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Kap. 1. .Ansættelse ocr arbeidstid

s1
overenskomstens område

overenskomst omfatter fysioterapeuter, der ansættes L Grøn-

Selvstyre og de grønlandske kommuner. Undtaget herfra er an-

på prØve i en tjenestemandsstilling, tjenestemænd og pensio-

tjenestemænd fra stat, kommune og koncessionerede virksomhe-

s2
Ved ansættelsens begrlmdel-se

Ansættelse finder sted efter opslag. Opslaget anqiver i hvifken

stilling ansættel-se sker og den for stillingen fastsatte Løn, samt

hvorvidt der er tilknyttet bolig jf. S 25 -

Stk. 2. Ansættelsesbrevet skal indeholde oplysning om, hvorvidt fy-

sioterapeuten deltager i de for institutionen gældende vagter, samt

i hvilken by den pågældende er ansat. Kopi af ansættel-sesbrevet

fremsendes til Kal-aallit Nunaani Timimik Sungiusaasut Fysiotera-

peuter i Grønland.

Stk. 3. Fysioterapeuter, der ansættes f ra Danmark el-ler udl-andet'

er på begæring forpligtet til i forbindelse med tiltrædel-sen at

deltage i kurser. Rejse- og opholdsudgifter qodLgøres efter de for
tjenestemænd i Danmark gældende regler.

srk. 4 . Fysioterapeuten ska-L føt ansættelsen udfylde et oplysnings-
herfor ud-skema vedrørende sine helbredsforhold. Blanket til brug

leveres af ansættel-sesmyndigheden.

3af31
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s3
Àrbejdscid og hvíletid

De til enhver tid gældende aftaler om arbejdstid for sundhedsperso-

nafe og om hvil-etid og fridøgn anvendes på ansatte under denne over-

enskomst.

Stk. 2. For ansatte i administrative stillinger finder aftale

merarbejde for tjenestemænd dog anvendefse.

om

arbej dstid og

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

gælder på den pågæfdende undervisningsinsti-arbe j dstidsaf tal-e, der

tution.

Kap. 2. Grrrndløn, ancie¡uriteÈ oq deltidsbeskæftíqe1se

s4
G¡rrndløn

Fysioterapeuter affønnes efter nedenstående skalatrin og tilhørende

tilJ-æg:

Hvor der sker ændringer i lønnen

virkning fra den 1. april 20L1 .

skalatrin og tillæg gives dette

1) Fysì-oterapeuter (Niveau 1) :

4 af 31

Rådigheds-

ti11æg

Stillingsafhængigt
tillæg

S kala-
trin

SærIì-gt

ti11æg

Anciennitet

2 3Sats Sats 1

-1 . ar 34

362.-3. år
2.0004.-5. år 3B

2.500406.-1. år
3.00042
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Stillingsafhængigt
tillæg

Særligt
tillæg

Rådigheds-

tillæg
Anciennitet Skal-a-

trin
31 2Sats Sats

2.5001. år 34

2 .500362.-3. år
2.000 2.5003B4.-5. år
2 .500 2.5006.-1. år 40

2.5003.00042

2) Eneansatte fysioteraPeuter i
senet (Niveau 1):

Afsnit F
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en klinisk stilling i sundhedsvæ-

3) Speciafeansvarlige fysioterapeuter på regionsniveau (Niveau 2) :

4) Udviklingskonsulent (Niveau 5) :

5 af 31

Stillingsafhængigt
titlæg

Sær1igt

til-læg
Rådigheds-

tillæg
Anciennitet S kala-

trin
1 2 3SatsSats

3.000t.-2. år 34

3.000363.-4. år
2 .000 3. 0003B5.-6. år

3.0002 .5007. -8. år 40

3.0003.00042

Rådigheds-

tillæg
Stillingsafhængigt
tillæg

Særligt
tí1Iæg

Anciennitet S kala-
trin

2 3Sats 1Sats

4.00049I.-2. år
4.000513.-4. år
4.00053
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5) Ledende terapeut ved Dronning Ingrids Hospital med landsdæk-

kende funktion i sundhedsvæsenet (Niveau 3) :

6) Ledende fysioterapeut ved regionssygehuse (Niveau 3), kommuner

og selvstyrets institutioner:

7 ) Fysioterapeuter ansat i kommunal-e terapeutteams med tværfag-

lige arbejdsopgaver:

6af31

Rådigheds-

tillæg
Stillingsafhængigt
ti11æg

Anci-ennitet S kala -
trin

Særligt
tillæg

2 3Sats Sats 1

11.00041I--/- ar

11.00049

Stillingsafhængigt
tilfæg

Sær1igt

tì-11æg

Rådigheds-

tillæg
Anciennitet S ka la-

trin
31 zSats Sats

3. 0004.500L.-2. ar 42

4.500 3. 0003.-4. år 44

3.0004.50046

Stillingsafhængigt
tiIlæg

Særligt
tiIJ-æg

Rådigheds-

tillæg
Anciennitet S kal-a-

trin
3Sats 1 2Sats

750t. ar 34

7502.-3. ar 36

2.000 7503B4.-5. år
7502 .5006.-1. år 40

3.000 75042
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StiJ-tingsaf hængigt

tillæg
Skala-
trin

SærIigt
tillæg

Rådigheds-

tillæg
Anciennitet

2 3Sats 1Sats

3 .2003.500L.-2. ar 42

3. 500 3.2003.-4. ar 44

3.500 3 .20045
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Ledende fysioterapeut ved Kommuneqarfik Sermersooq aflønnes efter

nedenstående skafatrin og tifhørende til-læg:

