Forhåndsaftale for decentrale ledere og teamledere
i Lolland Kommune og Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
§ 1 Decentrale ledere
Stk. 1
Indplaceres på L15.
Stk. 2
Øvrig lønindplacering og lønudvikling aftales individuelt.
§ 2 Teamledere
Stk. 1
Nyudnævnte Teamledere uden forudgående ledelseserfaring indplaceres på L10
Stk. 2
Teamledere med 2 års ledelseserfaring, eller anden relevant erfaring, samt gennemført diplomuddannelse i
ledelse indplaceres på L12.
Stk. 3
Teamledere indplaceret på L12, indplaceres på L13 efter 2 års ledelseserfaring på L12 i Lolland Kommune.
Stk. 4
Teamledere der vikarierer for andre teamledere, ydes et funktionstillæg på 48.000 kr. /årligt. Tillægget udbetales månedligt pr. løbende måned så længe funktionen varetages.
Stk. 5
Team ledere, der som funktion varetager ledelsen af Vikarkorpset i personlig og praktisk hjælp, ydes et tillæg
på 20.000 kr. /årligt.
Stk. 6
Team ledere, der som funktion varetager ledelsen af Ø-beredskabet i personlig og praktisk hjælp, ydes et
tillæg på 20.000 kr. /årligt.
Stk. 7
Team ledere, der har funktionen som Mentor for en Ledertrainee, ydes et tillæg på 20.000 kr. /årligt.
Stk. 8
Der afsættes årligt en pulje på mindst 200.000 kr. i nutidskroner, der kan udmøntes som engangsbeløb til
teamledere. Kriterierne for at opnå engangsbeløb besluttes af sektorchef og de decentrale ledere i Ældre og
Sundheds sektoren.
Stk. 9
Det vil være muligt at forhandle varige stigninger.
§ 3 Øvrige bestemmelser
Stk. 1
Denne aftale erstatter alle tidligere Forhåndsaftaler mellem Lolland Kommune og DSR Lederforening
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Stk. 2
Alle tillæg i denne aftale er angivet i niveau 1. januar 2006, medmindre andet er angivet.
Stk. 3
Øvrige ansættelsesvilkår følger overenskomsten for ledere i kommunens ældre-, og sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (71.01).
§ 4 Opsigelse af aftalen
Stk. 1
Denne aftale kan af hver af parterne når som helst opsiges skriftligt og med et varsel på 3 måneder til ophør
til en måneds udgang.
Stk. 2
Efter opsigelse er de centrale aftaler gældende.
Stk. 3
Parterne er enige om, at aftalen ved enighed kan ændres uden opsigelse.
§ 5 Ikrafttræden
Stk. 1
Denne aftale er gældende fra 1. februar 2020
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