FORHÅNDSAFTALE
For ledende personale,
Som indgår i en
Afdelingsledelse

Indgået mellem:

FILADELFIA
OG
DANSK SYGEPLEJERÅD
LEDERFORENING

IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.18
Overenskomstområde
Overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og bl.a. Danske sygeplejeråd 32.26

Aftalen omfatter ansatte på
Epilepsihospitalet Filadelfia inkl. Center for Neurorehabilitering

Bemærkninger:
DSR forhandler klassificeringen af stillingen som ledende sygeplejerske, så længe det er en
sygeplejerske, der indgår i afdelingsledelsen. Ændres sammensætningen i afdelingsledelsen, så
en anden faggruppe bliver repræsenteret overgår forhandling om klassificering og indplacering
til dette fagforbund.

Grundlønsklassificering
Begrundelse:

Beløb/trin
31.03.18 niveau
Årligt

Ledende sygeplejersker
Pensionsgivende tillæg (i henhold til enhver tid gældende overenskomst
for ledere på sundhedskartellets område).
Bemærkninger:
Ledende sygeplejersker som sidder i mere end en afdelingsledelse ydes
et tillæg svarende til det til enhver tid gældende tillæg for at indgå i
afdelingsledelser jf. overenskomsten.
Ledelsestillæg
Begrundelse:
Idet der vil være forskel på ledelsesopgaven på grund af afdelingernes
størrelse og kompleksitet, ydes følgende lokalt aftalte ledelsestillæg for
funktionen som afdelingsleder:
Ledelsestillæg A
Ledelsestillæg B
Ledelsestillæg C
Bemærkninger:
Afdelingerne er vægtet i henhold til vedlagte bilag 1.

L12
+
34.538

Beløb/trin
31.03.18 niveau
Årligt

71.517
103.273
135.029

Hvis man som ledende sygeplejerske indgår i flere afdelingsledelser,
modtager man alene ét ledelsestillæg, svarende til den højst vægtede
afdeling, som man er afdelingsleder for.
Kompetencetillæg
Begrundelse:

Beløb/trin
31.03.18 niveau
Årligt

Tillæg for særlige personlige og faglige kompetencer.
Tillæg for relevant specialeorienteret efteruddannelse efter individuel og
konkret vurdering.

Forhandles
Forhandles

Øvrige bemærkninger
Tillæggene reduceres i forhold til ansættelsesbrøk.
Såfremt de centrale parter indgår aftaler, der overlapper decentralt aftalte tillæg sker der
modregning i de decentrale tillæg.
Denne aftale erstatter alle tidligere indgåede forhåndsaftaler.
Ophør/opsigelse/ændring
Aftalen kan helt eller delvist efter forudgående drøftelse mellem parterne opsiges med 3
måneders gensidigt varsel til udgangen af december måned.
Aftalen vurderes af parterne 1 gang årligt i forbindelse med den årlige lønforhandling og kan i
den forbindelse forhandles såfremt en af parterne anmoder herom og ændres ved enighed.
Uanset den faste forhandlingstermin har parterne på ethvert tidspunkt mulighed for at optage
forhandlinger ved væsentlige stillingsændringer og arbejdsomlægninger, som medfører et
væsentligt ændret stillingsindhold og funktionsområde.
FOR Dansk Sygeplejeråd Lederforening
Dato: 09.04.2018
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FOR FILADELFIA
Dato: 6. april 2018

