
 

PROTOKOLLAT 
 

Forhandling   
mellem Dansk Psykolog Forening og Psykiatrien i Region Syddanmark 

om forhåndsaftaler for Specialpsykologer i Uddannelsesstillinger 
gældende for Psykiatrien i Region Syddanmark 

 (overenskomst 33.01) 

Uddannelsestillæg: 
a) Uddannelsestillæg år 2: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Funktionstillæg på kr. 18.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer:  144894 

Begrundelse: 
Specialpsykologuddannelsens 2. år. 
 
Klausul: 
Gennemført uddannelsens 1. år eller tilsvarende. 
Ved ophør i uddannelsesstillingen bortfalder tillægget uden yderligere varsel. 
 
 
 
b) Uddannelsestillæg år 3: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Funktionstillæg på kr. 24.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer: 144895 

Begrundelse: 
Specialpsykologuddannelsens 3. år. 
 
Klausul: 
Gennemført uddannelsens 2. år eller tilsvarende. 
Ved ophør i uddannelsesstillingen bortfalder tillægget uden yderligere varsel. 
 
 
 
c) Uddannelsestillæg år 4: 
Aftale: 
Der ydes et pensionsgivende Funktionstillæg på kr. 36.000,00 årligt 

Internt SD-tillægsnummer:  144896 

Begrundelse: 
Specialpsykologuddannelsens 4. år. 
 
Klausul: 
Gennemført uddannelsens 3. år eller tilsvarende. 
Ved ophør i uddannelsesstillingen bortfalder tillægget uden yderligere varsel. 
 
 
 
 
 

  

  

  
J.nr.  
Dato: 16.11.2015              
JOFA              

                

Svarende til 24194 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 32259 kr. i 31.3.2018 niveau

Svarende til 48388 kr. i 31.3.2018 niveau
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Bemærkning: 
Der kan kun ydes 1 tillæg efter denne aftale. 
 
Anciennitetsberegning af Uddannelsestillæg: 
I tilfælde af barselsorlov, længerevarende sygdom fortsætter anciennitetsberegningen i forhold til Uddannel-
sestillæg. Uddannelsestillæg C ydes således i resten af uddannelsestiden. 
Dette gælder også ved eventuel forlængelse af uddannelsestiden. 
 
I tilfælde af orlov m.v. hvor man udtræder af uddannelsesstillingen stopper anciennitetsberegningen i forhold 
til Uddannelsestillæggene. Ved genindtrædelse i uddannelsesstillingen fortsætter man således med det ud-
dannelsestillæg man havde ved fratrædelsestidspunktet. 
 

 
 
 
 
 
Generelt: 
For pensionsgivende tillæg ydes pensionen i henhold til overenskomsten.  
 
For tillæg ydet med begrundelse i funktion gælder det, at tillægget følger funktionen og derfor ophører, hvis 
funktionen bortfalder eller overføres til en anden medarbejder.  
 
Over for medarbejderen kan tillægget opsiges med det individuelle varsel. 
 
Tillægget er angivet ved lønniveau 31. marts 2000. 
 
Størrelsen af tillægget svarer til fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillægget for-
holdsmæssigt.  
 
Aftalen har virkning fra 1. januar 2016, idet det er en videreførelse af tidligere forhåndsaftale. 
 
Forhåndsaftalen kan ændres ved enighed eller opsiges skriftligt med 3 måneders varsel.  
 
 
Middelfart, den  19/ 11    2015  Middelfart, den        19  / 11   2015 
 
 
 
Sign: Jørgen Faurskov  Sign: Ole Nielsen  
for Psykiatrien i Region Syddanmark  for Dansk Psykolog Forening 

  
 




