
FORHÅNDSAFTALE – indgået mellem
Dansk Sygeplejeråd og Slagelse Kommune

KMD-sag 330-2021-35972 1

Indhold
Aftalen omfatter: .................................................................................................................1

Områdeleders grundløn ........................................................................................................1

Funktionstillæg ....................................................................................................................1

Ikrafttræden: ......................................................................................................................1

Generelle forhold: ................................................................................................................1

Opsigelsesbestemmelser m.v.: ..............................................................................................2

Underskrifter:......................................................................................................................2

Aftalen omfatter:
Medarbejdere ansat efter:
Overenskomst for Ledere i kommunernes Ældre-, sundheds- og handicapområde mv. indgået 
mellem KL og Dansk Sygeplejeråd.
 
Afgrænset til: 
Månedslønnede medarbejdere, ansat på ordinære vilkår, ansat ved Center for Sundhed og 
Ældre, ansat som områdeleder i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Områdeleders grundløn

Grundløn L12 Årligt tillæg: 19.500 kr.

Funktionstillæg

Personaleledelse på Agersø og Omø
(Distanceledelse)

Årligt tillæg: 12.400 kr. 

Tillægget gælder fra 1. maj 2021

Personaleledelse af APV-/ 
forflytnings gruppen

Årligt tillæg: 12.400 kr.

Tillægget gælder fra 1. juni 2021

Ikrafttræden:
Elementerne i aftalen er gældende fra 1. januar 2021, hvis ikke andet er anført.

Generelle forhold:
Denne aftale afløser alle tidligere forhåndsaftaler, som hermed er bortfaldet. 

Alle tillæg er oplyst som årlige grundbeløb i 01.01.06 niveau. 
Trin og tillæg reduceres ift. ansættelsesgraden - Hvis intet andet er anført.
Trin og tillæg er pensionsgivende – hvis intet andet er anført.  

Hvis der som følge af centrale overenskomstaftaler laves aftaler omkring grundløn, funktions- 
eller kvalifikationstillæg, som er dækkende for elementerne i Forhåndsaftalen, forbeholder 
Slagelse Kommune sig ret til modregning, da det ikke er hensigten at yde dobbeltbetaling for 
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samme funktioner/kvalifikationer. Tillæg ydet efter Forhåndsaftalen opsiges i denne forbindelse 
i henhold til Forhåndsaftalens opsigelsesbestemmelser.

Funktionstillæg kan tildeles tidsbegrænset eller tidsubestemt. Tidsbegrænset funktionstillæg 
bortfalder uden yderligere varsel – f.eks. arbejdsmiljørepræsentant. Funktionstillæg udbetales 
så længe funktionen varetages. Såfremt der ydes funktionsløn, og denne funktion bortfalder, 
ophører betalingen for denne funktion med medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel. Hvis 
medarbejderen ønsker at ophøre med funktionen, og der er enighed om dette, ophører 
funktionslønnen fra den dato, hvor funktionen ophører.

Opsigelsesbestemmelser m.v.:
Forhåndsaftalen kan opsiges af begge parter med 3 mdr. varsel til udgangen af en måned.

Underskrifter:
15. juni 2021

Slagelse Kommune Dansk Sygeplejeråd

Ulla Christensen
Personalejuridisk konsulent

20-07-2021
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