
Udmeldt lønsum til lokal forhandlin 

Forhåndsaftale om kan-tillæg mellem 

Københavns amt, Amtssygehuset i Herlev 

og 

Ergoterapeutforeningen 

Deltagere i forhandlingen: 

For Københavns Amt 

Anne Funch 

For Ergoterapeutforeningen 

Åse Munk Mortensen 

2. Aftalen vedrører: 

Institution/forvaltning: Amtssygehuset i Herlev 
Ansættelsesform: Overenskomstansat 
Overenskomstnummer: 32.17 

Stilling: Ergoterapeut 

Stilling 2 

Afdeling: Medicinsk Reumatologisk Geriatris 

Antal medarbejdere omfattet af aftalen 1 

3. Udmøntning: 

Aftalen udmøntes som: Funktionsløn 

efter amtets overordnede lønkriterium F2 Selvstændigt fagligt ansvar 

4. Begrundelse: 

Varetagelse af funktionen med geriatrisk team defineres som en specialistfunktion. Den lønmæssige 
indplacering vil derfor være på trin 34 som specialist-ergoterapeut. 

5. Tillægsbeløb: 

Fra trin: 

Tillægget Varig 

0 kr. i årligt grundbeløb i 31.03.2000 

Til trin 34 

niveau. 

6. Pension: 

Er tillægget pensionsgivende ? ja 

Hvis tillægget er pensionsgivende, 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 løn med samme begrundelse ? nej 

Skal tillægget modregnes i udligningstillæg (K7) ? 

Kan der modregnes i tillægget ved senere opnåelse af 
erfaringsbaseret kvaiifikationsløn iflg. overenskomsten ?. 

nej 

nej 



Udmeldt lønsum til lokal forhandlin 

8. Afkortning. 
Skal tillægget reguleres i forhold til løndecimalen ? ja 

9. Tidsbegrænsning 

Aftalen træder i kraft den: 01.04.2003 

Aftalen gælder indtil den: 

10. Lønreduktion: 

Tillægget reduceres som følge af evt. fremtidige lønforbedringer, der er en følge af 
centrale/decentrale kollektive aftaler, hvis begrundelsen for lønforbedringen er den samme som for 
denne aftale. 

11. Ophør/opsigelse: 

Denne aftale kan ændres ved enighed mellem parterne. 

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

11.A. Funktionsløn: 

Funktionsløn bortfalder ved overgang til anden stilling 

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

Funktionsløn kan opsiges overfor den enkelte medarbeider med gældende opsigelsesvarsel. 

11.B. Kvaiifikationsløn: 

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

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

Kvaiifikationsløn kan-dog først bortfalde-efter forudgående forhandling^ 

12. Bemærkninger: 

13. Underskrift: 

Dato: 19.05.2003 Dato: 2"?-t) .0 O 

For Amtssygehuset i Herlev For: Ergoterapeutforeningen 

(U^o 
Anne Funch Åse Munk Mortensen 


