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Aftaler 2002-2003 Lokale lønpuljer 2003 

Forhåndsaftale om kan-tiliæg mellem 

Københavns amt, Amtssygehuset i 
Glostrup og 

Ergoterapeutforeningen 

Deltagere i forhandlingen: 

For Københavns Amt For Ergoterapeutforeningen 

Lars-Henrik Lindberg Aase Munk Mortensen 

2. Aftalen vedrører: 

Institution/forvaltning: Amtssygehuset i Glostrup Stilling: Ergoterapeut 

Ansættelsesform: Overenskomstansat stillina 2 Afd.Ergoterap. 
Overenskomstnummer: 33217 

Afdeling: Afdelingsledelsen Afdeling U 

Antal medarbejdere omfattet af aftalen 10 

3. Udmøntning: 

Aftalen udmøntes som: Funktionsløn 

efter amtets overordnede lønkriterium F2 Selvstændigt fagligt ansvar 

4. Begrundelse: 

Varetagelse af en særlig kompleks funktion i forbindelse med den tværfaglige rehabilitering af 
neuromedicinske, geriatriske og neurokirurgiske patienter fra afdeling N, B og H. 
Tillægget opnåes efter 1 års ansættelse indenfor området. Tillægget kan gives tidligere, såfremt den 
ansatte kan dokumenterer en tilsvarende erfaring opnået via anden ansættelse. 
Aftalen kan genforhandles ved en ændring i antallet af stillinger som er omfattet af aftalen. 

5. Tillægsbeløb: 6.600 kr. i årligt grundbeløb i 31.03.2000 niveau. 

Fra trin: Til trin: 

Tillægget er: Varig 

6. Pension: 

Er tillægget pensionsgivende ? ja 

Der henvises til pensionsbestemmelserne i gældende overenskomst. Tillægget i pkt. 5 er excl. 
pensionsbidrag (netto), for ansatte på AC-overenskomsten dog inkl. eget pensionsbidrag (brutto). 

7. Modregning 

Skal tillægget modregnes i tidligere aftalt individuelt decentralt tillæg, 
der er givet for samme kvalifikation/funktion ? Nej 

Skal tillægget modregnes i udligningstillæg (K7) ? Nej 

Kan der modregnes i tillægget ved senere opnåelse af 
erfaringsbaseret kvaiifikationsløn iflg. overenskomsten ? Nej 
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8. Afkortning. 
Skal tillægget reguleres i forhold til løndecimalen ? Ja 

9. Tidsbegrænsning 

Aftalen træder i kraft den: 

Aftalen gælder indtil den: 
hvorefter den ophører uden yderligere varsel 

01.04.2003 

10. Lønreduktion: 

Tillægget reduceres 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. 

11. Ophør/opsigelse: 

Funktionsløn: Ophør og opsigelse af aftaler om funktionsløn sker i henhold til "Rammeaftale om ny 
løndannelse" § 10, stk. 3. For AC'er gælder bestemmelserne i AC-overenskomsten. 

Kvaiifikationsløn: Ophør og opsigelse af aftaler om kvaiifikationsløn sker i henhold til "Rammeaftale 
om ny løndannelse" § 10, stk. 3. For AC'er gælder bestemmelserne i AC-overenskomsten. 

12. Bemærkninger: 

13. Underskrift: 

Dato: 10.09.2004 

For Amtssygehuset i Glostrup 

Lars-Henrik t/ndberg 

Dato: vi. l o .CTU 

For: Ergoterapeutforeningen 

Aase Munk Mortensen 


