Afsnit F
(fysioterapeuter)

NALUNAARUTIT

-

Grønlandsk Lovsamling

Serie C-II
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zne 1 lem
Naalakkersuisut og Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut

/

Fysioterapeuter i Grønland om
løn- og ansættelsesforhold for afdelingsleder for Terapeut og Hjem
mehjælpsordningen ved Kommuneqarfik Sermersooq.

I tilknytning til Overenskomst af 10.

februar 2010 og 9.

juli 2012

mellem Naalakkersuisut og Kalaallit Nunaani Timimik Sung±usaasut

/

Fysioterapeuter i Grønland for fysioterapeuter i Grønland er par
terne enige om følgende:

§ 1.
Aftalens område

Denne aftale gælder for fysioterapeuter,

der ansættes som afde

lingsleder ved Terapeut og Hjermnehjælpsordningen ved Kornmuneqarfik
Sermersooq.
§2
Grundløn.

Fysioterapeuter,

der ansættes som afdelingsleder ved Terapeut og

Hjernrriehjælpsordningen ved Komrnuneqarfik Sermersooq,
grundløn pà skalatrin 47 og 49.
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aflønnes med en
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Stk.
at 1.

2 Skalatrinsforløbet er et 2-årigt anciennitetsforløb,
-

2.

år er på skalatrin 47 og 3.

således

og følgende år er på skala

trin 49.

§3
Tillæg.

Til afdelingsleder ved Terapeut og Hjemmehjælpsordningen ved Kominu
neqarfik Sermersooq ydes følgende tillæg:
a) Et ureguleret pensionsgivende rekrutteringsfremmende funkti
onstillæg på kr.

4.000,00 pr. måned. Arbejdsgiver indbetaler

pensionsbidrag på 15 % til Pensionskasse for Sundhedsfaglige,
idet 1/3 anses for den ansattes andel og 2/3 anses for ar—
bejdsgivers andel.
b) Et ikke-pensionsgivende ureguleret rådighedstillæg på kr.
4.000,00 pr.

måned.

§4
øvrige vilkår.

De øvrige vilkår for fysioterapeuter,

der ansættes som afdelingsle

der ved Terapeut og I-Ijemrnehjælpsordningen ved Kommuneqarfik Sermer
sooq,

Stk.

følger de i overenskomsten gældende bestemmelser.

2.

Stillingen er en administrativ stilling,

hvorfor den ikke

er omfattet af overenskomstens § 20 Tjenestedragt.

Stk.

3.

Stillingen er med anvisning af rådighedstillægget i § 3,

stk.

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

bruar 2010 og § 11 Rådighedstillæg i Aftale af 9.

fe

juli 2012 om ar

bejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnisaq Pillugu Kattuffiit
for tjenestemænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet.
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§ 5.
Ikrafttrædelse og opsigelse

Denne aftale træder i kraft den 1.

oktober 2011,

og kan af hver af

parterne opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Nuuk,

den

15 MAJ 2014

Kalaallit Nunaani Timimik

Naalakkersu±sut

Sungiusaasut / Fysioterapeuter

e.b.

i Grønland

7.
Jørek Jalving
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