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Forhåndsaftale indgået mellem Sygehus Syd og 
Ergoterapeutforeningen - ledende ergoterapeuter 
(32.26) 1. april 2009 

Det kliniske kerneområde 

Studerende 

Personlige og kliniske kvalifi
kationer 

Årligt tillæg 
i 0 1 . 0 6 . 0 0 niveau 

9.200 

9.200, 15.000,20.000 

Bemærkninger 

Til ledende ergoterapeuter, der har 
ledelsesansvar for kliniske undervi
sere. 

(Løntekst: pers/klin komp.) 

Tillæg til nyansættelser belaster 
ikke udmøntning. 

Tillæg til allerede ansatte skal ud
møntes til en l.april eller den til 
enhver tid gældende udmøntnings-
dato og belaster i den forbindelse 
udmøntningen. 

Tillæg til allerede ansatte som ydes 
på andre tidspunkter end udmønt-
ningsdatoen belaster afdelingens 
eget budget. 

Generelle bes temmelser 

Ved nyansættelser følges overenskomstens bestemmelser samt denne forhåndsaftale. 
Lønindplacering på et højere niveau, kan kun ske efter forhandling mellem Sygehus Syd og Er
goterapeutforeningen. 

Herudover gælder aftalen om lokal-løndannelse. 

Beløbene i forhåndsaftalen er pensionsgivende og opgivet i 1/1-06 niveau, med mindre andet 
fremgår. Alle tillæg reduceres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesnormen. 

Lønforbedringer begrundet i arbejds- og ansvarsområdet oppebæres, når forudsæt
ningerne for ydelsen er tilstede dvs. når medarbejderen indtræder i den aftalte funktion med de 
ansvarsområder, kompetencer og opgaver funktionen indebærer. 

I forbindelse med forhandling af ny forhåndsaftale, er det aftalt, at der udlignes ved personlig 
ordning såfremt et eksisterende tillæg er højere end det i nærvende aftale anførte. 
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Tillæg for funktionen bortfalder uden yderligere varsel når: 
• tidsbegrænsende funktioner ophører 
• medarbejderen efter eget ønske udtræder af funktionen 
• medarbejderen efter eget ønske fratræder stillingen, som funktionen er knyttet til 

I øvrige tilfælde gælder medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel og i øvrigt i henhold til af
tale om lokal løndannelse § 15. 

Lønforbedringer begrundet i kvalifikationer og kompetencer oppebæres, når forud
sætningerne for ydelse er til stede, dvs. fra den 1. i måneden efter at medarbejderen opnår de af 
aftalen omfattede kvalifikationer. 

Modregning 
Hvis en medarbejder efter denne forhåndsaftale opnår tillæg eller løntrinsforbedringer for funk
tioner/kvalifikationer, som medarbejderen allerede honoreres for, sker der modregning i eksi
sterende tillæg/løntrin, med mindre andet fremgår. 

Opsigelse eller ændring af aftalen 
Denne aftale kan opsiges med 3 måneders gensidigt varsel til udgangen af en måned. Opsigelse 
skal altid være ledsaget af en begrundelse. Medfører opsigelse af denne forhåndsaftale væsentli
ge vilkårsændringer for den enkelte ansatte gælder overenskomstens bestemmelser. 

Aftalen revurderes af parterne én gang årligt med undtagelse af de år, hvor der er overenskomst
fornyelse, hvor forhandlingen vil vente til overenskomsten er kendt. Aftalen kan begæres gen
forhandlet såfremt blot en af parterne anmoder om det og kan genforhandles på et hvilket som 
helst tidspunkt, hvis begge parter er enige herom. 

Ikrafttræden 
Hvor intet andet er anført træder aftalen i kraft l.april 2009 og erstatter alle tidligere indgåede 
aftaler. 
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pon Sjælland, Sygehus Syd 
Chefkonsulent Christina Østerholm Bjerre 

Ergoterapeutforeningen 
Regionsformand Aase Munk Mortensen 
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