
Forhåndsaftale om kan-tillæg mellem 

Københavns Amt 
KAS Herlev 

og 

Ergoterapeutforeningen 

1. Deltagere i forhandlingen: 

Københavns Amt 
Hans Bo Henriksen 
Mette Mikkelsen 

Organisation 
Åse Munk Mortensen 
Eva Persson 
Jane Rudbrandt 

2. Aftalen vedrører: 

Stillingsgruppe: Ergoterapeuter 

Afdeling/institution/forvaltning: KAS Her
lev 

Overenskomstnr.: 32.04 

Antal medarbejdere: 1 

Afdeling: Psykiatrisk afdeling 

Yderligere afgrænsning: 

X Aftalen vedrører også tj enestemands- og reglementsansatte 

3. Udmøntning: 

Aftalen udmøntes som funktionsløn efter amtets overordnede lønkriterium F2 

4. Begrundelse for aftalen: 

Ansvar for patienterne i udslusningsboligen 



J 

5. Tillægsbeløb: 

Kl 6,000.00 kr. i årligt grundbeløb (31.3.2001-niveau) 
l~l engangstillæg kr. (aktuelt niveau) 

6. Pension: 

K3 Tillægget er pensionsgivende. Der henvises til pensionsbestemmelserne i gældende 
overenskomst. Tillægsbeløbet i pkt. 5 er excl. eget pensionsbidrag (netto) 

f~~l Tillægget er ikke pensionsgivende. 

7. Modregning: 

Ul Den aftalte lønforbedring modregnes i tidligere aftalt løn med samme begrundelse, 
aftalt den 

O Den aftalte lønforbedring modregnes i udligningstillæg (K7). 

8. Afkortning: 

Kl Tillægget reguleres ikke i forhold til løndecimalen. 

9. Tidsbegrænsning: (husk tidsbegrænsning, når aftalen ikke er varig) 

1~1 Aftalen har virkning fra 

|~~1 Aftalen gælder indtil den 

Kl Aftalen er varig 

l~~l Aftalen gælder et engangsbeløb, der udbetales pr. 

10. Lønreduktion: 

O Den aftalte lønforbedring reduceres som følge af evt. fremtidige lønstigninger, der er 
en følge af centrale/decentrale kollektive aftaler, hvis begrundelsen for lønforbedrin 
gen er den samnie som denne aftale. 

Kl Den aftalte lønforbedring reduceres ikke som følge af evt. fremtidige lønstigninger, 
der er en følge af centrale/decentrale kollektive aftaler. 
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11. Ophør/opsigelse (minimumskrav): 

Denne aftale kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Ved væsentligt ændrede (forringede) lønvilkår foretages partshøring i henhold til de ved opsi
gelse gældende regler. 

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts. 

11.A. Funktionsløn: 

Kl Funktionsløn ophører ved overgang til anden stilling. 

Kl Funktionsløn bortfalder, hvis funktionen der ligger til grund for tillægget bortfalder. 

Funktionsløn kan opsiges overfor den enkelte medarbejder med gældende opsigelsesvarsel. 

11.B. Kvaiifikationsløn: 

Opsiges aftalen, vil medarbejdere, der indtil da har været omfattet af aftalen, beholde deres 
kvalifkationsbestemte lønforbedring som en personlig ordning, med mindre andet aftales. 

Kvaiifikationsløn bortfalder umiddelbart ved overgang til anden stilling inden for amtet, hvis 
den erhvervede kvalifikation ikke er relevant. 

Kvaiifikationsløn bortfalder endvidere, hvis kvalifikationen ikke mere er relevant for arbejdets 
udførelse. 

Kvaiifikationsløn bortfalder dog først efter forudgående forhandling. 

12. Bemærkninger: 

Aftalen er under forudsætning af direktoratets godkendelse 



13. Underskrift: 

Dato: iy6*'&>Q>( 

For: UØStf4**^ 

Dato: 

For: 

(o, 8 . ÅDo / 
Ergoterapeutforeningen 
Hovedstadsregionen 

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

email: hovedstad@etf.dk 

ri^KuvJvH o -

Forvaltning/institution/afdeling Forhandlingsberettiget organisation 
.^ Ase Munk Mortensen 

reglonsformand 


