen kan opsiges med 3 måneders inden 31. december. Opsigelse skat ske skriftligt.

Sftemt procedureaftelen opsiges,. skal çler optages forhandlinger forud for ftatens udløb.

En opsagt pmcdureaftaIe har vitknng ti forfattdiirgeme om en fly procedureaftale er af1uttet.

tdata

For
Jo!ding kômmune

For -

For
SL - Socialpædagogernes

For
FOA. - rag og

For
Fagflgt F1les Forbund (3F)


