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Kap. 1. Ansættelse og arbejdstid

s1
Overenskomsuens område

Denne overenskomst omfatter sundhedsasslstenter, der ansættes i
Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. Undtaget herfra er

ansatte på prøve i en tjenestemandsstilling, tjenestemænd og pensi-
onerede tjenestemænd fra stat, kommune og koncessionerede virksom-
heder.

Stk. 2. Overenskomsten omfatter personer, der er

a) Sundhedsassistenter som er uddannet j- henhofd til Hjemmestyrets
bekendtgørel-se nr . II af 6. marts 200I om uddannel-sen til sund-
hedsassistent.

b) Sundhedsassistenter som er sundhedsmedhjælpere, der har taget
merituddannefsen til- sundhedsassistent i henhold til Hjemme-
styrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2007 S 6, )f. bran-
cheudvalgets godkendte rammeforføb af 18. september 2007.

c) Social- og sundhedsassistenter som har qennemgået overbygnings-
uddannelsen efter dansk lov om grundlæggende social- og sund-
hedsuddannelser inden for bistands, pLeje og omsorgsområdet.

s2
Ved ansættel-sens begnrndeLse

Ansættelse finder sted efter opslag. Opslaget angiver, i hvilken
stilling ansættelse sker, den for stiLlingen fastsatte IØn, samt

hvorvidt der er tilknyttet bolig jf. S 26.

Stk. 2. Ansættelsesbrevet skal indehoÌde oplysning oñ, hvorvidt
sundhedsassistent/social-- og sundhedsassistenten deltager i de for
institutionen gældende vagter, samt i hvilken by den pågældende er

ansat. Kopi af ansættelsesbrevet fremsendes til Sundhedsassistent-it
Peqatiqiiffiat.
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Stk. 3. Social-- og sundhedsassistenter, der ansættes fra Danmark

el-ler et af de øvriqe nordiske lande er på begæring forpJ-igtet til
i forbindelse med tiltrædefsen at deltage i kurser. Rejse- og op-

holdsudgifter godtgøres efter de for tjenestemænd gældende regler.

srk. 4. Social- og sundhedsassistenten skaÌ før ansættelsen udfylde
et op-Lysningsskema vedrørende sine helbredsforhold. Blanket til brug

herfor udl-everes af ansættelsesmyndigheden.

s3
Àrbejdstid og hviletíd

De til enhver tid gældende aftal-er om arbejdstid for sundhedsperso-

naÌe samt den til en hver tid gældende aftale om hviletid oq fridøgn
anvendes på ansatte under denne overenskomst.

Stk. 2. For

merarbej de

ansatte i administrative finder aftale om arbejdstid og

for tj enestemænd anvendelse.

Stk. 3. For ansatte i undervlsningsstillinger anvendes i stedet den

gæIder på den pågæl-dende undervisningsinsti-arbejdstidsaftale, der

tution.

Kap. 2. Gnrndløn, anciennít,et og del-tidsbeskæftigel-se

s4
G¡rrndløn

Sundhedsassistenter og social- og sundhedsasslstenter aflønnes efter
nedenstående skafatrin og tilhørende tì-l1æg:

Hvor der sker ændringer 1 l-ønnen - skalatrin og tilJ-æg

virkning fra den 1. april 2011 .

gives dette

5af32
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Stk. 2. Sundhedsassistenter og social- og sundhedsassistenter ansat

inden for hjemmesygeplejen herunder den psykiatriske hjemmesyge-

pleje, sundhedsplejen, l-edere af ældrekollektiver eller alderdoms-

hjem samt afdelingsledere på sygehuse og alderdomshjem affønnes ef-
ter nedenstående skalatrin og tilhørende tillæg:

Anciennitet S ka Ia-

trin
Særl igt
tittæg

Rådigheds-

tillæg
StilJ-ingsaf hængigt

ti11æg

1 2 3Sats Sats

I.-2. år 26

3.-4. år 21

5. -6. år 2B

7. -8. år 29

9. -10. år 30

II.-I2. år 31

2 l-J ar -)z

Sær1igt

tiJ-1æg

Rådigheds-

tillæg
Stilt ingsafhængigt
tillæg

Anclenni-tet S kala-
trin

3Sats Sat s 1 2

2.000I.-2. år zö

2.0003.-4. år 29

30 2.0005.-6. år
2.0007. -8. år 31

2 .0009. -10. år
2 .000ì -L-L ar

ss
Àrrcien¡¡itet

I lønancj-enniteten medregnes dokumenteret tidligere
som månedslønnet sundhedsasslstent efler social- og

stent.

be s kæft ige Ì se

sundhedsas s i-
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Endvidere medregnes l-ønanciennitet for perloder, hvor den

efter afsluttet uddannelse har været indkaldt til aftjeningansatte
af værnepligt

Stk. 3. Sundhedsassistenter, der har gennemgået merituddannelse,
med den fønanciennitet, de havdeif1q. S I, stk. 2 b), indplaceres

som sundhedsmedhjæÌpere.

Stk. 4. Sundhedsassistenter med merituddannel-se fra Danmark indpla-
ceres med den lønanciennitet, de havde i Danmark.

Stk. 5. Social-- og sundhedsassistenter iflq. S I, stk. 2 c) som

været aflønnet efter protokollat af 6. januar 2000 til regulativ
plejere af 1. august 1999, indplaceres med den lønanciennitet,
havde ved ansættelsen som soc j-al-- og sundhedsassistent.

s6
Deltidsansættelse

Sundhedsassistenter/social- og sundhedsassistenter kan efter
ning ansættes på deltid. For deftidsansatte reduceres den

nævnte grundløn i forhold til den nedsatte arbejdstid.

har

for
de

ansØg-

is 4

Stk. 6. Desuden medregnes beskæftigelse ved PPKs sekretariat som

reg-månedslønnet i Iønancienniteten. Ved deltidsansættelse anvendes

.Ierne i S 6, stk. 5.

Stk. 1. Ansatte, der ansættes i en stil-ling med et højere skafa-
trinsforløb end skalatrinsforl-øbet for den stllling, vedkommende kom

fra, indplaceres på nærmeste hø)ere skalatrin i skalatrinsforføbet
for den nye stilling.

Stk. B. Lønancienniteten afrundes altid til hele måneder, idet 15

dages anciennj-tet elfer derunder ikke medregnes.
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timetal på 30 timer ugentligt eller
derover optjener ret tiI fratrædelsesfrirejse efter de regÌer, der

gælder f or ful-dtidsansatte. Ved del-tidsansættelse på under 30 timer
pr. uge stil-1es optjeningen af retten til fratrædelsesfrirejse i
bero.

Stk. 3. For del-tidsansatte med et timetal på 30 timer ugentlig eller
derover indbetaler arbejdsgiver feriefondsbidrag jf. S 30. Ved del-
tidsansættelse på under 30 timer pr. uge indbetal-es der ikke ferie-
fondsbidrag.

Stk. 4. Delti-dsansatte som ud over den faste arbejdstid udfører
tjeneste, der ikke ligger ud over den i henhold tit arbejdstidsaf-
talen for sundhedspersonal-e fastlagte arbejdstidsnorm, honoreres en-

ten med til-svarende frihed eller med normal timeløn uden tillæ9, der

beregnes som 7/2080 af årslønnen som fuldtidsansat.

Stk. 5. Fuld lønanciennitet optj enes

gelse pr. uge j- gennemsnit . Ved en

timer pr. uge i gennemsnit optjenes

Kap. 3. Pensionsbestemmelser

s7
Pensionsbidrag af Løn

Arbejdsglveren betaler som bidrag til den ansattes pensionerlng 10,0

% af den i S 4 nævnte grundskal-al-øn. Af det indbetalte beløb anses

I/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensi-

onsbì-draget indbetal-es af arbejdsgiveren til pensionskassen Sisa.

stk. 2

har en

værdien

løndeI.

ved mindst 15 timers beskæfti-
beskæftigeJ-sesgrad på under 15

f ønanciennitet forhoÌdsmæssi-gt .

