
Greve, december 2007 

Forhåiid^aftaje om Ny køn for ergoterapeuter, indgået mellem Greve 
Kommune og Ergoterapeutforeningen 

1, indledning: 
Aftalen er indgået i henhold til overenskomsten for ergoterapeuter indgået mellem Kommunernes 
Landsforening øgBrgbtejapeutforenihgen, Aftalen omfatter ergoterapeuter ansat som 
træningsferapeuteri Træningsenheden i Greve Kommune, 

Aftalen er fndg&et efter forhandling mellem repræsentantef fra Greve Kommune og 
Brgoté^etitfofeningen, jf, referat af forhandlingsmøde 16, maj 2007, 

Alle fillæg «hangivetll/I2006-niveau med mindre andet er aftalt. 
Alle tillæg beregnes forholdsmæssigt for deltidsansatte (lønbrøk) med mindre andet er aftalt. 
Modregnes jkkéiibrbindelse med ændret Indplacering i henhold til centrale aftaler / 
overenskomster (ved overgang til nye grundlønstrin), 

% Aftaleperioden 
Aftalen gildet fra. 1. april 2007 til 31, marts 2008, hvorefter den ophører uden varsel. 
Aftalen erstatter tidligere indgåede aftaler med Brgoterapentforeningen. 

3« Individuelle forhandlingen 
TÆoVør̂ édennæWe aftalte Jdassifioerfhger / tillæg afholdes individuelle lønforhandlinger for de 

jomfaftøde ergoterapeuter* Gieve Kommune og den lokale tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er valgt 
en lokal ti|lMsrep_a?sentant, deltager en,re|>r£séntant fra regibnen eller anden organisatorisk enhed i 
den faglige organisation efter organisationens eget valg. 

4. Lønindplacering af træningsf-erapeuter: 
Ergoterajpeutetindpjiaceifes påjcufidtønjf. overenskomsten, 

Tillæg forttndéryj-fling Veiledningng supervision af plejepersonale. 
Alfe trøntngstesrapeutér-ydesiillæg for formidling, undervisning, vejledning og supervision, hvor 
det er relevant indenfor* Gwve Kommune på årligt 7.500 kr. 

5. Ophor af tillæg 
Patterne er enige om, at ophør af ovennævnte tillæg kun kan ske efter forhandling og indgåelse af 
ny forhåndsaftale. 

6. Forhandlingsterminer og procedurer: 
Aftalen evalueres senest i fo_bindel$e med forhandling om ny forhåndsaftale inden 31, marts 2008. 
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Forlængelse af forhåndsaftale 

Resultatet af overenskomstforhandlingerne 2008 medfører, at der først skal gen

nemføres lokale lønforhandlinger i 2010. På den baggrund vil jeg gerne foreslå, at 

vedlagte forhåndsaftale forlænges, til der er indgået en ny aftale i 2010, dog senest 

maj 2010, hvorefter den umiddelbart bortfalder. 

20. november 2008 

Tal med: Jakob Lundberg 
Direkte: 4397 9241 
Fax: 4397 9567 
E-mall: lun@greve.dk 

Giro-nn: 3191-3191110226 
CVR: 44 02 39 11 

Med venlig hilsen 

Telefoner er åbne: 
Man. - ons. 09.00-13.00 
Tors. 09.00-18.00 
Fre. 09.00-12.00 

Ekspeditionstider: 
Man.-ons. 10.00-14.00 
Tors. 10.00-18.00 
Fre. 10.00-12.00 
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