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FORHANDSAFTALE INDGAET MELLEM DANSK PSYKOLOG FOR- 

ENING OG AARHUS KOMMUNE, UNGECENTRET SKANDERBORGVEJ 

VEDR. AUTORISATION 

SOCIALE FORHOLD OG 

Forhandsaftalen gzelder fra 1. februar 2023. Forhandsaftalen omfatter psy- BESKÆFTIGELSE 
Unge, Job og Uddannelse 

kologer ansat hos Aarhus Kommune, Ungecentret Skanderborgvej. Aarhus Kommune 

GENERELT 

Denne forhåndsaftale er et supplement til overenskomst for akademikere i 

kommuner (31.01) Tillæggene er angivet som årlige beløb i 31.03.00 ni- 

veau/grundbeløbsniveau. 

Tillæggene udbetales i forhold til beskæftigelsesgraden, medmindre andet er 

anført. Tillæggene er pensionsgivende medmindre andet er anført. 

Hvis der sker ændring/forbedring i de centrale aftaler og overenskomster er 

det aftalt, at forhåndsaftalen bortfalder på de konkrete punkter fra samme 

dato for at undgå dobbelthonorering. Umiddelbart herefter optages forhand- 

ling mellem parterne om lønmidlernes anvendelse. 

OPSIGELSE ELLER ÆNDRING AF AFTALEN 

Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneder til udgan- 

gen af en måned eller ændres, hvis der er enighed mellem parterne. 

AUTORISATION 

Ved ansættelse af psykologer uden autorisation tilbydes og planlægges efter 

endt prøvetid et opkvalificeringsforløb med henblik på, at der opnas autorisa- 

tion. Det tilstræbes, at autorisationen opnås inden for de 3 første års aktive 

tjeneste efter ansættelse ved Ungecentret Skanderborgvej. 

Lederen og psykologen udarbejder i fællesskab en opkvalificeringsplan, hvor 

den interne supervision påbegyndes umiddelbart herefter.
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Den eksterne supervision pa 40 timer tilstræbes planlagt fra 4. kvartal efter 19. januar 2023 

ansættelse via interne bytteordninger i Aarhus Kommune. Side 2 af 2 

Har man som nyansat allerede modtaget supervision, planlægges supervisi- 

onsforløbet med udgangspunkt i allerede antal erhvervede timer. 

Særligt vedrørende tidsbegrænset ansatte iht. Lov om tidsbegrænset ansæt- 

telse § 4, stk. 1. Den eksterne supervision pa 40 timer deles forholdsmaes- 

sigt ud, svarende til 0,90 timer pr. maneds anszettelse. Lederen og psykolo- 

gen aftaler, hvorledes timerne skal planlægges. Det er muligt, at timerne kan 

klumpes sammen. 

KVALIFIKATIONSLØN 

Autorisationsuddannelsen udløser et årligt tillæg på 34.900 kr. Opnås autori- 

sationen ikke inden for 3 års aktiv tjeneste ved Ungecentret Skanderborgvej, 

tildeles et årligt tillæg på 17.450 kr. frem til autorisationen opnås. Tillægget 

udmøntes fra den dag, hvor psykologen har 3 års aktiv tjeneste ved Unge- 

centret Skanderborgvej. 

Lønseddeltekst: Autorisationsuddannelsestillæg 

IKRAFTTRÆDEN 

Aftalen har virkning fra 1. februar 2023. 

For Aarhus Kommune, leder Morten Randløv 
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Tillidsrepræsentant Louise Laursen 
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