
ALLERØD KOMMUNE 

Forhåndsaftale om midlertidige eller varige tillæg 

Allerød Kommune og Ergoterapeutforeningen indgår herved følgende aftale: 

§1. 
Aftalen vedrører 

Overenskomst for ergoterapeuter 
76.03 

§2. 
Aftalen gælder for følgende personalegruppe(r): 

Ergoterapeuter ved Sundhed & Omsorg 

§3. 
Deltagere i forhandlingen: 

Ferrfegeterapeutféfeningenr 

Rie Carlsen og Dorte Lindhardtsen 

Ft>rAllerød~KommuTier 

Nete Mårtensson og Lene Schultz 

§4 
Aftale/indstilling (sæt byds) 

Denne aftale er bindende indtil ophør (se § 8) og kræver ikke yderligere godkendelse 

Parterne indstiller følgende til godkendelse 

Andre bemærkninger: 

Aftalen gælder pr. 1. juni 2009. 
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§5 
Grundløn og decentralt aftalte tillæg 

Stk. 1 
GRUNDLØN 
Ergoterapeuter u/ 4 års beskæftigelse på grundlag af grunduddan. 
Ergoterapeuter o/ 4 års beskæftigelse på grundlag af grunduddan. 

LØNTRIN 
4 
7 

Stk. 2 

a 

DECENTRALT AFTALTE TILLÆG 
Arbejdsbog ansvarsområder 
Midlertidige eller opgavebestémte 
Tillidsrepræsentant 

Tillæg i 
01.01,06 
niveau 

10.500 

Løntrin Pensionsgiv
ende (ja/nej) 

Ja 

Årbejds-
tidsbestemt 
O'a/nej) 

nej 

Stk.3 

a 

b 

DECENTRALT AFTALTE TILLÆG 
Arbejds- og ansvarsområder 
Varige 
Selvstændig varetagelse af fagligt opgaveområde 
j f r . §7 

Tillæg i 
oxoor—~ 
niveau 

8.000 

Løntrin Pensionsgiv
ende Qa/3ejF 

Ja 

Arbejds-
irdsbesTemt 
O'a/nej) 

Ja 

§6 
Bemærkninger vedr. modregning og reduktion 

Hvis der centralt aftales tillæg, der allerede via denne aftale ydes betaling for, sker der mod
regning i de decentralt aftalte tillæg. Modregning kan kun ske efter forhandling med den 
forhandlingsberettigede organisation. 

§7 
Øvrige bemærkninger 

Vedr, S 5, stk. 3a: 
Tillægget ydes for en kvalificeret varetagelse af et fagligt opgaveområde indenfor Genoptræningen i 
Sundhed & Omsorg. Tillægget ydes senest et år efter tildelingen af det faglige opgaveområde, hvis 
følgende kompetencer besiddes: 

• Selvstændig og sikker varetagelse af opgaveområdet 
• Er opsøgende og holder sig ajour med viden på området 
• Kan implementere ny viden i den daglige arbejdstilrettelæggelse 
• Kan formidle viden på området samt vejlede kolleger eller andre samarbejdspartnere inden

for opgaveområdet. 

Tildeling af tillægget aftales mellem TR og leder. Ved bortfald af opgaveområde beholdes tillæg
get, idet det forudsættes at pågældende får tildelt et nyt opgaveområde. 
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§8 
Opsigelse og ophør 

stk. 1: Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneder til en 
overenskomstperiodes udløb. Hvis aftalen opsiges, har den fortsat virkning i indtil 
6 måneder. I den periode skal der tages initiativ til forhandling og udvises positiv 
forhandlingsvilje. Kan der ikke opnås enighed bortfalder nærværende aftale. 

stk. 2: Opgavebestemte eller midlertidige tillæg bortfalder, når opgaven/funktionen ophø
rer. 
Hvis funktionen ophører på grund af kommunens beslutning, skal opsigelse af 
funktionslønnen ske efter funktionærlovens regler og med de varsler, der er anført i 
denne lov. 
Hvis funktionen ophører som følge af medarbejderens ønske, eller hvis et tillidsjob 
der honoreres med funktionsløn ophører, bortfalder funktionslønnen fra den dato 
funktionen ophører. 

stk. 3: Medmindre andet aftales, er kvalifikationsløn personlig og bevares ved overførsel 
til anden stilling på samme niveau og inden for samme stillingsområde. Ved for
fremmelse aftales, hvor stor en del af kvalifikationslønnen, der bevares. 

stk. 4: Aftalen genforhandles senest i oktober kvartal 2011, såfremt en ny overenskomst er 
udsendt, eller hurtigst muligt derefter. Begge parter er dog enige om at der kan op
tages forhandlinger om ændringer i aftalen i hele aftaleperioden. 

§9 
Ikrafttræden 

Denne aftale træder i kraft den 1. juni 2009. Eventuelle lønmæssige ændringer begrundet i 
aftalen sker fra denne dato. 

Underskrift m.v. 

Aftalen er forhandlet: 

Den: 19. mai 2009 

Sted: Sundhed & Omsorg 

For ERGOTERAPEUTFORENINGEN For ALLERØD KOMMUNE 

/
(y[uu pføu^. 

underskrift underskrift 


