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Niels Andersens Vej 65 

Forhåndsaftale om kan-tillæg røfenibp 
Tlf. 3977 3977 
Fax 3977 7677 

Københavns Amt 
SYGEHUSDIREKTORATET 

og 

ERGOTERAPEUTFORENINGEN 

1. Deltagere i forhandlingen: 

Københavns Amt 
Vicedirektør Torben 0 . Pedersen 
Bettina Z. Petersen, Personalefunkt. 

Ergoterapeutforeningen 
Sonja Vinkler 

2. Aftalen vedrører: 

Stillingsgruppe: Ergoterapeuter 

Institution/forvaltning: Amtets sygehuse 

Overenskomstnr.: 32.17(32.04) 

Yderligere afgrænsning: 

Antal medarbejdere: Nuværende og 

kommende ansatte 

3. Udmøntning: 

Aftalen udmøntes som funktionstillæg efter amtets overordnede lønkriterium. 

Udover grundløn på trin 22 ydes følgende: 

F4 : Funktionstillæg på 4.700 kr. (1.10.1984-niveau). X i Vi 8 0\°\ 

4. Begrundelse for aftalen: b • v®® 

F4 : Ydes for beskæftigelse på lukkede/sikrede afdelinger. Tillægget ydes i forhold til 
den gennemsnitlige anvendte arbejdstid på lukkede/silerede afdelinger. 
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5. Tillægsbeløb: 

13 Jf.pkt. 3. 
CZ1 engangstillæg kr. (aktuelt niveau) 

6. Pension: 

13 Tillægget er pensionsgivende. Der henvises til pensionsbestemmelserne i gældende 

overenskomst. Tillægsbeløbet i pkt. 5 er ekskl. eget pensionsbidrag (netto). 

CH Tillægget er ikke pensionsgivende. 

7. Modregning: 

13 Den aftalte lønforbedring modregnes i tidligere aftalt løn med tilsvarende begrundel

se. 

Cl Den aftalte lønforbedring modregnes i udligningstillæg (K7). 

8. Afkortning: 

Tillægget reguleres i forhold til løndecimalen. 

9. Tidsbegrænsning: 

13 Aftalen har virkning fra 1. april 1999. 

Cl Aftalen gælder indtil den 

13 Aftalen er varig. 

[___ Aftalen gælder et engangsbeløb, der udbetales pr. 

10. Lønreduktion: 

I 3 Den aftalte lønforbedring reduceres som følge af evt. fremtidige lønstigninger, der er 
en følge af centrale/decentrale kollektive aftaler, hvis begrundelsen for lønforbedrin
gen er den samme som denne aftale. 

EU Den aftalte lønforbedring reduceres ikke som følge af evt. fremtidige lønstigninger, 
der er en følge af centrale/decentrale kollektive aftaler. . 
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11. Ophør/opsigelse (minimumskrav): 

Denne aftale kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Ved væsentligt ændrede (forringede) lønvilkår foretages partshøring i henhold til de ved opsi
gelse gældende regler. 

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts. 

11.A. Funktionsløn: 

Funktionsløn ophører ved overgang til anden stilling. 

Funktionsløn bortfalder, hvis funktionen der ligger til grund for tillægget bortfalder. 

Funktionsløn kan opsiges overfor den enkelte medarbejder med gældende opsigelsesvarsel. 

12. Bemærkninger: 

Nærværende aftale er ikke en hindring for at der lokalt kan aftales kvalifikationstillæg til den 
enkelte medarbejder - inden for amtets gældende regler, hvilket for tiden betyder op til mak
simalt 35.000 kr. i årligt grundbeløb (31.3.2000-niveau) udover den aftalebestemte grundløn. 

Med nærværende lønaftale bortfalder samtidig tidligere aftalte personlige- og/eller funktions
bestemte tillæg via decentral løn. 

13. Underskrift-

Dato: Dato: 

For Sygehusdirektoratet: For Ergoterapeutforeningen: 

Torben 0 . Pedersen Sonja Vinkler 


