
MIML AALBORG 
KOMMUNE 

Lokallønsaftale imellem medarbejderne i botilbuddet Skydebanevej (Tidligere Skal
borglund, 6B/T-SKAL), Ergoterapeutforeningen og Handicapområdet for autisme og 
sindslidelse. 

Aftaletekst: 
Nattjenesten har i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007 været organisatorisk til
knyttet botilbuddet Skalborglund (6B/T-SKAL). For varetagelsen af de særlige funktioner 
der har været i forbindelse med Nattjenestens organisatoriske tilknytning til botilbuddet 
Skalborglund, ydes et pensionsgivende engangsbeløb. 

Aftalen er gældende for: 
Månedslønnede medarbejderne ved Botilbuddet Skalborglund, jævnfør nedenfor. 

L januar 2005 Hl 31. marts 2006: 
Månedslønnede medarbejdere som er ansat ved aften-natteamet ved botilbuddet Skalborg
lund. (6B/T-SKAL), ydes for de 15 måneder der er i perioden, et pensionsgivende engangs
beløb på kr. 8.000,- (Nutidskroner). 

Tillægget reduceres forholdsmæssigt i henhold til ansættelsesperiode og ansættelseskvote. 

1. april 2006 til 31. december 2007: 
Alle månedslønnede medarbejdere som er ansat ved botilbuddet Skalborglund (6B/T-
SKAL), ydes for de 21 måneder der er i perioden, et pensionsgivende engangsbeløb på kr. 
11.000,-(Nutidskroner). 

Tillægget reduceres forholdsmæssigt i henhold til ansættelsesperiode og ansættelseskvote. 

Nattjenesten er fra 1. januar 2008 organisatorisk tilknyttet botilbuddet Skydebanevej. Der 
henvises til separat aftale gældende fra 1. januar 2008. 
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Kopi af aftalen sendes til Lønafsnittet 

Rundhøj torvet 3, 1, 
8270 Højbjerg 
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AALBORG 
KOMMUNE 

Lokallønsaftale imellem medarbejderne i botilbuddet Skydebanevej, Ergoterapeut
foreningen og Handicapområdet for autisme og sindslidelse. 

Aftaletekst: 
For varetagelse af de særlige funktioner der er i forbindelse med Nattjenestens organisatori
ske tilknytning til botilbuddet Skydebanevej, ydes et pensionsgivende årligt tillæg på kr. 
6.100,- (1/1-2006 niveau). Tillægget reduceres i henhold til ansættelseskvoten. 

Aftalen er gældende for: 
Månedslønnede medarbejderne ved Botilbuddet Skydebanevej. 

Aftalen har virkning fra: 
1. januar 2008. 

Der henvises til separat aftale omkring honorering for funktionen for perioden 1. januar 
2005 til 31. marts 2006 samt perioden 1. april 2006 til 31. december 2007. 

Opsigelse: 
Aftalen er gældende så længe Nattjenesten er organisatorisk tilknyttet botilbuddet Skyde
banevej. Tillægget bortfalder uden varsel, såfremt Nattjenestens organisatoriske forhold 
ændres til anden placering eller ophører. Aftalen kan i øvrigt af hver af parterne opsiges 
med 3 måneders varsel til en måneds udgang. Ved varslets udløb er aftalen endeligt bortfal
det. 
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