Ansatte fra l-ande uden for Grønl-and ell-er Danmark, som ikke
pensì-onsordninq forankret i Grønland eIler Danmark, kan få
svarende ti1 arbejdsgivers pensi-onsbidrag udbetalt som en
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Kap. 4. Tillæg til- Lørr

s8
Rek¡rrtteríngs- og fastholdelsestil-l-æg m.v.

Der gives til fastansatte sundhedsassistenLer/social- og sundheds-

assistenter et ikke penslonsgj-vende rekrutterings- og f asthol-def -
sestilÌæ9. Ancienniteten fastlægges svarende til- ancienniteten jf .

S 5. Med virkning fra 1. april 2011 udqør tilIægget med føIgende

beløb pr. måned:

Trin Anciennitet Ti I Iæqsstørrefse
1

2

3 9. og

.ar

.år
flg. år

Der ydes stedtillæg efter
dende lønjusteringsaftale
Pillugu Kattuffiit.

s9
StedtiLLæ9

den for tjenestemænd til enhver tid gæÌ-

melfem Naal-akkersuisut og Peqqinnissaq

1. 4

5. B

r.250,00
1.600,00
2.00 0, oo

kr.
kr.
kr.

Stk. 2. Stedtiffægget er på 6.000,- kr. i- årtigt grundbeløb pr. 1

aprì-1 1997

s10
Tillæg vedr. særlíg stil-l-íng

Ved ansættelse j- en stillíng, der i arbejdsmæssig, administrativ,
kval-ifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan sær-

stilling, ât den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for
de i S 4 nævnte lønni-nger m.v., træffes der mellem overenskomstpar-

terne speciel aftale om till-æg tiI lønnen og eventuelle andre vil-kår.

9af32
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Til ansatte,
til den til
Peqqinnl s saq

s11
PraktíkvederJ-ag

der varetager praktikvej ledning ydes

enhver tid gældende aftale melÌem

Pillugu Kattuffiit.

Afsnit S
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vederJ-ag i henhold

Naal-akkersu j-sut og

s12
Stillingsafhængigt tílLæg ogr Funktionstí1-l-æg

De i S 4 stillingsafhængige tiÌlæg er et rekrutteringsfremmende og

funktionsbestemt tilÌæ9, der kan ydes for at varetage funktioner,
der Iigger udover det primære ansættelsesforhold som eks. speclale-
ansvar.

a) Tillæg der er knyttet op på en funktion ophører såfremt funk-
tionen stopper.

b) Tiftægget kan oppebæres forholdsmæssigt med det halve, hvor

funktionen udfyldes under halvtid i forhold til fuld normtid.
Varetages funktionen med mere end hal-vdel-en af en gennemsnitliq
fuld normti-d oppebæres det fulde tiJ-J-æ9.

c) De stiJ-J-ì-ngsafhængige tillæg er uregulerede og ikke pensions-

givende tittæg med de under nr. I, 2 og eventueft 3 månedlige

beIøb, idet følgende skal anføres til disse specifikke stil-
I inger :

1. Til sundhedsassistenter, der aflønnes efter S 4, stk. 2, er
det stilÌingsafhængige tillæg nr. 1 et ikke pensionsgivende
rekrutterings fremmende tillæ9.

srk. 2 Ansatte,
gives

der arbe¡der indenfor psykiatrien, herunder i kom-

et ikke pensionsgivende tillæg på 1.000,00 kr. pr.munerne,

måned -

Stk. 3. Ti1 sundhedsassj-stenter, der har taget merituddannelse fra

sundhedsmedhjæ1per tiJ- sundhedsassistent iffg. S I, stk. 2-b) gives

et ikke pensionsglvende merittillæg på 250,00 kr. pr. måned.

ØD J.nr. 16. 40/538 /2018
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udgør en væsentlig del- af deres

bistår hj emmesygepJ-e j ersker medderarbejde, eksempelvis ansatte,
tolkning, ydes et tolketiJ-J-æg på 500,00 kr. pr. måned.

gsledere på sygehuse, ledere af aÌderdomsh¡em,

hjemmehjælpen, bofællesskaber dagcentre efler J-ignende institutio-
ner, gi-ves et pensionsgivende ledertillæg pä 2.000,00 kr. pr. måned.

Arbejdsgiver indbetaler penslonsbidrag på 9,'/4 å til pensionskassen

Sisa idet I/3 anses for den ansattes andel oq 2/3 anses for arbejds-
givers andel-.

Stk. 5 TiI afdelin

Stk. 6. Superbrugere på den elektronlske patientjournal gives
pr. måned.

et
ikke pensionsgivende tiltæg på 1.000,00 kr

s13
Rådigrhedstí11æg

Stillinger, hvor der ydes et rådighedstillæ9, og den ansatte indgår
i en forud tilretteJ-agt og godkendt tjenesteplan - formaliseret vagt

der udløser vagthonorering, bortfalder rådighedstillægget med

overenskomstmæssigt varsel. Der kan ydes et rådighedstillæg efter
konkret forhandling.

Stk. 2. Ansatte der indgår i en forud tifrettelagt og godkendt tje-
nesteplan, en formaliseret vagt der udføser vagthonorering, oppebæ-

rer ikke rådighedstillægget. RådighedstiJ-J-ægget bortfal-der således

i den måned hvor der ydes vagthonorerì-ng.

Stk. 3. Tj-1 ansatte på sygeplejestationer, ydes et rådighedstillæg
på 3.800,00 kr. pr. måned i stedet for de tillæg m.v., der er nævnt

i arbejdstidsaftalen for sundhedspersonale SS 6, '7 oq 9.

ØD J.^r. 16. 40/538/20L8
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Stk. 4. Tillægget
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i stk. 1 kan tillige ydes til ansatte inden for
hjemmesygeplejen og sundhedsplejen, der er ene om at varetage dette
arbejde, og som i væsentligt omfang udfører arbejde uden for sæd-

vanJ-ig arbe j dstid.

Stk. 5. Til ledere af ældrekollektiver eller alderdomsh¡em, ydes et
4 .400, 00 kr. pr. måned i stedet f or de tiJ-1æg

i arbejdstidsaftalen for sundhedspersonale SS 6,

rådighedstillæg på

m.v., der er nævnt

1oq9

s14
Ef tenrddannel sesti 1 l-æg

Tit ansatte, der har gennemført føIgende efteruddannefse, gives

denstående ikke pensionsgivende tillæg pr. måned:

ne-

a) Fødselsassistent I.400,00
b) Røntgenassistent 7.200,00
c) Veneriaassistent 1. 000, 00

d) Audiologi 1.000,00
e) Sundhedspleje 1.000,00
f) Psykiatri 1.000,00
g) Forebyggelsesassistent 1.000,00
h) Perinatal-assistent 1.000,00
i) Ældreassistent 1.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr-

srk. Tillægget er
der henhØTer

betinget ãf, at den ansatte
under efteruddannelsen.

er beskæftiget med

opgaver

Stk. 3. Tillægget gives fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen er

gennemført

srk.
modtager

Ansatte, der har gennemf ørt f l-ere

et tillæg for hvert modul, jf. dog

speci a J- i seringsmoduler,
stk. 2.

72 af 32

ØD J.nr. 76. 40/538/2018

79- november 2018 4:54



Afsnit S

( sundhedsas s istenter )

s1s
Funkt,íon í højere stilling

Hvis en ansat fungerer i en højere stilling og denne funktion varer
i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng, uden afbrud i form af sygdom

og/elter ferie, ydes der sundhedsassistent/social- og sundhedsassi-

stent et funktionsvederlag.

