
Greve Kommune 
Center for Pleje og Omsorg 
D. 20. december 2007 

Forhåndsaftale om Ny Løn indgået mellem Greve Kommune og ' 
Ergoterapeutforeningen, Roskilde vedrørende ergoterapeuter ansat som 
visitatorer i bestiller- og forvaltningsfunktioner på ældreområdet. 

I 

1. Indledning ' 
Aftalen er indgået i henhold til overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter, indgået mellem ! 
Kommunernes Landsforening, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. i 

I 
Aftalen omfatter ergoterapeuter ansat i Greve Kommunes bestillerfunktion og øvrige ! 
forvaltningsfunktioner på ældreområdet, dog ikke ergoterapeuter ansat i lederstillinger. De I 
omfattede ergoterapeuter er placeret i og/eller har direkte ledelsesmæssig reference til , 
forvaltningen. 

Aftalen er indgået efter forhandling d. 18. september 2007 mellem repræsentanter for Greve 
Kommune og Ergoterapeutforeningen, Roskilde. '• 

Generelt for tillæg: I 
• Er angivet i 1/1 2006 niveau med mindre andet er aftalt. 1 
• Er pensionsgivende med mindre andet er aftalt I 
• Beregnes forholdsmæssigt for deltidsansatte (lønbrøk) med mindre andet er aftalt i 
• Modregnes ikke i forbindelse med ændret indplacering i henhold til central i 

aftale/overenskomst (ved overgang til nye grundlønstrin) ; 

2. Aftaleperiode j 
Aftalen er gældende for en periode, 1.1.2007 - 31.3.2008. Tidligere forhåndsaftaler erstattes af 
nærværende aftale. ' 

3. Individuelle forhandlinger 
Udover de i forhåndsaftalen aftalte klassificeringer/tillæg afholdes individuelle lønforhandlinger 
efter nærmere aftale mellem parterne for de omfattede ergoterapeuter mellem Greve Kommune og 
den lokale tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er valgt en lokal tillidsrepræsentant, deltager 
Ergoterapeutforeningen, Roskilde. 

4. Tillæg 
a) Indplacering af nyansatte visitatorer sker på trin 6. Forudsætningen er dog, at en visitator 

ved ansættelsen ikke har mindre end 2 års erfaring. 

b) Ved ansættelse som visitator kan der forhandles individuel kvaiifikationsløn på baggrund af 
de kvalifikationer, som den nyansatte har med sig. Her fokuseres særligt på erhvervet 
erfaring som visitator og/eller ledererfaring. 

i 

i 



c) Ved ansættelse som visitator ydes et årligt funktionstillæg på kr. 20.300,- for funktionen 
som visitator. 

d) For visitatorer med 2 års erfaring som visitator i Greve Kommune ydes et årligt 
kvalifikationstillæg på kr. 8.800,-. 

e) For visitatorer med 5 års erfaring som visitator i Greve Kommune ydes et årligt 
kvalifikationstillæg på kr. 8.800,-. 

f) For visitatorer med specialistfunktion på boligvisitationsområdet ydes et årligt 
funktionstillæg på kr. 9.200,-. 

g) For visitatorer med andre specialistfunktioner ydes et årligt funktionstillæg på kr. 7.500,-. 
Tillægget gives for følgende samlede funktioner: fagspecialist vedrørende 
specialparagraffer, børnesager og tilsynsopgaver. Det er muligt for parterne, at aftale at flere 
opgaver/områder kan lægges ind i denne funktion, uden at øge tillæggets størrelse. 

5. Forhandlingsterminer og -procedurer 
Forhåndsaftalen genforhandles inden aftalens udløb d. 31. marts 2008. Forud for forhandlingerne 
aftales nærmere procedure og terminer for udveksling af forslag. Forslag til lønaftale sker skriftligt 
fra begge parters side. 

Parterne er enige om, at der kan optages drøftelser i aftaleperioden, hvis en af parterne måtte have 
behov herfor. 

6. Opsigelse 
Forhåndsaftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til ophør d. 31. marts 2008. Såfremt 
aftalen opsiges, er parterne enige om snarest muligt at optage forhandlinger om indgåelse af ny 
aftale. I perioden indtil ny aftale er indgået eller der er uenighed om den nyeaft.aje, fortsætter 
aftalen dog uændret. 
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For Greve Kommune For Ergoterapeutforeningen 
Centerchef Hanne Staanum Konsulent Rie Carlsen 