B ) Fysioterapeut i sundhedsvæsenet med landsdækkende specialean-

svar (Niveau 2) z

Sundhedsfaglige l-ærere aflønnes efter S 5 i overenskomsten

for sygeplejersker og radiografer.

s5
Àncie¡rnitet

I Iønancienniteten medregnes dokumenteret tidligere beskæftigelse

som månedsl-ønnet fysioterapeut ved:

srk. 2.

a)
b)

c)

Offentlige sygehuse eller andre offentlige institutioner.
Klinikker, der drives af Spastikerforeningen, ScJ-erosefor-
eningen og Landsforeningen af PoJ-io- Trafik- og UJ-ykkesska-
dede.
Prj-vatklinikker, der ledes af fysiurgisk speciallæge, forud-
sat, at fysioterapeuter har fast beskæftigelse på klinikken-

16.40/s36/2018
7af31
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Stillingsafhængigt
tillæg

Sær1igt

tilIæg
Rådigheds-

tiltæg
Anciennitet S ka 1a-

trin
31 2Sats Sats

4.000I.-¿. ar 4I
4.0003.-4. år 42

4.0002 .000435. -6. år
2 .500 4.000I --4. ar 44

3. 000 4.00045
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d)
e)
f)
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Skodsborg Kurhotel & Spa.
Sygekassernes fysiurgiske klinikker.
Andre instj-tutj-oner, herunder ínstitutioner i udlandet, kli-
nikker for fysioterapi, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Videreuddannel-se j-nden for faget, såfremt parterne i det en-
kelte tilfælde er enige om, at arbejdet/uddannelsen har været
af en sådan karakter, ât fysioterapeuten herved har erhvervet
samme uddannel-se og rutine, som forudsættes erhvervet ved
arbejde ved under a f nævnte institutioner.

q)

Stk. 2. Endvidere medregnes fønanciennitet for perioder, hvor en

uddannelse har været indkaldt til af-fysioterapeut efter afsluttet
tjening af værnepligt.

Stk. 3. Desuden medregnes beskæftigelse ved PPKs sekretariat som

månedsl-ønnet i lønancienniteten. Ved deltidsansættelse anvendes reg-

lerne i S 6, stk. 5.

srk. 4. Lønancienniteten beregnes fra ansættelsesdatoen.

Stk. 5. Ansatte der ansættes i en stilling med et høiere skafa-

trinsforLøb end skal-atrinsforløbet for den stilling, vedkommende

kom fra, indplaceres på nærmeste højere skalatrin i skalatrinsfor-
føbet for den nye stilling.

Stk. 6. Lønancj-enniteten afrundes al-tid til hele måneder, idet 15

dages anciennitet el-l-er derunder ikke medregnes.

s5
Deltidsansættel-se

Fysioterapeuter kan efter ansØgning ansættes på deltld. For del-tids-

ansatte reduceres den i S 4 nævnte grundløn i forhol-d til- den ned-

satte arbejdstid.

8af31
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Stk. 2. Del-tidsansatte med et timetal på 30 timer ugentligt eller
derover optjener ret til fratrædel-sesfrirejse efter de regler, der

gæ1der for fufdtidsansatte. Ved deltidsansættel-se på under 30 tj-mer

pr. uge stif f es opt j eningen af retten t j-l f ratrædel-sesf rire j se i
bero.

Stk. 3. For del-tidsansatte med et timetal på 30 timer ugentlig el-ler
derover indbetal-er arbejdsgiver feriefondsbidrag )f . S 28. Ved del--

tidsansættelse på under 30 timer pr. uge indbetales der ikke ferie-
fondsbidrag.

Stk. 4. Deltidsansatte som ud over den faste arbejdstid udfører
tjeneste, der ikke ligger ud over den i henhofd til arbejdstidsaf-
talen for sundhedspersonale fastlagte arbejdstidsnorm, honoreres en-

ten med tj-Isvarende frihed el-ler med normal- timel-øn uden tillæ9, der

beregnes som 7/2080 af årsfønnen som ful-dtidsansat.

Stk. 5. Fufd Iønanciennitet optjenes ved mindst 15 timers beskæfti-
gelse pr. uge i gennemsnit. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15

timer pr. uge i gennemsnit optjenes l-ønanciennitet forholdsmæssigt.
Kap. 3. Pensionsbestemmelser

s7
Pensionsbidrag af Løn

Arbejdsgiveren betaler som bidrag til den ansattes pensionering l0
% af den i S 4 nævnte grundskalal-øn. Endvidere tilbageholder ar-
bejdsgiveren et egetbidrag på 5 Z af den samme Løn. Pensionsbidragene

samt pensionsbidrag jf . S 12, stk. 1 litra a-c indbeta.Les af ar-
bejdsgiveren til Pensionskasse for Sundhedsfaglige.

Stk. 2. Stillingstillægget for den l-edende terapeut
5, er pensionsgivende.

s4 stk. I, nr.