Stk. 2. Hvis tjenesten i den højere stilling har været afbrudt på

grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten tit
betaling for tjeneste i hølere stilling efter fraværsperiodens op-

hØr, såfremt der ved t;enestens genoptagelse fortsat udføres tjene-
ste i højere stilling.

srk. 3

ansattes
Vederlag efter
Iøn og den Iøn,

stk. 1 beregnes som forskel-len meIlem den

som den pågældende ville opnå ved ansættelse

der har ¡anuar
januar og juli

i den hø)ere stilling.

Stk. 4. Under fortsat funktion i samme hø)ere stilling ud over 6

måneder oppebærer den ansatte betaling under fravær på grund af ferie
elÌer som følge af sygdom i indtil 28 dage.

s15
Tjenestedragt

Der ydes de ansatte fri tjenestedragt. Hvor dette undtage-Lsesvis

ikke l-ader sig qØre, ydes en kontant godtgørelse herfor på 3.23L,40

kr. årligt, svarende tiI 269,28 kr. pr. måned pr. 1. april 2072.

Hvis der ydes fri vask, er godtgørelsen 1.530,10 kr. årJ-igt, svarende

til I2'7 ,51 kr. pr. måned pr. 1. april 2012.

Stk. 2. Satserne i stk. 1 er beregnet ud fra satserne pr. 1. ;anuar
1,984 på hhv. 1 . 510, 00 kr. og '/15,00 kr. Satserne dyrtidsreguleres
på grundlag af det grønlandske requleringspristal,
l9B4 som basis (:100). Reguleringspristallene for
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måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummet 1. april til 30.

september og 1. oktober til 31. marts. For hver fulde 3 points
udsving i reguJ-eringspristallet over 100 forhøjes eIler nedsættes

satsen med 3 å.

Stk. 3. For ansatte, der betjener patienter i disses hjem, indgås

der fokalt aftale om at stil-le udetøj til rådighed.

s17
Unde¡rzísning

Der ydes undervisere på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

under IIj-simatusarfik/ Grønfands Universitet et undervisningstillæg
på 2.500,00 kr. pr. måned.

Stk. 2. For

undervisere,
visning af 18

undervisning ydes der ansatte, der ikke er ansat som

betaling efter sats C i cirkulære om timefønnet under-

. juli !919 (NaI C II, afsnit U) .

srk. 3

og som

til det

For den tid den ansatte bruger på undervisning iflg. stk. 2

fragår det normale arbejde, sker der lønreduktion svarende

faktiske timefravær.

Kap. 5. Sær1ise ansættelsesvil-kår

s18
rndíviduel seniorordning

I det kal-enderår, hvor en ansat fytder 55 är, kan der indgås en

individuel aftale om seniorordning i henhold til Rammeaftale om se-

niorordning mellem Peqqinnisaq Pillugu Kattuffiit og Naafakkersui-
sut.
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s19
Til-- og fratrædelsesfrirejser

Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse til fastansatte mellem

bopælen i Grønland, Danmark, el-l-er et af de øvríqe nordiske l-ande

og tjenestestedet til den ansatte, såfremt der iføLqe stillingsop-
sJ-aget anvises bolig eller er pJ-igt til at bebo egentlig tjeneste-
bolig, jf. S 26, stk. I, a) og b).

Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved

a) fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættel-
sen, og såfremt der ikke al-lerede har været afholdt ferie-
frirejse i det pågældende kalenderår, eÌ1er ved

b) den ansattes død, idet den efterlevende ægtefæl-le - eIl-er dermed
Iigestillede - opnår retten til frirejse, el-ler ved

c) fratræden ved pensionering.
d) I ganske særlige tilfæIde kan der herudover ydes fratrædelses-

frirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er op-
fyldt.

Stk. 3. Retten tit til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den

ansattes ægtefælle - eller dermed ligestlJ-lede og børn under 18

är, som indgår i den ansattes husstand. En sådan familierejse skal
så vj-dt muligt foretages samlet.

Stk. 4. Retten tit til- og fratrædefsesfrirejse er personlig og kan

eventuel ikke-udnyttet frirej se godtgøres ikke.ikke overdrages. En

Stk. 5. Ved udnyttelse af tiI- og f ratrædel-sesf rire j se skal- det af
transportmiddel anvendes .arbej dsgiveren anviste

s20
Frirejse ved forflyttel-se i Grønland

Ved ansøgt eller beordret forflytteÌse i Grønland ydes frirej se fra
bopæIen tit det ny tjenestested.
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s21
Transport

Ansatte, der tilkaldes t11 arbejdsstedet under vagttjeneste fra

hjemmet i tidsrummet fra kl. 24.00 - 06.00, transporteres vederlags-

frit tit og fra tjenestestedet, når hjemmet er beliggende uden for

hospitalsområdet. Der er lkke truffet aftale om nogen bestemt trans-
portform, bl-ot at det skal foregå under betryggende forhold.

s22
Rejseforsikring (rejseuLykkes- og bagageforsikring)

Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er den ansatte

omfattet af de tit enhver tid gæIdende bestemmel-ser om kollektiv
rej seforsikring.

s23
Flyttegodtgrørelse, herunder transportforsikring

Der ydes ftyttegodtgøre1se og transportforsikring efter de til en-

hver tid gældende regler for tjenestemænd i Grøn-Lands Selvstyre og

de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 20. april 1998, NAL C-

r,4-r-46.

Stk. 2. Ved tit- og fratrædelse ydes der flyttegodtgørelse til- fast-
de øvrtgeansatte meflem bopæIen i Grøn1and, Danmark elfer et af

nordiske lande oq tjenestestedet efter gældende regler.

Stk. 3. Ved ftytning i forbindel-se med fastansættelse samt ved vi-

kariat, midlertidig omplacering samt af1øsning af mindst 3 måneders

varighed kan der, såfremt der ikke inden for de førsLe 3 måneder er

skibsforbindel-se, vederlagsfrit sendes 15 kg bagage som luftfragt.
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s24
Erstatning

Arbe;dsgiveren hæfter kun efter de almindelíge erstatningsregJ-er for
sådanne ejendele, der mistes effer beskadiges under tjeneste i Grøn-

land, herunder rejser ti1, i eÌl-er fra Grønland. Arbejdsgiveren er

ikke erstatningspJ-iqtig for afsavn af rejse- e.LÌer flyttegods.

s25
Me¡rrdgifter ved tjenesterej ser,

trerrrnder dagrf¡enge, nattil-l-æg og ud.styrsgodtgørelse
Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tj enesterej ser efter de for
tjenestemænd 1 Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner tit
enhver tid gældende regler for tiden aftafe af 11. marts 1986, (Nal

c r, 4-7-24)

s25
Bo1-iger

følgende vedr. bolig:
efter de tj-l enhver tid på stedet gældende

stillingsopslag angives

a) At der anvises bolig
regler, eller

b) at der til stilllngen er knyttet pliqt til at bebo egentlig
t j enesteboJ-ig, e11er

c) at der ikke anvlses bolig.

de til enhver tid gæÌdende regler. Ved misli-ghol-deIse af anvist bolig
med udsættelse tiL føIqe, viI der ikke blive still-et yderligere bolig
til rådighed.

Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebotig, )f. stk. 1 b),
betaler botigbidrag efter de for tjenestemænd i GrønÌands Selvstyre
og de grønÌandske kommuner gældende regler, for tiden aftale af 74.

december 1988, NaI C I, 5-1-9).

