Lønforhandlinger 2020

Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråd for afdelingssygeplejersker og teamledere ansat i Psykiatrien, Region Sjælland
(32.26)
Pr. 1. november 2020
1. Løntrin
Indplacering på grundlønstrin L9
2. Lokal løndannelse

Funktion

Tillæg for afsnitsledelse
Helt særlige ledelsesopgaver,
der ligger udover opgaverne i
en afdelingssygeplejersker/teamlederstilling
Sundhedsstyrelsens
specialuddannelse i psykiatrisk
sygepleje
Psykiatritillæg

Tillæg

Sats 31/3-2018
hvor intet andet
er nævnt: årlige
beløb

Z

33.592 kr.

Z

14.194 kr.

Z

22.119 kr.

Z

10.645 kr.

Bemærkninger

Ydes efter konkret vurdering og efter indstilling.

Ydes til afdelingssygeplejersker og teamledere.

Generelle bestemmelser
Aftalen følger og er indgået med hjemmel i Aftale om Lokal Løndannelse indgået af Danske Regioner og
Sundhedskartellet.
Ved nyansættelser følges overenskomstens bestemmelser samt denne forhåndsaftale. Lønindplacering på et
højere niveau, kan kun ske efter forhandling mellem parterne.
Beløbene i forhåndsaftalen er pensionsgivende og opgivet i 31/3-18 niveau, med mindre andet fremgår. Alle
tillæg reduceres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesnormen.
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Tildelingstidspunkt
Såfremt en medarbejder påbegynder en opgave/funktion midt i måneden, ydes tillæg i tilknytning hertil fra
den efterfølgende 1. i måneden.
Tillæg for kompetencer ydes fra den 1. i måneden efter, at medarbejderen har opnået de i henhold til denne
aftale nævnte kompetencer.
Bortfald af tillæg
Tillæg for funktionen bortfalder uden yderligere varsel:
 Når tidsbegrænsende funktioner ophører,
 Når medarbejderen efter eget ønske og efter aftale med ledelsen udtræder af funktionen
 Når medarbejderen efter eget ønske fratræder stillingen, som funktionen er knyttet til
 Når nærværende forhåndsaftale erstattes af ny forhåndsaftale mellem parterne, hvor funktionen ikke
længere honoreres.
I øvrige tilfælde gælder medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.
Modregning
Såfremt der overenskomstmæssigt aftales ændring i nuværende lønmodel herunder centrale tillæg, således at
tillæg i henhold til denne aftale for samme funktion eller kompetence honoreres efter bestemmelserne i overenskomsten eller andre centrale aftaler, sker der en forholdsmæssig modregning i de eksisterende tillæg.
Ligeledes hvis der for hele Region Sjælland indgås aftaler om organisationsspecifikke lønmodeller, lønaftaler eller tillæg for tilsvarende funktioner eller kompetencer, vil der ske modregning i de eksisterende løntrin
eller tillæg.
Der vil ske modregning i tillæg for tidligere gennemførte kurser/uddannelsesforløb, når medarbejdere har
gennemført ny uddannelsesaktivitet med tilsvarende sigte, og hvortil der er knyttet et tillæg.
Hvis en medarbejder efter denne forhåndsaftale opnår tillæg eller løntrinsforbedringer for funktioner/-kvalifikationer, som medarbejderen allerede honoreres for, sker der en modregning i eksisterende tillæg/løntrin,
med mindre andet fremgår.
Opsigelse eller ændring af aftalen
Denne aftale kan opsiges med 3 måneders gensidigt varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal altid
være ledsaget af en begrundelse. Medfører opsigelse af denne forhåndsaftale væsentlige vilkårsændringer for
den enkelte ansatte gælder overenskomstens bestemmelser.
Aftalen kan begæres genforhandlet såfremt blot en af parterne anmoder om det og kan genforhandles på et
hvilket som helst tidspunkt, hvis parterne er enige herom.
Ikrafttræden
Hvor intet andet er anført træder aftalen i kraft 1. november 2020 og erstatter alle tidligere indgåede aftaler
for afdelingssygeplejersker/teamledere ansat i Psykiatrien, Region Sjælland.
Aftalen omfatter afdelingssygeplejersker og teamledere som er ansat pr. 1. oktober 2016.

Underskrifter
Dato: 3. november 2020

Dato:
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_______________________
For Region Sjælland

_________________________________
For Lederforeningen, Dansk Sygeplejeråd
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