9af31
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KaD. 4. Til-læc til Løn

s8
Rekrutterings- og fasthold.el-sestí1I-æg

Der gives et ureguleret rekrutterings- og fasthol-del-sestillæg til
fastansatte. Ancienniteten beregnes ud fra erhvervserfaring efter
endt uddannel-se. Med virkning fra 1. april 2011 udgør tiJ-lægget med

følgende beløb pr. måned:

Stk. 2. Tillægget kan efter den ansattes ønske qØTes pensionsgivende.

Ønsker den ansatte, ât tillægget skal være pensionsgivende, vil-

pensionsandelen på 15 å blive taget indenfor tillægget, såIedes at

det er den ansatte seIv, der afholder pensionsudgiften.

Stk. 3. Ansatte fra l-ande uden for
har en pensionsordning forankret i
værdien svarende til- arbejdsgivers
1øndel.

Der ydes stedtilJ-æg efter
dende lønlusteringsaftale
Pillugu Kattuffiit.

Stk. 2 . Stedtill-ægget
april 1991.

Afsnit F

( fysioterapeuter)

Grønl-and el-l-er Danmark, som ikke

Grønl-and el-Ier Danmark, kan få
pensionsbidrag udbetalt som en

s9
StedtíLLæg

den for tjenestemænd til enhver tid 9æI-

mel-f em Naal-akkersuisut og Peqqinnissaq

på 6.000,- kr. i årligt grundbeløb pr. 1

TiIl-æqsstørrel-seAnr.i cnni lelTrin
1.250,00 kr.1 4. år1

1.600,00 kr.5 B. år2

2.000,00 kr.9. os flq. år)
J

ØD J.nr. 16. 40/536/2018
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s 10.
Tillægr til sær1ig stillíng

Ved ansættel-se i en stilling, der i arbe¡dsmæssig, administrativ,
kvalifikationsmæssig el-fer anden henseende indtager en sådan sær-

stilting, ât den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for

de i S 4 nævnte lønninger m.v., træffes der mellem overenskomstpar-

terne speciel aftale om tilIæg ti1 lønnen og eventuelle andre vil-kår.

s11
Praktikvederlag

Til ansatte, der varetager praktikvejledning ydes vederlag i henhol-d

tiI den tiI enhver tid gæIdende aftal-e mellem Naalakkersuisut og

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffj-it.

sL2
Stíllingsaftrængigrt tíIIæg og Funktionstillæg

De i S 4 stillingsafhængige tillæg er et rekrutteringsfremmende og

funktionsbestemt til-Iæg, der kan ydes for at varetage funktioner,
der Iigger udover det primære ansættelsesforhol-d som eks. speciale-
ansvar.

a) Tifl-æg der er knyttet op på en funktion ophører såfremt funk-
tionen stopper

b) Tiflægget kan oppebæres forhofdsmæssigt med det halve, hvor
funktionen udfyldes under halvtid i forhold til- ful-d normtid.
Varetages funktionen med mere end hal-vdelen af en gennemsnit-
lig ful-d normtid oppebæres det ful-de tillæ9.

c) De stiltingsafhængige tiJ-tæg er uregulerede og ikke pensions-
givende tillæg med de under nr. I, 2 og eventuelt 3 månedlige
beløb, idet føIgende dog skal- anføres til- følgende specifikke
stiJ-Iinger:

1. Til den l-edende terapeut med l-andsdækkende funktion ved Dron-
ning Ingrids Hospital (j f . 54, nr. 2) er det stil-l-ingsaf -
hængige tillæg nr. 1 pensionsgivende sål-edes at arbejdsgiver
indbetater pensionsbidrag på 15 ? til- Pensionskasse for Sund-
hedsfaglige, idet 7/3 anses for den ansattes andel og 2/3

11 af 31
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anses for arbejdsgivers andel-. Det stillingsafhængige ti1Iæg
nr. 2 er eL ikke pensionsgivende ti11æ9.

2. TiI den fedende fysioterapeut i Kommuneqarfik Sermersooq
(jf. 54, nr. 4) er det stiJ-lingsafhængige tiIlæg nr. I pen-
sionsgivende, såJ-edes at arbe j dsgiver indbetal-er pensions-
bidrag på 15 å til Pensionskasse for Sundhedsfaglige, idet
L/3 anses for den ansattes andel og 2/3 anses for arbejds-
givers andel. Det stillinqsafhængige tillæg nr. 2 er eL ikke
pensionsgivende ti11æg, der ydes på baggrund af udvidede
tværfaglige arbejds- og administrative opgaver, samt den

specielle strukturering af handicapafdeli-ngen.
3. TiI eneansatte fysioterapeuter (jf. S 4, nr. 6) ydes det

stitlingsafhængige tillæg nr. 2 for fokale administrations-
opgaver. Tiltægget er pensionsgivende, idet pensionsandelen
på 15 % tages af tiJ-lægget, da den ansatte selv skal- finan-
siere pensionsandelen.