Stk. 2. For anviste boJ-iger, )f . stk. I, a) , betal-es husleje efter
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s27
Betaling for kost og natural-ydel-ser

Ansatte, der del-tager i institutionens kostforplejning, betaJ-er her-
for efter de til enhver tid gæIdende regJ-er for tjenestemænd herom.

srk. 2 Andre naturalydelser betales
i Grønlands Se-Lvstyre og de

ligeÌedes efter de for tjene-
grønlandske kommuner gældendestemænd

regler.

Den

tid

Kap. 6 Ferie oq feriefond

s28
Ferie og feríegrodtgørelse

ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i den til enhver

gældende Iovgivning om ferie.

Stk. 2. For ansatte, der i henhol-d til lovgivningen vælger ferie med

feriegodtgørelse på 12 å i stedet for ferie med Løn, fradrages Iøn

for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes om

7/2080 af årsl-ønnen. Såfremt der ønskes ferie med feriegodLgørelse,
skal- meddelelse herom være indgivet inden 1. oktober forud for det

f øJ-gende opt j eningsår.

Fastansatte optjener
tiI 40 timer.

s29
SærJ-íge feriedage

5 særIige feriedage pr. optjeningsår svarende

Stk. 2. Såfremt de særlige feriedage ikke er afviklet inden for

ferieåret, kan de efter aftale mellem den ansatte og l-edel-sen over-
føres til det følgende ferieår. Hvis der ikke indgås en sådan aftale,
udbetales de sær1ige feriedage efter den ansattes anmodning, kon-

tant.
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Stk. 3. Den kontante udbetaling efter stk. 2. samt

pr.

ikke ferj-efondsbidrag
dermed 11gestill-edes

udbetaÌing af
optj ent særIigferiegodtgøreIse eller opsat feriegodtgøre1se

feriedag udgør B/2080 af årsl-ønnen pr. feriedag.

s30
Den fæl1-es ferierejsefond

I henhold til- den tiI enhver tid gældende aftale om den fæIles
ferierejsefond indbetaler arbejdsgì-ver for fastansatte et ferierej-
sefondsbidrag på 620,00 kr. pr. måned til fonden.

srk. 2. Arbejdsqiver indbetaler for ansatte,
ansættel- se s -der i kraft af ægtefæ11es eller

vj-1kår har ret ti1 f erief rire j se.

Kap. 7. Lønudbetal-inq' Iøn under barsel' sÿgdom' efterlønsbestem-
mel-ser samt offentl-ige Ïrwerlrr

s36
Udbetaling af Løn og varíable l-øndel-e m.v.

Løn og tiIIæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af
lønnen indbetal-er vedkommende arbejdsgiver såvef sit som den ansat-

tes pensionsbidrag til- pensj-onskassen Sisa.

Stk. 2. Lønnen anvises ved udgangen af hver måned til en lønkonto i
el-l-er Danmark, som det påhviler lønmod-et pengelnstltut i Grønland

tageren at udpege.

s32
Gravíditet, barsel og adoption

Ansatte har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig Løn på qrund

af graviditet, barsel og adoption, når der j- henhold til Landstings-
f orordnì-ng nr. 12 af 31. oktober 1996 om or.l-ov og dagpenge ved
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l- andst ing s f oro rdning
nr. 1 af 21 . marts 2006

2009), er ret til orl-ov

(nu Inatsisartut lov nr. 14 af 1. december

og dagpenge.

s33
Forenede Gnrppeliw

Den ansatte er omfattet af aftale om gruppeliv i henhold til gældende

betlngelser i den for Sundhedsassistenter gæJ-dende ordning.

s34
BestemmeLser vedrørende sygdom, efterløn m.v.

Funktionærfovens regler om Iøn under sygdom, lndkaldelse til mili-
tærtjeneste samt efterløn finder anvendelse.

Stk. 2. Efterl-ønnen tilkommer ægtefæIle/registreret
hold til funktionærlovens regler herom. EfterlØnnen
dødsboet. Ved beregning af efterløn
sionsbidrag.

indgår \øn uden fradrag

s3s
Tjenestefríhed ved barns første sygedag

Der gives ansatte tjenestefrihed med Iøn til pasning af sygt, min-

dreårigt barn, førsLe dag, barnet er sygt.

partner
indgår

i hen-

ikke i
af pen-

srk. 2. T jenestefriheden forudsætter:
a) Det er barnets første sygedag,
b) hensynet til barnets forhoJ-d gør det nødvendigt,
c) forhofdene på tjenestestedet til-lader det, og
d) barnet er hjemmeværende.

Stk. 3. Ordningen kan for den enkel-te inddrages ved misbrug.
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s36
Àrrden tjenestefrihed under barns sygdom

Ansatte har adgang til tjenestefrihed med føn i op tiL 12 arbejdsdage
ved et 0 - 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor
hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbin-
delse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse.

Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindJ-æggelse samt Iedsa-
gelse skal- dokumenteres.

Stk. 3. I ganske særJ-ige

forÌænges

tj-lfælde, og dokumenteret af læge, kan

med op ti1 3 arbejdsdage.tj enestefriheden

s37
Nære pårørendes alvorlige sygdom ogleIIer død og begrravelse

I til-fælde af nære pårørendes alvorlige sygdom ogleller død og be-
graveJ-se har den ansatte ret tif fri rejse oq tjenestefrihed med Iøn

efter de regJ-er, der gælder for tjenestemænd i Grønlands SeJ-vstyre

og de grønlandske kommuner (for tiden aftale af 21. maj 1993, Nal C

1 /_1 _??\lfrfJtJ.

s38
Ekstraordinær tjenestefrihed og Ujenestefrihed

tíl- organisationsarbejde
Ansatte har adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden Iøn i til-
fælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Tjenestefriheden
kan gives i indtil 1 år ad gangen, dog højst 3 år. Det er ansættel-
sesmyndighedens ansvar, ât der er en stitling J-edig til den pågæl-

dende ved tjenestefrihedens ophør.

Stk. 2. Formanden for Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat har i for-
bindelse med varetagelse af organlsatorisk arbejde ret tiI én dags

t j enestef ri med Løn pr. ka-l-ender måned. Hvis dagen ikke anvendes

bortfal-der den ved udgangen af kalendermåneden.
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Stk. 3. Den der af organisationen er udpeget til at deltage i for-
handlingerne i forbindefse med fornyelse af overenskomsten har efter
ansøgning ret til tjenestefri uden Iøn i op til 10 arbejdsdage.

s39
Frihed tíl efteruddanneLse

Tj-l ansatte, der har været ansat i henhol-d til overenskomsten over

2 âr, kan der til efteruddannelse hvert år gives op til 1 uges frihed
med Løn. Friheden gives i umiddelbar tilknytning til t¡enesterejse
elfer afholdelse af tilgodehavende ferie.

Stk. 2. Uddanne.l-sens art og varighed skal dokumenteres, og tjene-
almindelige arbejde på t:e-stefriheden

nestestedet.
skal kunne indpasses i det

andre tilfælde, hvor arbejdsgiveren godkender

i et kursus, gì-ves der i tilslutning hertif
srk. 3. r en ansats

deltage I se

1. tjenestefrihed med Løn,
2. dækning af rejseudgifter samt dagpenge efter de for tjeneste-

mænd i Grønlands Selvstyre og de grønJ-andske kommuner gældende
regler om godtgøreIse af merudgifter ved tjenesterejser t Grøn-
land, samt

3. godtgørelse af kursusafgift.

s40
Kursusfond

Arbejdsgiver indbetaler til Uddannelsesfonden for Peqqinnisaq Pil-
lugu Kattuffiit et bidrag på 4I1 kr. pr. måned for fastansatte i
henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Naalakkersuisut
og Peqqi-nnissaq Pillugu Kattuff iit.
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s41
OffentLigre trven¡

Ansatte har adgang ti1 tjenestefrihed tif varetagelse af offentlige
hverv efter bestemmelserne i den tiI enhver tid gældende bekendtgø-

relse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddefes arbejdsgiveren i
så god tid som muligt.

