
lollondkommune a, 
Forhåndsaftale 

indgået mellem Lolland Kommune og Ergoterapeutforeningen 
gældende for Social- og psykiatrisektoren 

S 1 Koordinatorer 

Koordinatorer indplaceres på trin 8 + et tillæg på kr. 30.000 for koordinatorfunktionen. 
Stillingerne er selvtilrettelæggende. 

g 2 Tillidsrepræsentant 

For varetagelse af TR- og FTR-funktionen henvises til særskilt aftale. 

5 3 Tidligere aftaler 

Med virkning fra indgåelsen af denne aftale anses samtlige forhåndsaftaler indgået mellem 
Ergoterapeutforeningen på den ene side og de tidligere kommuner i den nuværende Lolland 
Kommune samt Storstrøms Amt for bortfaldet. 

g 4 Eventuelle andre aftale 

Parterne er enige om at have en gensidig forpligtigelse til straks at orientere, såfremt aftaler, 
der ikke fremgår, ikke er opsagt ved denne aftale. 

6 5 Udbetaling 

I tilfælde af, at tillæg efter denne aftale er større end eller lig med tidligere ydede tillæg med 
samme begrundelse, bortfalder det hidtidige tillæg og erstattes af tillægget efter denne aftale. 

I tilfælde af, at tillæg efter denne aftale er mindre end tidligere ydede tillæg med samme 
begrundelse, får den pågældende medarbejder differencen som et udligningstillæg som 
efterfølgende kan omdefineres. 

S 6 Grundbeløb 1. januar 2006 niveau 

Beløbene i aftalen er, hvis ikke andet er nævnt, pensionsgivende årlige grundbeløb 1. januar 
2006-niveau, og reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

S 7 Opsigelse 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Endvidere 
bortfalder de enkelte elementer i denne aftale uden varsel, hvis der via den centrale 
overenskomst opnås lønforbedringer, som stiller medarbejderne lige eller bedre, på de samme 
forudsætninger som er nævnt i denne aftale. 

S 10 Ikrafttræden 



Denne aftale er gældende fra 1. januar 2007. 

§ 11 Udmøntningsgaranti 

Tillæg efter §§ 1 og 2 er omfattet af udmøntningsgarantien. 
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