4. Til basisfysioterapeuter ansat i henhold til S 4, stk. 1 nr.
1 og 2 er det stillingsafhængige tillæg nr. 1 et pensions-
givende tillæg, der føIger indbetalingen efter pensionsbe-
stemmelserne i S 1.

stk. 2. Fysioterapeuter, der ansættes i henhold til samarbejdsafta-

len vedrørende deling af ansvar og udgifter for en fuldtidsstilling

som fysioterapeut i Paamiut meflem Kommuneqarfik Sermersooq og Sund-

hedsregion Sermersooq udfører arbejdsopgaver for såvel Sundhedsre-

gion Sermersooq og Kommuneqarfik Sermersooq ydes et ikke pensions-

givende ureguleret tillæg på kr. 1.500,- pr. måned.

TilJ-ægget honorerer den tværfaglige funktion og den til enhver tid

gæIdende stillings- og funktionsbeskrivel-se, hvor fysioterapeuten i

henhold til samarbejdsaftalen udfører arbejdsopgaver for såvel- Sund-

hedsregion Sermersooq og Kommuneqarfik Sermersooq.

Tiltægget ydes så længe samarbejdsaftal-en eksisterer.

Stk. 3. Superbrugere på den elektroniske patientjournaf gives

ikke pensionsgivende tillæg på 1.000,00 kr. pr. måned-

et

ØD J.r:r. 16.40 /536/2018
72 af 3I
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S 13 Rådígrhedstillæg

Der kan ydes et rådighedstillæg efter konkret forhandJ-ing

Stk. 2. Ansatte der indgår i en forud tilrettelagt og godkendt tje-

nesteplan, en formaliseret vagt der udløser vagthonorering, oppebæ-

rer ikke rådighedstillægget. Rådighedstillægget bortfal-der sål-edes

i den måned hvor der ydes vagthonorering.

sL4
Tíl-1-æg for vídereuddanr¡eLse

Ti-l ansatte med diptomuddannelse og som ansættes i stillj-nger,

der still-es krav om diplomuddannelse, ydes et ureguleret og

pensionsgivende tillæg på 1.500,00 kr. pr. måned-

hvori
i kke-

Stk. 2. Tit ansatte med master- el-l-er kandidatgrad der ansættes i
still-inger, hvori der sti-Ll-es krav om master- eller kandidatgrad,

ydes et ureguleret og ikke-pensionsgivende tillæg på 3.000,00 kr.
pr. måned.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte tillæg udgør

ansættel-sen har varet i 24 måneder. f
regnes også ansættelse i samme stilJ-ing
ell-er kandidatgrad.

5.166,00 kr. pr. måned, når

de 24 måneders ansættelse

forud for erhvervet master

srk.4
elfer

Anciennitet for master- ogleller kandidattillæg fra Danmark

udfandet medregnes.

srk. 5 Der ydes ikke tillæg i henhold til stk.
henhold til- stk. 2 og stk. 3.

når der ydes

tillæg i

Stk. 6. Til- ansatte med Ph.d. grad, som ansættes i stillinger, hvori
ph.d. graden anvendes, ydes et ureguleret og ikke-pensionsgivende

tillæg på I.325,00 kr. pr. måned. Tillæg, der ydes efter stk. 2 og

stk. 3 bibehol-des.
ØD J.nr. 76. 40/536/2018
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s15
Furrktion í }¡øjere stilling

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

og/eIIer ferie, ydes der et funktionsvederl-ag.

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

grund af sygdom elIer ferie, bevarer den ansatte dog retten til
betaling for tjeneste i højere stilJ-ing efter fraværsperiodens op-

hØr, såfremt der ved tjenestens genoptagefse fortsat udføres tjene-
ste i højere stilJ-ing.

srk. 3. Vederlag efter stk. 1 beregnes som forskel-Ien mellem den

som den pågældende vill-e opnå ved ansættelseansattes Iøn og den løn,
i den hølere stilling.

Stk. 4. Under fortsat funktion i samme højere stil-Iing ud over 6

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

Der ydes ansatte fri
Iader sig gØre, ydes

årligt, svarende til
der ydes fri vask, er
I21,51 kr. pr. måned

s16
Tjenestedragt

tjenestedragt. Hvor dette undtagelsesvis ikke

en kontant godtgørelse herfor på 3.237,40 kr.
269,28 kr. pr. måned pr. I. april 2072. Hvis

qod.Lgøref sen 1. 530, 10 kr. årligt, svarende til-
pr. 1. apriJ- 2072.

Stk. 2. Satserne i stk. 1 er beregnet ud fra satserne pr.1. januar

I9B4 på hhv. 1.510,00 kr. og 715,00 kr. Satserne dyrtidsreguleres
på grundlag af det grønlandske reguleringspristal, der har januar
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Stk. 3. For ansatte der arbejder med patienter i bassin, indgås der

lokalt aftale om enten at stil-fe badetøj, hår og hudplejemidler

til rådighed, betale den ansattes udgifter hertil- efter regning eller

give den ansatte et fast bel-øb tit selv at anskaffe disse fornøden-

heder.

Stk. 4. For ansatte, der betjener patienter i disses hjem, indgås

der lokalt aftale om at still-e udetøj til rådighed-

I9B4 som basis (:100). Reguleringspristallene for
måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummet 1

september og 1. oktober tíl 31. marts. For hver

udsving i reguleringspristal-l-et over 100 f orhø j es

satsen med 3 %.

sL7
Unde¡rrisning

Der ydes undervisere på Institut for Sygepleje og

under Il-isimatusarfik/ Grønlands Universitet et

læg på 2.500,00 kr. pr. måned.