Kap. 8. Àrrsættel-sens optrør ogr tavshedsbestemmeLse

s42
Àr¡sættelsens oB.}rør

Funktionær.l-ovens regler om opsigeJ-sesvarsler finder anvendelse.

Stk. 2. Ved midlertidi gt arbejde, der ikke vedvarer ud over 3 máne-

der, gæl-der dog et forkortet varsel på 14 dage for hver af parterne.
Opsigelsesvarsfets længde anføres i den enkelte ansættefseskontrakt.

Stk. 3. For ansatte der er fyldt 55 år gælder dog, at de i henhofd

til funktionærloven fastsatte opsigelsesvarsler, fra arbejdsgiver-
side forlænges med 2 måneder. Opsigelsesvarsfets 1ængde anføres i
den enkelte ansættel-seskontrakt.

Stk. 4. 120-dage sygedage reglen i funktionærl-oven finder ikke an-

denne overenskomst.vendelse for ansatte under

Stk. 5. Meddefelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte Der

ritvedlægges en kopi af meddel-el-sen, som den ansatte kan udlevere

organisationen ved dennes eventuell-e inddragelse i sagen.

Stk. 6. Når en ansat medde-Les uansøgt afsked, underrettes Sundheds-

assistentit Peqatigiiffiat skriftligt herom. Underretningen skal j-n-

deholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering
af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod

den tavshedspli-qt, som føLqer af henholdsvis sagsbehandlingsloven
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elfer kriminalloven, herunder tavshedspligt med hensyn til person-

lige forhold. Tilbageholder arbejdsgiveren tavshedsbelagte oplys-
ninger orienteres Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat, i forbindelse
med underretningen. Samtidig orienteres oil, at den ansatte har fået
kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventue.L ud.Leverj-ng til
organi sat ionen .

Stk. 1. Når en ansat fratræder, er ansættelsesmyndigheden forpligtet
tit at afgive en skriftlig erkfæring om længden af ansættelsesperi-
oden samt eventuel tilgodehavende feríe, hvis den ansatte anmoder

herom.

s43
Af skedigel-sesnævn

Skønner Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat, at en afskedigelse af en

ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller
i arbejdsgiverens forhold, kan Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat
inden for en frist af 1 måned efter opsigeJ-sen kræve spørgsmålet

forhandlet med arbejdsgiveren. Opnås der ikke enighed ved forhand-

lì-ngen, kan spørgsmålet inden for en frist af 1 måned efter forhand-
lingen af Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat kræves gjort til- gen-

stand for behandJ-ing i et i denne anledning nedsat nævn, der består
af en repræsentant valgt af hver af parterne samt en af Landsdommeren

udpeget formand. Nævnet fastsætter selv sln forretningsorden. For

nævnet kan foretages afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger
en motiveret kendelse, og i det tilfælde, hvor nævnet måtte fj-nde,

at den foretagne opsi-ge1se ikke er rimeligt begrundet i den pågæI-

dendes eller arbejdsgiverens forhotd, kan det på1ægges arbejdsgive-
ren at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis den pågældende og

arbejdsgiveren ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt,
kan det påJ-ægges arbejdsgiveren at betale den pågæl-dende en erstat-
ning, hvis størrelse fastsættes af nævnet, oq som skal være afhængig
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af sagens omstændigheder og den pågældendes anciennitet hos arbejds-
giveren. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af
nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

Stk. 2 . Bestemmelsen om af skedigelsessagers eventuel-Ie ì-ndbringel-se

for foranstående nævn finder ikke anvendeÌse ved opsigelse af an-

satte, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i arbejdsgiverens
tjeneste i mindst 1 år før afskedigelsen, eller ved opsigelse af
ansatte, med hvem der er truffet aftafe or, at arbejdet er tidsmæs-

sigt begrænset, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 2 är.

s44
Tavshedspl-igt

Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhoÌd, som den

ansatte j- sin stillings medfør bfiver bekendt med, og hvis hemme-

ligholdelse iføLge sagens natur er påkrævet ell-er bliver den fore-

skrevet af foresatte.

Stk. 2. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjeneste

Kap. 9. Tímel-ønnede

s4s
I-ø'r

Sundhedsassistenter/Social- og sundhedsassistenter som ikke ansættes

med henblik på varig beskæftigelse, men som afføsere under ferie,
sygdom og lignende, eller tit anden midlertidig beskæftigeLse af

under 1 måneds varighed, af\ønnes med timeÌøn. Timelønnen i dagtje-

neste ud.gør I/2080 af den til den pågældendes anciennitet svarende

årsløn, efter S 4.

Stk. 2. Såfremt en timelønneL antages som vikar for en ansat i hølere

denne overenskomst, beregnes fønnen i forhold titstil-J-ing efter
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årslønnen på 1. Iøntrin i den pågældende ramme og i øvríqL på samme

måde som ovenfor anførL. Såfremt den timeløn, der fremkommer ved

beregninq på grundlag af 1. løntrin t eL lavere end ell-er 119 med den

LØn, som den pågældende er berettiget til efter stk. L, sker bereg-

ningen på grundlag af det LønLrtn, som giver en timeløn, der mlndst

svarer til timelønnen beregnet efter stk. 1.

Stk. 3. Timefønnede har, hvor ingen anden afregníngsform er fastsat,
Timelønnede skaf have en specificeretret til afregning hver 14. dag.

oversigt over det udbetal-te beføb.

s46
Rr¡cierrniteu

Timelønnedes anciennitet beregnes efter reglerne i S 5. Der erhverves

ikke yderligere anciennitet under beskæftigeJ-se som timelønnet sund-

hedsassistent/social- oq sundhedsassistent.

s47
Àrbejdstid m.v.

Med hensyn til arbejdstid, overarbejde, vagttjeneste, aften-/ nal-
tjeneste, søgneheIJ-igdags-/weekendtjeneste finder de for månedsløn-

nede gældende regÌer t1l-svarende anvendelse.

Stk. 2. Timelønnede, der har haft beskæftigelse i mindst 6 på hin-
anden følgende arbejdsdage, herunder skemamæssigt fastlagte fridage,
før og i tilslutning til en søgnehelligdag, oppebærer for tjeneste
på søgnehelligdagen defs almindelig timeløn for de præsterede ar-
bejdstimer, dels en godtgørelse pr. time beregnet på grundlaq af den

qodlgørelse for mistede fridage, der er fastsat i arbejdstidsaftalen
mell-em Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit og Naalakkersuisut.
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Stk. 4. Er

Stk. 3. Timelønnede, der har haft

Afsnit S

( sundhedsas s i s tenter )

mindre end 6 arbejdsdage umiddel-
oppebærer for tjeneste, herunderbart forud for søgnehelligdagen,

overarbej de på søgnehelligdagen,
pr. time.

kun den i stk. I anførte godtgørelse

arbejdstiden på en afdelinq kortere end den for institu-
tionen fastsatte norm, har den timelønnede ptigt til at deltage i
andet sundhedsassj-stent/social- og sundhedsassistentarbejde på in-
stltutionen. Overarbejdsbetaling ydes da kun for de timer, hvormed

den aftalte arbejdstidsnorm er overskredet.

Stk. 5. Såfremt en aftaft tjeneste for en timelønnet ikke kan ud-

nyttes af instituti-onen, og såfremt institutionen ikke kan anvise

den pågæJ-dende anden tjeneste, har den pågældende ret til Løn for
det antaf timer, der var aftaft for den pågæJ-dende dag, medmindre

tjenesten annulleres med et varsel på mindst 4 timer forud for tje-
nestens påbegyndelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i SS I1 og 18 finder tilsvarende anvendelse

og sundhedsassistenter.for timelønnede sundhedsassistenter/social-

s48
Tjenestedragt

TimeÌønnede har fri tjenestedragt. Hvor dette undtagelsesvis ikke
kan lade sig gØre, ydes et tillæg på I/2080 af den i S 16, stk. 1

nævnte erstatningsbeløb. TiJ-1ægget ydes også for overarbejdstimer og

for tjeneste på de uden for søndaqe faldende hel-ligdage.

