
Forhåndsaftale 

mellem 

Tønder kommune og SL 

for 

områdeledere og ledere med reference 
til områdeledere 

ansat ved 

døgninstitutioner m.v. 



§ 1 Område 

Nærværende forhåndsaftale er gældende fra 1. januar 2011, 

For Område Vest er forhåndsaftalen gældende fra den 1. juli 2011. 

§ 2 Grundløn 

Ved ansættelse i Tønder kommune ansættes områdeledere med: 

Grundløn 49 + 3.500 kr, + 8.800 kr. 

Stedfortrædere for områdeledere, hvis pågældende er bosted-leder/værkstedsleder: 

Grundløn 41 + 4,000 kr. + 24.200 kr. 

Souschef for områdeledere, hvis pågældende ikke er bosted-leder/værkstedsleder: 

Grundløn 41 + 4.000 kr. + 14.800 kr. 

Daglig ledere med reference til en områdeleder: 

Grundløn 41 + 3.500 kr. + 24.200 kr. 

§ 3 Funktlønsløn. 

Stedfortrædere for områdeleder 2 løntrin 

Souschef for områdeleder 4 løntrin 

For ledere på grundløn 41 + 3.500 kr. + 24.200 kr. 
Antal fuldtidsansatte 
0 - 14,99 0 løntrin 
15 - 24,99 1 løntrin 
25 - 34,99 2 løntrin 
35 - 4 løntrin 

Ved væsentlig og varig nedgang i antal ansatte ændres lønnen med pågældendes opsigelses
varsel ifølge funktionærloven. 

§ 4 Kvaliflkationsløn. 

Stk. I 

Kvaliflkationsløn udbetales den 1. i måned efter, at medarbejderen opfylder betingelserne her
for. 



Stk. 2 

Ved bevilling af godkendt kompetencegivende uddannelse kan der aftales kvaliflkationsløn ef
ter konkret individuel vurdering. 

Hvis der skal ydes kvalifikationsløn for uddannelse skal der indgås en skriftlig aftale mellem 
nærmeste leder, medarbejder og SL på hvor meget der skal ydes. 

Ved indgåelse af en aftale skal der som minimum ydes et tillæg på 5,000 kr. 

Stk, 3 

For gennemført relevant diplomuddannelse ydes 6.700 kr. reduceres ikke i forhold til beskæfti
gelsesgraden. 

Professionsbachelor som pædagog indgår ikke 

Diplomuddannelsen og indhold aftales med nærmeste leder. 

§ 5 Generelle forudsætninger. 

Funktionsløn og kvaliflkationsløn ydes i form af trin og tillæg. 

Tillæg kan aftales som varige eller tidsbegrænsede tillæg. 

Tillæg er angivet som årlige beløb i 31.3.2000-niveau og reguleres med centralt aftalte pro
centreguleringer. 

Tillæg reduceres i forhold til ansættelsesbrøken, medmindre andet aftales. 

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd indbetales til en supplerende pensionsordning i den 
pensionskasse, der er anført i overenskomsten. 

Hvis der ved overenskomstforhandlingerne centralt aftales funktionsløn og kvaliflkationsløn, 
som i forvejen er honoreret efter en lokalaftale, sker der modregning i de decentralt aftalte 
tillæg. 

De frigivne tilbageløbsmidler forhandles efterfølgende mellem Tønder kommune og SL 

Funktionstillæg med hjemmel i denne aftale bortfalder, hvis varetagelsen af de funktioner, der 
ligger til grund for aftalen, ophører eller der sker væsentlige ændringer heri. 

Væsentlige vilkårsændringer varsles overfor den enkelte medarbejder med et varsel, der sva
rer til pågældendes opsigelsesvarsel. 

§ 6 Forhandlinger. 

Medmindre andet aftales lokal, forhandles som udgangspunkt én gang årligt, j f r . Aftale om 
udmøntningsgaranti af nye midler t i l lokal løndannelse. 

Ved nyansættelser skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Hvis dette kan 
lade sig gøre følges bestemmelserne i procedureaftalen indgået mellem Tønder kommune og 
Den pædagogiske Branche. 



§ 7 Opsigelse af aftalen. 

Aftalen løber, indtil den erstattes af en ny aftale eller opsiges af en af parterne. 

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 

Aftalen bortfalder dog automatisk ved udgangen af en overenskomstperiode, hvis overens
komstparterne i forbindelse med overenskomstfornyelsen centralt aftaler ændringer af grund-
lønstrin eller aftaler forhøjelse af eller nye funktions- og eller kvalifikationslønninger. 

Parterne er i givet fald enige om snarest muligt herefter at optage forhandlinger om indgåelse 
af en ny aftale til erstatning heraf. I perioden, indtil en ny aftale indgås, eller der konstateres 
uenighed herom, fortsætter nærværende aftale dog uændret, 

§ 3 Konfliktløsning. 

Rets- og interessetvister behandles efter reglerne i aftalen mellem KL og KTO om iokal løndan
nelse. 

Tønder, den / V Zoil 

For Tønder kommpne For SL, Sydjylland 