Stk. 2. For

undervisere,
visning af 1B

Afsnit F

( fysioterapeuter)
januar og juli

. april til 30.

fulde 3 points
el-l-er nedsættes

Sundhedsvidens kab

undervi sningst i I -

undervisning ydes der ansatte, der ikke er ansat som

betaling efter sats C i cirkulære om timelønnet under-

. j uti L919 , f or tiden Nal- C If , af snit U.

Stk. 3. For den tid den ansatte bruger på undervisning iffg. stk. 2

og som fragår fra det normale arbejde, sker der l-ønreduktion svarende

tiI det faktiske timefravær.
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tel-

s18
rndividuel seniorordníng

I det kalenderår, hvor en ansat fylder 55 är, kan der indgås en

individuel- aftale om seniorordning i henhold tiI Rammeaftale om se-

niorordning mellem Peqqinnissaq PiIlugu Kattuffiit og Naalakkersui-

sut.

s19
Til- og fratrædel-sesfrirejser

Ved tjenestens tiftrædelse ydes der frírejse tit fastansatte fra
bopælen i Grøn1and, Danmark el-ler et af de øvriqe nordiske lande og

ti1 tjenestestedet til den ansatte, såfremt der íføIge stil-lingsop-
slaget anvises bolig el-l-er er pligt til at bebo egentlig tjeneste-
bolig, jf. S 24, stk. t, a) og b)

Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopæJ-en ved:

a) Fratræden, såfremt der er forløbeL mindst 3 år siden ansættel-
sen, og såf remt der ikke allerede har været afhol-dt f er j-e-

frirejse i det pågætdende kal-enderår-
b) Den ansattes d,ød, idet den efterlevende ægtefælIe - eIler dermed

Iigestill-ede - opnår retten til frirej se.
c) Fratræden ved pensionering.
d) I ganske særlige tilfæIde kan der ydes fratrædefsesfrirejse,

sefv om betingelsen om 3 års ansættefse ikke er opfyldt.

Stk. 3. Retten til tiI- og fratrædel-sesfrirejse omfatter til-1ige den

ansattes ægtefæIIe el-.Ler dermed tigestillede og børn under 1B

är, som indgår i den ansattes husstand. En sådan famil-ierejse skal-

så vidt muligt foretages samfet.

Stk. 4. Retten til- til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan

ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse qodlgøres ikke.
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Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal- det af

transportmiddel- anvendes .arbej dsgiveren anviste

s20
Frirej se ved forflyttelse i Grønl-and

Ved ansøgt eller beordret forfJ-yttelse i Grønland ydes frirej se

bopælen tiI det ny tjenestested

s22
Flyttegodt,gørelse, Ïre¡rrnder transportforsikring

Der ydes flyttegodtgørelse og transportforsikring efter de tiI
hver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønl-ands Selvstyre

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

r, 4-7-46.

en-

og

C-

Stk. 2. Ved til- og fratræde.l-se ydes der flytLegodtgørel-se til- fast-

bopæÌen i Grønland, Danmark eller et af de Øvrlge

oq tjenestestedet efter gældende regÌer-

fra

s21
Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsíkring)

Under rejser i medfør af overenskomstens bestemmelser er fysiotera-
peuten omfattet af de til enhver tid gæJ-dende bestemmel-ser om kol--

l-ektiv re j sef orsikring.

ansatte mell-em

nordiske l-ande

Stk. 3. Ved flytning i forbindelse med fastansætteIse, midlertidig

omplacering og afJ-øsning af mindst 3 måneders varighed kan der,

såfremt der ikke inden for de førsLe 3 måneder er skibsforbindelse,

vederlagsfrit sendes 15 kg bagage som Iuftfragt.

17 af 31
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s23
Erstatning

Arbejdsgiveren hæfter kun efter de almindelige erstatningsregler for
sådanne ejendele, der mistes el-ler beskadiges under tjeneste i Grøn-

1and, herunder rejser til-, i eller fra Grønl-and. Arbejdsgi-veren er

ikke erstatningspligtiq for afsavn af rejse- el.Ler flyttegods.

s24
Menrdgífter ved tjenesterejser,

he¡rrnder dagrf¡enge, nattil-Læg og udstyrsgodÈgrørelse

Der ydes godtgøre1se af merudgifter ved tjenesterejser efter de for
tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner tit
enhver tid gæJ-dende regler for tiden aftafe af 11. marts 1986, (Nal

c r, 4-7-24) .

s25
Bolíger

I stillingsopslag angives føIgende vedr. bolig:

a) At der
regler,

b) At der
bolig,

c) At der

anvises bolig efter de tiI enhver tid på stedet gæIdende
ell-er

til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjeneste-
el-1er
ikke anvises bolig.

Stk. 2. For anviste boliger, iflg. stk. 1 a), betal-es husleje efter

de til enhver tid gældende regler. Ved mislighol-delse af anvist bolig

med udsættelse l-iI føLge, vil der ikke blive stj-l1et yderligere bolig

til rådighed.

Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tienestebolig, ifIg. stk. l, b),

betal-er boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønl-ands Selvstyre

og de grønlandske kommuner gældende regler, for tiden aftale af 14.

december 1988, Nal C I, 5-1-9.
ØD J.nr. 16. 40/536/2018

18 af 31

20. november 2018 - 9:25



Afsnit F

( fysioterapeuter )

s26
BetaLíng for kost og natural-ydeLser

Ansatte, der deJ-tager i institutionens kostforplejning, betaÌer her-

for efter de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 2. Andre naturalydelser betales ligeledes efter de for tjene-
stemænd i Grønlands Selvstyres og de grønlandske kommuners tjeneste
gæl-dende regler.

Kap. 6. Ferie os feriefond

s27
Ferie og feriegodtgørelse

Ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i den til enhver tid
gældende J-ovgivning herom.

Stk. 2. For ansatte, der i henhold til lovgivningen vælger ferj-e med

feriegodtgøre1se i stedet for ferie med LØn, fradrages Løn for det

antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080

af årsIønnen. Såfremt der ønskes ferie med feriegodtgørelse, skal

meddel-else herom være indgivet inden 1. oktober forud for det føI-

gende optleningsår.

Fastansatte optjener 5

til 40 timer.

s28
SærJ.ige feriedage

særlige feriedage pr. optjeningsår svarende

Stk.2. Såfremt de særlige feriedage iflq. stk. 1 ikke er afviklet

inden for ferieåret, kan de efter aftale melfem den ansatte og

ledel-sen overføres til det følgende ferieår. Hvis der ikke indgås

ØD J.nr. 16. 40/536/2078
19 af 31

20. november 2018 - 9:25



en sådan aftale, udbetales
anmodning kontant.

Afsnit F
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de særlige feriedage efter den ansattes

Stk. 3. Den kontante udbetaling efter stk. 2. samt udbetaling af
ikke afviklede særlige fe-feriegodtgøreIse ell-er godtgørelse for

riedage udgør B/2080 af årslønnen pr. feriedag

s29
Den fælles ferierejsefond

I henhold til den tit enhver tid gældende aftale om den fæffes

ferierejsefond indbetaler arbejdsgiver for fastansatte et feriere;-
sefondsbidrag på 620,00 kr. pr. måned tif fonden.

Stk. 2. Arbejdsgiver indbetaler ikke feriefondsbidrag
der i kraft af ægtefælles el-Ier dermed Iigestilledes
vilkår har ret til feriefrirejse.

Stk. 2. Lønnen anvises ved udgangen af hver måned til
i et pengeì-nstitut j- Grønland el-ler Danmark, som det

ansatte at udpege.

for ansatte,
ansættel se s -

Kap. 7. Lønudbetal-íng, løn under barseL' st¡gdom,

ef terlønsbestemmel- ser sarnt of f ent,l iqe Ïrverr¡

s30
Udbetaling af Løn og variable Løndele m.v.

Løn og tiltæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af

lønnen indbetal-er vedkommende arbejdsgiver såvel- sit som den ansat-

tes pensionsbidrag til Pensionskasse for Sundhedsfaglige.

en lønkonto,
påhviler den
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s31
Graviditet, barsel og adoption

Ansatte har ret tiI tjenestefrihed med sædvanlig Iøn i fraværsperi-
oder på grund af graviditet, barsel og adoption, når der i henhold

til reglerne í Landstingsforordning nr. 72 af 31. oktober 1996 om

orl-ov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som senere

ændret ved Landstingsforordning nr. 1- af 21. marts 2006 (nu

Inatsj-sartut lov nr. 14 af 1. december 2009) er ret til orfov og

dagpenge.

s32
Bestemmelser vedrørende sygdom' efterløn m.v.

Funktionærlovens regler om Løn under fravær på grund af sygdom,

indkaldel-se til militærtjeneste samt efterl-øn finder anvendefse.

Stk. 2. Efterlønnen til-kommer ægtefælle/registreret Partner
hol-d tiI funktionærl-ovens regler herom. Efterl-Ønnen indgår

dødsboet. Ved beregning af ef terl-øn indgår l-øn uden f radrag

sionsbidrag.

i hen-

ikke i
af pen-

s33
Tjenestefrihed ved barns førsbe sygedag

Der gíves ansatte tjenestefrihed med Løn til pasning af syqt, min-

dreårigt barn, fØrsLe d.g, barnet er sygt.

srk.2. T j enestefriheden forudsætter

a)
b)
c)
d)

Det er barnets førsLe sygedag,
hensynet til barnets forhol-d gør det nødvendigt,
forholdene på tjenestestedet tillader det, og
barnet er hjemmeværende.

Stk. 3. Ordningen kan for den enkel-te inddrages ved misbrug.
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s34
À¡¡den tjenestefríhed under barns sygdom

Ansatte har adgang ti1 tjenestefrihed med løn i op LíI 12 arbejdsdage

ved et 0 - 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i ell-er udenfor

hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbj-n-
delse med en af Sundhedsvæsenet betal-t ledsagerrej se.

srk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsa-
gelse skal- dokumenteres.

