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Forhåndsaftalie om kan-tillæg mellem 

Gentofte Hospital 

og 

Ergoterapeutforeningen <W 2008 

1. Deltagere i forhandlingen: 

Gentofte Hospital 
Oversygeplejerske Connie Pedersen 
Administrerendeoverlæge Finn Rønholt 

Organisation 
Jette Vestergaard Jensen 

2. Aftalen vedrører: 

Stillingsgruppe: Ergotrapeuter 
Institution/forvaltning: 
Overenskomstnr.: Se ARF's lønsamling 

Evt. yderligere afgrænsning angives her. 

Antal medarbejdere: 2 
Afdeling: Medicins afd.C 4 

3. Udmøntning og tillægsbeløb: 

Tillægsbeløbeter ekskl. eget pensionsbidrag (netto).' 

Tillægget udmøntes som funktionsløn efter amtets' overordnede lønkriterium P2 

£3 16.000,00 kr. i årligt grundbeløb.Tillægget er pensionsgivende. 
Grundbeløb for Sundhedskartellet er i niveau 01.01.2006, for alle øvrige er grundbeløbet i niveau 31.03.2000 

• engangstillæg på kr. i aktuelt niveau. Tillægget er pensionsgivende. 

4. Begrundelse for aftalen: 
For Sundhedskartellets område gælder tillige, at tillægget skal begrundes i et affiinktionsområderne 
nedenfor (se bilag 3 i Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område APV 11.20.10) 

Ergoterapeutre, der fungere som Ergoterapifaglige Vejledere indenfor 

Funktionsområde; Kerneområdet 



^ " 

5. Udmøntningsgarantien: 

£3 E: Enighed - begge parter er enige om, at tillægget er omfattet af udmøntningsgarantien. 
O U: Uenighed - der er uenighed om tillægget er omfattet - husk at noter den konstaterede 

uenighed i pkt. 10. 
I: Ikke omfattet - tillægget er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. 

6. Beskæftigelsesgrad: 

Tillægget reguleres i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. 

7. Tidsbegrænsning: 

|^j Aftalen er tidsbegrænset til den XXX, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. 

8. Modregning: 
Tillægget modregnes i fremtidige lønforbedringer givet i henhold til centrale/ decentrale 
kollektive aftaler, hvis lønforbedringen er knyttet tiksamme funkuWkvalifikation og er givet 
med samme begrundelse. 

[~1 Tillægget modregnes i tidligere aftalt Individuelt decentralt tillæg, der er givet for samme 
funktion/kvalifikation. Angiv hvilken aftale. 

O Tillægget modregnes ved senere opnåelse af erfaringsbaseret kvaiifikationsløn ifølge 
overenskomsten. 

O Tillægget modregnes i udligningstillæg (K7). 

9. Opsigelse og ophør: 

Denne forhåndsaftale kan opsiges skriftligt fra begge parters side med 3 måneders varsel. 

Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 

[X] Funktionsløn: 
Opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn sker i henhold til "Aftale om ny løndannelse" § 14. 
For AC'er gælder bestemmelserne i AC-overenskomsten. 

d Kvaiifikationsløn: 
Opsigelse og ophør af aftaler om kvaiifikationsløn sker i henhold til "Aftale om ny løndannelse" § 
15. For AC'er gælder bestemmelserne i AC-overenskomsten. 

10. Bemærkninger: 

Tildeling af tillæg sker efter indstilling fra tillidsrepræsentanten og den ledende terapeut. 



Ved ophør af funktionen, bortfalder EFV-tillæget til udgangen af samme måned som funktionen 
ophører. 
Ophør Kan ske efter indstilling fra den ledende terapeut. 

11. Ikrafttræden: 

1.juli 2007 

12. Underskrift: 

For: 

Dato: 

For: Ergoterapeutforeningen 

Dato: 1.7.2007 

gsberettiget organisation 

[COM tøftkJc, 
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Operation Life er et samarbejde mellem Trygfonden o? Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
www.operatiDHlife.dk 