Stk.2. Satserne i stk.1 dyrtidsreguleres )f. S 16, stk.2

21 af 32
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Ansættelsen kan

tes timelønnede

Afsnit S

( sundhedsas s i stenter )

s49
opsigel-se, sygdom, frihed m.v.

ophæves uden forudgående varsel-. Ved sygdom betrag-
som afskediget.

Stk. 2. Såfremt en timelønnet under sit arbejde bÌiver smittet med

tuberkulose eller med en epidemisk sygdom, eller såfremt den tlme-
lønnede uden egen skyld kommer til skade under udførelsen af det

arbejde, som er påtagt, betaÌes der, indtil sundhedsassistenten/so-

cial- og sundhedsassj-stenten opnår ret tiI dagpenge i henhold tiL
de enhver tid gældende regler om arbejdsskadeforsj-kring, dagpenge

med samme be1øb, som om forholdet straks havde givet ret til dagpenge

i henhold til- anordningen.

srk. 3 TimeÌønnede har ret og pligt til at holde en fridag uden

for hver periode på 6 arbejdsdaqe. Dog kan fridagene i

til-fæÌde f orskydes af hensyn til- t j enesten, f . eks, under
betaÌing
enkefte
aften- og nattjeneste.

stk. 4 Timefønnede optlener ret til ferie efter den til enhver tid
lovglvning om ferie.gæIdende

Kap. 10. Overgrangsregler og overenskomstens gyl-díghedsperiode

ss0
Overgangsregler

Sundhedsassistenter lf. S L, stk. 2 b) der oppebærer efteruddannel-
sestillæg som sundhedsmedhjæIpere og som er betinget ãf, at den

ansatte er beskæftì-get med de efteruddannefsen betingede opgaver'

ydes fortsat og indtil fratræden føJ-gende tillæg:

Efteruddannelse :

a) For røntgenkursus I
pr. md.

b) For røntgenkursus II

eller audíometri kursus: 350,00 kr

elfer venerologi: 500,00 kr. pr. md
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c) For rØntgenkursus III eIler
160,00 kr. pr. md.

d) T1Ìlæg indenfor hjemmesygeplejen
kr. pr. md.

srk. 2 Tillæggene bortfalder, hvì-s

dannelse, der berettiger til ti1læg

Afsnit S

( sundhedsas s i stenter )

Iaboratoriemedhj ælperkursus :

eller sundhedsplejen: 660,00

den ansatte gennemgår efterud-
i henhold til- S 14.

Stk.3. Sundhedsassistenter iflq. S I, stk.2,
kvalifikationstillæg som sundhedsmedhjælpere,

fratræden som personlig tilIæ9, êt ureguleret
pr. måned.

ydes

beLøb på

Stk. 4. For social-- og sundhedsasslstenter iffq. S I, stk. 2 c, der

var omfattet af S 51 stk.3 i overenskomst af 28. januar 2003,

indbetaler arbejdsgiver fortsat og lndtil fratræden som bidrag tiI

social- og sundhedsassistentens pension B % af nærværende overens-

komsts S 4 nævnte grundløn. Endvj-dere tilbagehol-der arbejdsgiveren

et egetbidrag på 4 % af den samme Løn. Pensionsbidragene indbetales

tit PenSam Pension

Stk. 5. Sundhedsassistenter iflq. S I, stk. 2, ferie-
indtilgodtgøreJ-se på I2tt ? som sundhedsmedhjæIpere,

f ratræden omf attet af ordn-ingen.

Stk. 6. For ansatte, der pr. 31. marts 2012 oppebar tillæg fra den

decentrale pulje iflq. S 9 i overenskomsten af 1. april 2009 mell-em

Naalakkersuisut oq Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundheds-

assistenter, oppebærer det al-lerede tiLdelte tillæq, som et person-

tigt tiÌlæg. Det personlige tillæg bortfalder ved fratræden. Ledig-

blevne tiJ-Ìæg kan ikke genanvendes.

b) der
forsat

oppebærer

og indtil
500,00 kr.

b som oppebar

er fortsat og
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Afsnit S

( sundhedsassi stenter )

ss1
Overenskoms tens gryLdi grhedsperi ode

Overenskomsten har virkning fra den 1. april 2016. Overenskomsten

kan af hver af parterne opsíges med 3 måneders varsel tít en 31.

marts, dog tidtigst til den 31. marts 2020.

Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker

til de pr. 31. marts 2020

overenskomst indgås.

gæIdende lønsatser

Nuuk, den 2 0 |l0r/" 20lE

afIønning
j- perioden

i henhold

indtil ny

Sundhedsas s i stent it
Peqat iqii ffiat

Naa l-akkersuisut
e. b.

Malene Didriksen Hasse Hedemand

Hermed udgår

Overenskomst af 9. ;ufi 2012 meflem Naalakkersuisut og Sund-
hedsassistentit Peqatiqij-ffiat for sundhedsassistenter for pe-
rioden 1. april 2072 til 31. marts 20L6

Aftale af 16. december 2074 meIlem Naalakkersuisut og Sundheds-
ass.istentit Peqatigiiffiat om efteruddannelsestillæg til sund-
hedsassistenter, der har efteruddannelse som perinatal-assi-
stent.
Aftale af 16. december 2014 meflem Naalakkersuisut og Sundheds-
assistentit Peqatigì-iffiat om efteruddannelsestilÌæg til sund-
hedsassistenter, der har efteruddannelse som forebyggelsesas-
sistent.
Aftale af 15. januar 2015 mellem Naalakkersuj-sut og Sundheds-
assistentit Peqatigiiffiat om efteruddannel-sestilJ-æg til- sund-
hedsassi-stenter, der har efteruddannelse som æfdreassistent
Aftale af 29. september 20L5 mellem Naalakkersuisut og Sund-
hedsassistentit Peqatlgii-ffiat om løn- og ansættelsesvilkår for
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afdelingsleder for
sooq

Afsnit S

( sundhedsassi stenter )

Socì-a-Lpsykiatrien ved Kommuneqarfik Sermer-

Øvriqe protokollater og aftaler uden udl-øbsdato fortsætter uændret.
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Bilag

Afsnit S

( sundhedsa s s istenter )

Lønowersígt for sundhedsassístenter.