Stk. 3. I ganske særlige tiffæl-de og dokumenteret af læge kan tje-

nestefriheden forlænges med op tiI 3 arbejdsdage.

s35
Nære pårørend,es alvorlige sygdom oglel-Ier død og begravelse

I tilfæIde af nære pårørendes alvorJ-ige sygdom ogle1ler død og be-

gravelse har den ansatte ret til- fri rejse oq tjenestefrihed med l-øn

efter de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre

og de grønlandske kommuner, (for tiden aftale af 21. maj L993, NaI

c r, 4-l-31).

s36
Ekstraordinær tjenestefrihed og tjenestefrihed

til organisationsarbejde
Ansatte har adgang tiI ekstraordinær tjenestefrihed uden Løn i til-
fæIde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Tjenestefriheden

kan qives i indtil 1 år ad gangen, dog højst 3 år. Det er ansættel-

sesmyndighedens ansvar, ât der er en stilling ledig til den pågæJ--

dende ved t¡enestefrihedens ophør.
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Stk. 2. Formanden for Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut Fy-

sloterapeuter i Grønland har i forbindel-se med varetagelse af orga-

nisatorisk arbe¡de ret til 4 timers tjenestefri med Iøn pr. kalen-

dermåned. Hvis de 4 timer ikke anvendes bortfal-der de ved udgangen

af kal-endermåneden.

Stk. 3. Udover retten til 4 timers tjenestefri med Iøn iflg. stk. 2

har formanden for Kalaall-it Nunaani Timimik Sungiusaasut Fysiote-

rapeuter i Grønland, j- forbindelse med varetagelse af organisatorisk

arbejde, også ret til B timers tjenestefri uden Iøn pr. kalendermå-

ned. Hvis dagen ikke anvendes bortfalder den ved udgangen af kal-en-

dermåneden.

Stk. 4. Den, der af organisationen er udpeget til at deltage i

forhandlingerne i forbindelse med fornyeJ-se af overenskomsten, har

ret til tjenestefri uden Løn i op til 10 arbejdsdage.

s37
Frihed ti]- efte¡rrddannelse

Til ansatte, der har været ansat i henhold til overenskomsten i over

2 är, kan der til- efteruddannelse hvert år gives op til- 1 uges frihed

med Iøn. Friheden gives i umiddelbar tilknytning til tjenesterejse

eIl-er f erie.

Stk. 2. Uddannel-sens art og varighed skal- dokumenteres, og tjene-
almindelige arbejde på tje-skal- kunne indpasses i detstefriheden

nestestedet.

srk. 3. r andre

ietdeltagelse
tilfæfde, hvor arbejdsgiveren godkender en ansats

kursus, gives der i tilslutning hertif:

1. Tjenestefrihed med Iøn.
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Dækning af rejseudgifter samt dagpenge efter de for tje-
nestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommu-

nergæIdende regler om godtgørefse af merudgifter ved tje-
nesterej ser i Grønland, samt
GodtgøreIse af kursusafgift.

s38
Kursusfond

Arbejdsgiver indbetafer til Kursusfonden for Peqqinnissaq Pillugu
Kattuffiit et bidrag på 834,00 kr. pr. måned for fastansatte i hen-

hotd til den til enhver tid gældende aftale mefl-em Naal-akkersuisut

og Peqqinnissaq PilJ-ugu Kattuffiit.

s39
Offentlige Ïrver¡¡

Ansatte har adgang til tjenestefrihed til- varetagelse af offentlige

hverv efter bestemmel-serne i den til enhver tid gældende bekendtgø-

rel-se om borgerlì-gt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i

så god tid som muligt.

i{frsæf

s40
AnsætteLsens op}røî

Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsl-er finder anvendefse.

Stk. 2. Ved midlertidigt arbejde, der ikke varer ud over 3 måneder,

gælder dog et forkortet varsel på L4 dage for hver af parterne.

Opsigelsesvarslets længde anføres i den enkelte ansættelseskontrakt.

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

tit funktionærloven fastsatte opsigelsesvarsler, fra arbejdsgiver-
side forlænges med 2 måneder. OpsigeJ-sesvarslets længde anføres i
den enkelte ansættelseskontrakt.
ØD J.nr. 16. 40/536/2018
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srk. 4 720- sygedage reglen i funktionærl-oven finder ikke anvendelse

for ansatte under denne overenskomst.

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

vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere tit
Kalaal-l-it Nunaani Timimik Sungiusaasut - Fysioterapeuter i Grønland,

ved dennes eventuelle inddragelse i sagen.

Stk. 6. Når en ansat meddeles uansøgt afsked, underrettes Kal-aaIIit

Nunaani Timimik Sungiusaasut Fysioterapeuter i Grønland, skrift-

ligt herom. Underretningen skaf indehofde sådanne oplysninger, at

det fornødne grundlag for vurdering af afskedigefsen er til stede,

medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som føIqer

af henhol-dsvis sagsbehandlingsl-oven elfer kriminal.l-oven, herunder

tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder ar-

bejdsgiveren tavshedsbelagte oplysninger orienteres Kalaal-Iit Nuna-

ani Timimik Sungiusaasut - Fysioterapeuter i GrønIand, i forbindelse

med under-retningen. Samtidig orienteres om, at den ansatte har fået

kopi af meddel-elsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til

organisationen, jf. stk. 5.

