
Forhåndsaftale om kan-tillæg mellem 

Københavns Amt 
Amtssygehuset i Gentofte 

og 

Ergoterapeutforeningen 

1. Deltagere i forhandlingen: 

Københavns Amt Organisation 
Personalechef Kirsten Bork Aase Mortensen 
Personaleadm.chef Henrik Filtenborg 

2. Aftalen vedrører: 

Stillingsgruppe: ergoterapeuter Antal medarbejdere: 
Institution/forvaltning: Afdeling: alle 
Overenskomstnr.: 3 32.17 

Aftalen omfatter ikke medarbejdere hvor en superbrugerfunktion indgår i aflønninglclassifiseringen 
samt ledere 

3. Udmøntning og tillægsbeløb: 

TillægsBeløbefeY ekskl. eget pensionsbidrag (netto). For ansatte pa AC-overenskomsten doglhkl. 
eget pensionsbidrag (brutto). 

Tillægget udmøntes som funktionsløn efter amtets overordnede lønkriterium F2 

[>3 6,000.00 kr. i årligt grundbeløb (31.03.2000 niveau).Tillægget er pensionsgivende. 
I | engangstillæg på kr. (aktuelt niveau). Tillægget er pensionsgivende. 

4. Begrundelse for aftalen: 

FunktionslønstiUægget ydes i henhold til funktioner og ansvarsområde, jfr. kontrakt af 28.01.2004 
mellem afdelingsledelsen, superbrugerudvalget samt den enkelte superbruger 
Superbrugeren skal have gennemgået den i kontrakten anførte uddannelse 

5. Beskæftigelsesgrad: 

| | Tillægget reguleres ikke i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. 



6. Tidsbegrænsning: 

I I Aftalen er tidsbegrænset til den , hvorefter den ophører uden yderligere varsel. 

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

[><_ Tillægget modregnes i tidligere aftalt individuelt decentralt tillæg, der er givet for samme 
funktion/kvalifikation. Angiv hvilken aftale. 

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

I I Tillægget modregnes i udligningstillæg (K7). 

8. Opsigelse og ophør: 

[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. 

I I 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. 

9. Bemærkninger: 

Udmøntningen forudsætter indgåelse af en kontrakt 

10. Ikrafttræden: 

1. oktober 2004 

11. Underskrift: 

For: Amtssygehuset i Gentofte 

Dato: 7. oktober 2004 

<s \ 

For: 

Ergoterapeutforeningen 
Hovedstadsregionen 

Vordingborggade 76 st.tv., 2100 Kbh. 0 
tlf.: 3538 7590 fax.3538 7592 

email: hovedstad@etf.dk 

Forvaltning/institution/afdeling 

Dato: £ø.i2_,-2fccM 

Forhandlingsberettiget organisation 


