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Aftale
mellem
Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat

/

Grønlands

Sygeplejerskeorganisation om
løn— og ansættelsesvilkår for Tupaarnaq Maqe ansat som oiurådele—
der for ældre og socialpsykiatrien i Tasiilaq i Kommuneqarfik
Sermersooq.

I tilknytning til Overenskomst af 10.

februar 2010 og 9.

juli

2012 mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for
sygeplejersker og radiografer i Grønland er parterne enige om,
at der indgås individuel aftale om,

at Tupaarnaq Maqe under sin

ansættelse som områdeleder for ældre og socialpsykiatrien i Ta—
siilaq i Kominuneqarfik Sermersooq lønnes som følger:

§ 1.
Grundløn.

Tupaarnaq Maqe,

der ansættes som områdeleder for ældre og soci—

alpsykiatrien i Tasiilaq i Kommuneqarfik Sermersooq,
med en grundløn på skalatrin 42 og 44.
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aflønnes
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§2
Tillæg.
Tupaarnaq Maqe ydes under sin ansættelse som områdeleder for æl
dre og socialpsykiatrien i Tasiilaq i Komrnuneqarfik Sermersooq
følgende tillæg:
a) Et rådighedstillæg på kr.
april 1991—niveau)

46.770 i årligt grundbeløb

aktuelt svarende til kr.

(1.

4.770,32 pr.

måned.
b) Et ureguleret pensionsgivende rekrutteringsfremmende funkti—
onstillæg på kr.

1.500,00 pr.

måned. Arbejdsgiver indbeta

ler pensionsbidrag på 15 % til Pensionskasse for Sundhedsfaglige,

idet 1/3 anses for den ansattes andel og 2/3 anses

for arbejdsgivers andel.

§3
Udligningstillæg.

Tupaarnaq Maqe ydes et personligt ikke pensionsgivende udlig—
ningstillæg,

der beregnes som forskellen mellem den lovede udbe—

talte løn før skat på kr.

40.000,— pr. måned og den nettoløn før

skat der anvises jævnfør § 1 og 2 samt det rekrutterings- og
fastholdelsestillæg der til enhver tid anvises i henhold til
overenskomsternes § 10 fratrukket eget pensionsbidrag og eventu
elle eget atp—bidrag.

Stk.

2.

Udligningstillægget anvises indtil dette bliver kr.

0,00

eller der under.

§4
øvrige vilkår.

De øvrige vilkår for Tupaarnaq Maqe følger de i overenskomsten
gældende bestemmelser.
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Stk.

2.

Tupaarnaq Maqes stillingen er en administrativ stilling,

hvorfor den ikke er omfattet af overenskomstens bestemmelse om
tjenestedragt for tiden § 20 Tjenestedragt.

Stk.

3.

stk.

i litra a omfattet af § 10 Rådighedstillæg ± Aftale af 10.

Stillingen er med anvisning af rådighedstillægget i § 3,

februar 2010 og § 11 Rådighedstillæg i Aftale af 9.

juli 2012 om

arbejdstid mellem Naalakkersu±sut og Peqqinnisaq Pillugu Kattuf—

fut

for tjenestemænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet.

§ 5.
Ikrafttrædel se

Denne aftale træder i kraft den i.

Stk.

oktober 2011.

2. Aftalen er gældende så længe Tupaarnaq Maqe er ansat i

stillingen som områdeleder for ældre og socialpsyk±atrien ± Ta—
s±ilaq i Komnmnuneqarfik Sermersooq.

Stk.

3. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders var

sel til udgangen af en måned.

Nuuk,

den

8MAJ 2014
2
Peqqissaasut Kattuffiat

/

Grønlands

Naalakkersu±sut
e.b.

Sygeplej erskeorgan±sation

Inuuti Fleischer
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