
Sagsnr.81.15.00-GO1-1-15Dato 25-1-2016Sagsbehandler Lisa Jane HolstForhåndsaftalefor ergoterapeuterbasispersonaleindgåetmellem Næstved Kommunes Ældreområdeog ErgoterapeutforeningenJanuar 2016Retsgrundlaget for at indgå forhåndsaftale er overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergote-rapeuter og fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed mil.indgået mellem KL og Ergoterapeutforeningen.For aftalen gælder:Kronetillæg er pensionsgivende og er anført i årligt tillæg i l/1-06-niveau.Grundløn:Grundlønnen defineres som den løn, der gives for de funktioner, som en ansat er i stand til at vare-tage, når pågældende er nyuddannet/eventuelt nyansat uden erfaring.Næstved Kommune forbeholder sig ret til at modregne i lønelementer, hvis grundlønnen ændres viacentrale aftaler.LøntillægTillæg er pensionsgivende og opgives i årligt grundbeløb (l/ 1 2006-niveau).Aftales et nyt tillæg indgår dette i udmøntningsgarantien første gang.En evt. forhøjelse af eksisterende tillæg indgår i udmøntningsgarantien første gang med forskellenmellem gammelt og nyt tillæg.Tillæg som er stillingsafhængig gives kun så længe, funktionen varetages og bortfalder med udgan-gen af den måned, funktionen ikke længere varetages.Der vedlægges funktionsbeskrivelser som bilag.Side 1 af 3___._._l.___



A. Superviserende og vidensdelende indsats (f-løn)Der ydes et tillæg på 6.100 kr. årligt.Det forventes, at medarbejderen evner at formidle det terapeutiske perspektiv i udviklingen afdet tværfaglige samarbejde og står til rådighed med supervision i konkrete forløb.Tillægget gælder kun for rene basisstillinger.Allerede ansatte, der får tillægget helhedsperspektiv og tværfaglig tilgang ændres pr. l. marts2016 til ovennævnte tillæg. Ansatte, der ikke har fået tillægget helhedsperspektiv og tværfagligtilgang, skal ydes ovennævnte tillæg fra ansættelsesdato.B. AMPS kalibrering. (k-løn)Der ydes et tillæg på 6.100 kr.C. Relevant modul på diplomuddannelse eller tilsvarende relevant uddannelse. (k-løn)Der ydes et tillæg på 6.100 kr. (Bortfalder ved fuldt diplom).D. Fuld relevant diplomuddannelse eller tilsvarende relevant uddannelse. (k-løn)Der ydes et tillæg på kr.l8.l00 kr.E. Relevant masteruddannelse. (k-løn) 60 etcsDer ydes et tillæg på 33.000 kr.Specialister(tidligere konsulenter)Indplaceres på basisoverenskomsten på trin 9Selvtilrettelæggende.Specialister er kun omfattet af denne forhåndsaftale i forhold til punkt C, D, og E: diplom- og ma-steruddannelse.



Opsigelsesbestemmelser:Stillingsafhængige løntrin/tillaeg bortfalder uden yderligere varsel ved ophør af funktionen. HvisNæstved Kommune ønsker funktionens bortfald, har medarbejderen dog krav på sit individuelleVarsel.For funktionsbestemte løntrin gælder dog, at disse ikke bortfalder for tjenestemænd, men at de evt.kan omdefineres, hvis funktionen ikke længere er relevant for pågældende.Hvis der i overenskomstperioden centralt aftales honorering, der er lig med eller bedre for funktio-ner eller kvalifikationer, der er indskrevet i denne aftale, bortfalder honorering jf. forhåndsaftalen,således at der ikke kan ske dobbelthonorering af samme lønelement.Aftalen kan skriftligt opsiges til bortfald af begge parter med mindst 3 måneders varsel til udgangenaf en måned.Ikrafttræden:Aftalen træder i kraft den l. marts 2016,ForNæstved KommuneErgoterapeutforeningen