LsnoverEiot br sundhedsassist€flter

Skal¡ orundbelsb orundbeløb Månedslon Mánedslen MànedElcn Má slcn Månedslcn
1 I

PPK lentavle

om538 sundhedsass Kro msknvnino pr md-

hronetimetillæq

I I 1 17.32ã ?21 113.98€.00 g-498 1E-473.4:
17.445.28115.2¡+€.00 1€.5S3,!+

3 118. .00 s.71 17 1û.716.95
4 't 17 8S1-00 Ë-8?3 16-Ð43_S5 17 t31.85 T7 307.85 17 6Ð5.75

51 16_S74_?8 r7 3e2. 1 I 17 438.18 17.8?e.08 17 826.08
t 17. r tI8_ôO t7 4È8.50 17 572.50 r7 960.40 17 Sô0.40

17:46.35 t7 û34 ?5 1771025 1 8,0S8. 15 r s.oss. 15
rs 23s 51s 123.507.00 75 17.387.71

Ð r 25_ r 25.00 10.427 17_533.07 r7 ú20.ú7 r7 g9B.g7

t0 12È_Bt8-00 17 17.ËBt.7 r 1g 070.61 18 14ô.81 1S 534,51
t1 r?7 n?ß oß 17 ?O1 'f .6 rn 170 ft6 1C ?¡4 fl5 1Ít 64? S5 ts 64? e5

17-BtS_07 r8 338.S7 rs4r2.s7 18 800.87 r s.800.s7
17 18 4SS 07 r s.575 07 t8 s62.97 t s.t¡82.s7t3

rB 74r.64 ts 12s-54 r 0.1 2s.54r4
t5 r 34.752-00 1l 18- .SS

t0 431 4816 1 36- I 27.00 11 18.5./9.6S r s.9€7.58 I
I17 1 38_02?.00 'I I 18_760.43 t9 149.33 1

tn 1?O Of,n Oñ íff Èlta ?? lq334 1? rt4to l2 1S 7S8 02 r0 7sa 02
1s.457.50 ls 533.50 19.8t2 L.10 l g.gl I.¡10

rÐ.630 82 rs 708 82 20.0e4 72 20.0s4.7220
r9 8È5.76 20.273 86 20.273.6621 144 1

22 r47-037.00 1 1S_E 17,54
23 14S_ r 56_00 12_42S 1S-S 1S.03 20.20ò.s3 20 281.S3 20.670.83
24 r 5 1 _333-OD '12_61 1 20-02€.?2 20.4 t4.13 20 490.1 2 ?0 87S.02

?o_?45_02 20 €32.S2 20 70s.s2 21 .oge.82 2l 0s€.s2
20 s34.Oe 21.321 9û 2r 32r.9ú2ø 158.0m.00 1

2 1 .547.54 21 547.5427 r 58.371.00 13-1

17 ?1 7S1.07 11 ,7Ê r 0728 160-031.00 13-41
?? n¿t ?6?a 163 5ñ1 rln 2't r ss 46 21 57¡36 ?1 653 3õ 22 04r 2È

30 l6E_?66_00 1 ? 1_ .8S 21 834.5S 2r sl0.5s
31 l8s_ _00 14_t)86 21-710.68 2t 098.58 23 174.58

1 21_S8t_08 22 36S.S8 22 445.S€ ,J

22 7?4.ÐO 23.1 1 2.80 23.1 12.8033 174.S25.00
23 0t 1.53 23 3åÐ.43 23.3{.ù.4334 r77.834.00 14.81

23 633 85 23.€93.8535 180_e33.00 15_07? 75

"1 
gga ?nAR 1R4 I tC ôn 23 r44 56 23 532 4E ?3 60S 4ô 13 sg6 3â

1 23_456-45 23 843.35 33 grÐ.35 24 307,25
23 Tf4 7t 24 182.f0 24 238"€0 t4 82û.50 24 E2Ë.50

24 ¡lÐO 80 :4 5Êô.80 24 S54.70 ?4.954.7039 1s4.187.00 'I

25 2Sr.SÉ "5!gt 
g340 r97.732-00 16_477.67 21. .13

25 63e 3[ 25.638.3041 20 r .373.00 16_781.08 24.7S€.5t)
25 S€¡4_r7!t2 2(]5.r 15-00 17-txr2_S2 25.142.47

43 208_981_00 17 -413-42 25_508.34 25 80fI,24
44 ?5-884- l S t6.272.0€ 2B 348.0e ?E 735.m

2A-27D-32 26 8å8.22 ?ð731.22 j'| 1'jj It45
?6 Ë6? 30 27 055 2u 27 131 .20 27 519.10 "7 519.1046 111

"7 
ÉCr 7F a7fi 77n ?N 34F, BA ?R 345 A847 ?2ç¡ 833 OO 1å t52 75 27 4S3 88

?Ð.21 s 40 2Ð.218.4€48 23Ê-007.00 1S e17.25 2S.386.Ë0
3D ElS 564g 253-738_00 2r _144_e7 25.7ø7.76 30 155.68

2?_S44-Ë7 ar oaa Àt 33 210.45 33 288.45
34 50ti 50 31 57ô.50 34 964.¿t0 34.9ô4.¡t{l51 2fs_4t1s.00
3838S 11 -ìB 485.1 1 36 853.0'r 36.853.015l 31S-!ð2.00 2Ë_m5.1

'1 1g 2-14 13 3S 6:2 03 30.€22.0353 34S.370.00 2S.030.83
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Særlist tillæs
MånedlietMånedligt Månedligt Årlict Månedligt

Sats srundbeløb srundbeløb 1. april 2003Sats grundbeløb grundbeløb 1. april 2010

to,tot6% nr 01.04.91 01.04.91 21,11750/onr 01.04.91 01.04.91

970 80,83 89,00 L 2.41.0 200,83 243,23!
2 T.T7O 97,50 107,35 2 2.600 216,67 262,41

3 1.460 121,67 133,96 3 2.890 240,83 291,68

4 L.750 145,83 160,56 4 3.180 265,00 320,95

5 1.940 161,67 178,00 5 3.860 321,67 389,58

4.240 353,33 427,936 2.330 194,17 213,78 6

7 4.530 377,50 457,207 2.620 218,33 240,39

267,00 8 5.300 441,67 534,918 2.910 242,50

9 3.190 265,83 292,69 9 5.580 465,00 563,1 7

10 3.480 290,00 319,29 10 5.870 489,17 592,44

t7 3.630 302,50 333,06 tL 6.020 501,67 607,58

621,71L2 3.770 314,17 345,90 T2 6.160 513,33

6.260 521,67 631,8013 3.870 322,50 355,08 13

372,51 L4 6.930 577,50 699,42T4 4.060 338,33
15 4.350 362,s0 399,12 15 7.220 601,67 728,69

757,9676 4.640 386,67 425,73 16 7.sto 625,83
774,1017 4.800 400,00 440,41 t7 7.670 639,17

7.7rO 642,50 778,1418 4.840 403,33 444,08 18

453,25 19 8.280 690,00 835,6719 4.940 411,67

5.230 435,83 479,86 20 8.570 714,17 864,9420

27 5.520 460,00 506,47 2L 8.860 738,33 894,21

22 5.810 484,17 533,08 22 9.1s0 762,50 923,48

1.001,1923 6.100 508,33 559,68 23 9.920 67

10.100 841,67 1.019,3624 6.280 523,33 576,20 24

586,29 25 to.2Lo 850,83 1.030,4625 6.390 532,50

26 6.780 565,00 622,O7 26 11.080 923,33 1.1 18,26

27 6.970 580,83 639,51 27 L1..270 939,17 1.137,44

1.166,7128 7.260 605,00 666,11 28 11.560 963,33

988,33 1.196,9929 7.550 629,17 692,72 29 11.860

30 12.s30 1.044,17 1.264,6130 7.750 645,83 711,07
31 12.620 1.051,67 1.273,6931 7.840 653,33 719,33

678,33 746,86 32 L2.9tO 1.075,83 1.302,9632 8.140
702,50 773,46 33 13.21.O 1.100,83 1.333,2433 8.430

1.409,9434 8.720 726,67 800,07 34 L3.970 1j64,17
1.200,00 1.453,3435 9.150 762,50 839,52 35 t4.400

36 14.560 1.213,33 1.469,4936 9.300 775,O0 853,29

878,98 37 14.830 1.235,83 1.496,7437 9.580 798,33

9.670 805,83 887,24 38 14.930 1.244,17 1.506,8338
1.574,4539 9.870 822,50 905,59 39 1s.600 1.300,00

1.603,7240 10.160 846,67 932,19 40 15.890 1.324,17

1.337,50 1 .619,8747 10.310 859,17 945,96 4! 16.050
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Særliqt tillæs
Månedlist MånedlietÄrliet Månedligt Månedligt Ârligt

srundbeløb grundbeløb 1. april 2003Sats grundbeløb grundbeløb 1. april 2010 Sats

ro,tot6% nr 01.04.91 01.04.91 2t,Ltts%nr 01.04.91 01.04.91

42 10.840 903,33 994,58 42 16.570 1.380,83 1.672,35

919,17 1.012,02 43 16.770 1.397,50 1.692,5343 1L.030

44 11.510 967,50 1.065,23 44 17.830 1.485,83 1.799,52

45 72.L00 1.008,33 1.110,19 45 18.310 1.525,83 1.847,96

46 12.790 1.015,83 1.118,45 46 18.410 1.534,17 1.858,05

1.944,8547 12.580 1.048,33 1.154,23 47 79.270 1.605,83

L9.470 1.622,50 1.965,0348 L2.770 1.064,17 1.171,66 48

1.222,13 49 20.0s0 1.670,83 2.O23,5749 13.320 1.110,00

1.129,17 1.243,23 50 20.240 1.686,67 2.O42,7550 13.550

51 13.940 1.161 ,67 1.279,01 5L 20.630 1.719,17 2.082,11

2.189,0952 t4.520 1.210,00 1.332,23 52 21.690 1.807,50
2.235,5253 14.980 1.248,33 1.374,43 53 22.r50 1.845,83

1.855,83 2.247,6354 15.100 1.258,33 1.385,45 54 22.270

55 23.320 1.943,33 2.353,6055 15.670 1.305,83 1.437,74

1.490,96 56 23.900 1.991,67 2.412,1456 t6.250 1.354,17

1.402,50 1.544,17 57 24.480 2.040,00 2.470,6757 16.830
2.577,6658 17.4rO 1.450,83 1.597,39 58 25.540 2.128,33

2.160,83 2.617,O259 77.800 1.483,33 1.633,17 59 2s.930

60 26.s10 2.209,17 2.675,5560 18.380 1.531,67 1.686,39

1.704,74 67 27.780 2.265,00 2.743,186t 18.s80 1.548,33

1.596,67 1.757,96 62 27.760 2.313,33 2.801,7162 19.160

1.693,33 1.864,39 63 29.4LO 2.450,83 2.968,2463 20.320
3.056,0564 21.200 1.766,67 1.945,13 64 30.280 2.523,33

3.065,1365 21..290 1.774,17 1.953,39 65 30.370 2.530,83

30.570 2.547,50 3.085,3266 2r.490 1.790,83 1.971,74 66

67 30.760 2.563,33 3.104,4967 2r.680 1.806,67 1.989,17

1.837,50 2.O23,12 68 31.610 2.634,17 3.190,2868 22.050
3.249,8369 22.640 1.886,67 2.077,25 69 32.200 2.683,33

2.731,67 3.308,3670 23.220 1.935,00 2.130,47 70 32.780
2.868,33 3.473,887t 24.380 2.031,67 2.236,90 7L 34.420

34.7tO 2.892,50 3.503,1572 24.670 2.055,83 2.263,51 72

73 35.000 2.916,67 3.532,4273 24.960 2.080,00 2.290,11

2.308,46 74 35.190 2.932,50 3.551,5974 25.160 2.096,67

2.343,33 75 35.580 2.965,00 3.590,9675 25.540 2.128,33
3.697,9476 26.130 2.177,50 2.397,46 76 36.640 3.053,33

3.816,0277 27.290 2.274,17 2.503,89 77 37.810 3.150,83

38.870 3.239,17 3.923,0078 27.870 2.322,50 2.557,11 78

79 39.430 3.285,83 3.979,5279 28.440 2.370,00 2.609,41

4.038,062.418,33 2.662,62 80 40.010 3.3U,1780 29.020
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Særliqt tillæs
Månedliet MånedlistMånedliet Månedligt Årlict

srundbeløb 1. april 2003Sats grundbeløb grundbeløb 1. april 2010 Sats grundbeløb

nr 01.04.91 01.04.91 2T,LLts%nr 01.04.91 01..o4.91 1.0,1.01.6%

2.823,19 8t 42.240 3.s20,00 4.263,1281 30.770 2.564,17

2.840,62 82 42.430 3.535,83 4.282,3082 30.960 2.580,00

2.876,40 83 42.820 3.568,33 4.321,6683 31.350 2.612,50

2.660,83 2.929,62 84 43.400 3.616,67 4.380,2084 31.930

34.820 2.901,67 3.194,78 85 46.770 3.897,50 4.720,3285
4.867,6786 36.280 3.023,33 3.328,74 86 48.230 4.019,17

5.O14,O287 37.730 3.144,17 3.461,78 87 49.680 4.140,O0

88 50.650 4.220,83 5.111,9188 38.700 3.225,00 3.550,78
3.727,86 89 52.580 4.381,67 5.306,7089 40.630 3.385,83

3.482,50 3.8U,29 90 s3.740 4.478,33 5.423,7890 4L.790

91 43.540 3.628,33 3.994,85 91 55.490 4.624,17 5.600,40

92 44.5rO 3.709,17 4.083,85 92 56.460 4.705,00 5.698,30

5.776,O193 4s.280 3.773,33 4.154,50 93 57.230 4.769,17

s8.390 4.865,83 5.893,0894 46.440 3.870,00 4.260,93 94

95 61.290 5.107,50 6.185,7795 49.340 4.111,67 4.527,01

4.354,17 4.794,O1 96 64.200 5.350,00 6.479,4796 s2.2so
6.575,3597 53.200 4.433,33 4.881,17 97 65.150 5.429,17
6.771,1498 55.140 4.595,00 5.059,17 98 67.090 5.590,83

5.639,17 6.829,6899 55.720 4.643,33 5.112,38 99 67.670

L00 70.000 5.833,33 7.064,84100 58.0s0 4.837,50 5.326,16

5.591,33 1-0L 72.900 6.075,00 7.357,52101 60.940 5.078,33

5.751,89 LO2 74.640 6.220,OO 7.533,14702 62.690 5.224,17
7.650,2163.8s0 5.320,83 5.858,32 103 75.800 6.316,67103

7.768,29704 65.020 5.418,33 5.965,67 LO4 76.970 6.414,17

6.558,33 7.942,90105 66.750 5.562,50 6.124,40 105 78.700

106 79.670 6.639,17 8.O40,79106 67.720 5.643,33 6.213,40

6.391,40 ro7 81.610 6.800,83ro7 69.660 5.805,00
8.821,966.288,33 6.923,56 108 87.4tO 7.284,17108 75.460
8.894,63109 76.180 6.348,33 6.989,62 109 88.130 7.344,17

7.445,83 9.O17,76110 77.400 6.450,00 7.101,55 110 89.350
7.767,50 9.407,347tr 81.260 6.771,67 7.455,71 tLt 93.2LO

7L2 96.450 8.037,50 9.7U,34tL2 84.500 7.O41,67 7.752,99

7.802,53 7L3 95.990 8.082,50 9.788,84113 85.040 7.086,67

7.988,79 tL4 99.020 8.251,67 9.993,72tL4 87.O70 7.255,83
11.088,778.160,00 8.984,29 115 L09.870 9.155,83115 97.920

9.218,33 11.164,46116 98.670 8.222,50 9.053,10 116 110.620

9.863,33 11.945,63r!7 106.410 8.867,50 9.763,26 LL7 1-18.360

10.039,43 118 tzt.370 10.114,17 12.249,42118 tog.420 9.118,33
12.921,5910.650,49 119 128.030 10.669,17119 116.080 9.673,33
13.411,0810077,50 11.095,49 L20 132.880 11.073,33120 120.930
14.387,O410883,33 11.982,72 L2t 742.550 11.879,17121 130.600

15.506,67 18.780,36722 774.L30 14510,83 15.976,66 L22 186.080
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