Stk. 1. Når en ansat fratræder, er ansættelsesmyndigheden forpligtet

til at afgive en skriftlig erklæring om J-ængden af ansættelsesperi-

oden samt eventuel titgodehavende ferie, hvis den ansatte anmoder

herom.

s4L
Afskedígelsesnævn

Skønner Kalaaffit Nunaani Timimik Sungiusaasut Fysioterapeuter i
Grønland, at en afskedigel-se af en ansat ikke kan anses for rimeligt
begrundet i den pågældendes el-l-er i arbe j dsgiverens f orhold, kan

Kataallit Nunaani Timimik Sungiusaasut - Fysioterapeuter i GrønJ-and,
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j-nden for en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spØrgsmåfet

forhandlet med arbejdsgiveren. Opnås der ikke enighed ved forhand-

Iingen, kan spørgsmål-et inden for en frist af 1 måned efter forhand-

lingen af Kal-aall-it Nunaani Timimik Sungiusaasut FysJ-oterapeuter

i Grønland, kræves gjort til genstand for behandling i et i denne

anledning nedsat nævn, der består af en repræsentant valgt af hver

af parterne samt en af Landsdommeren udpeget formand. Nævnet fast-

sætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring

af parter og vj-dner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i det

tilfæ1de, hvor nævnet måtte finde, ât den foretagne opsigelse ikke

er rimeligt begrundet i den pågældendes el-ler arbejdsgiverens for-

hold, kan det pålægges arbejdsgiveren at afbøde virkningerne af op-

sigelsen. Hvis den pågæJ-dende og arbejdsgiveren ikke begge ønsker

ansættelsesforholdet opretholdt, kan det pålægges arbejdsgiveren at

betal-e den pågældende en erstatning, hvis størrelse fastsættes af

nævnet, og som skal være afhængig af sagens omstændigheder og den

pågæJ-dendes anciennitet hos arbejdsgiveren. Nævnets omkostninger i

forbindefse med sagen fastsættes af nævnet og fordel-es mellem par-

terne eller påIægges den tabende part.

Stk. 2. Bestemmel-sen om afskedigelsessagers eventuefl-e indbringelse

for afskedigelsesnævnet finder ikke anvendelse 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 aftale oflr at arbejdet er tidsmæs-

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

s42
TavsTredspligt

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

ansatte i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemme-

ligholdeì-se rføIge sagens natur er påkrævet eller bliver den fore-

skrevet af foresatte.
ØD J.nr. 16. 40 /536/201,8
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rende vilkår

Afsni-t F

( fysioterapeuter )

Stk. 2. Tavsheds pligten iflg. stk. 1 ophører ikke med udtrædelse af

tj eneste.

s43
Overgangsregler

der pr. 31. december L99t var ansat på ikke-hjemmehø-

i henhold til overenskomst af 6. maj 7981 mellem Det

offentlige Aftalenævn og Danske Fysioterapeuter,
gende bestemmelser i ovennævnte overenskomst:

gæIder fortsat føL-

S L4, Til- og fratrædelsesfrirejser,
S 15, Feriefrirej ser,
S 16, Fæl-lesbestemmelser vedr. til- og f ratrædel-sesf rire j ser
samt feriefrirejser,
S If, Fribefordring af bagage,

S 79, SærJ-ige f rire j ser,
s 2I, Flyttegodtgørelse, herunder transportforsikring (Nat c
r, 4-I-2)
S 23, stk. 7, Boliger, og

S 24, Uddannelsestilskud, i det omfang den ansattes børn ikke
er berettiget til uddannel-sesstØtte og frirej ser i henhofd til
Landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990, ofr erhvervsmæssige
uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning (NaI C I,
4-2-L) .

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte ansatte kan dog væJ-ge bestemmelsessted

for feriefrirejsen efter reglerne i S 20 stk. 4 i henhold til- over-

enskomst af 21. august 1991, såfremt billetudgiften ikke herved

overstiger billetudgiften efter bestemmelserne i S 15 i overenskomst

af 6. maj LgBl mellem Det offenttige Aftalenævn og Danske Fysiote-

rapeuter.

21 af 3I
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Stk. 3. For ansatte, der pr. 31. ¡anuar 2000 var ansat iflg. proto-
kol-l-at af '7. februar 2000 til overenskomst af 22. august 1991 mel-l-em

Grønlands Landsstyre og Fysioterapeuter i Grønfand for fysiotera-
peuter i Grønland, hvad angår feriefrirejser, gæIder fortsat føL-
gende bestemmelser i ovennævnte overenskomst:

S 202 Feriefrirejser Efter 2 ärs kontinuerJ-ig tjeneste,
regnet fra ansættelsen, ydes for hver tjenesteperiode af 2

års varì-ghed (optjeningsperiode) en frirejse i forbindelse
med ferie.
Feriefrirej sen skal- anvendes inden udgangen af 1. år af den
efLerføLgende tjenesteperiode, idet retten el-Iers bortfal-
der.
Retten til ferief rire j se omf atter tilJ-ì-ge den ansattes ægte-
fæl-le - eller dermed tigestillede og børn under 18 är, som

indgår i den ansattes husstand. En sådan famil-ieferiefrirejse
skaf såvidt muligt foretages samfet.
Feriefrirej sen ydes til et af den ansatte valgt bestemmel--
sessted i effer uden for Grønl-and inden for et maksimumbeløb
svarende til billetprj-sen (turist /økonomiklasse) fra tjene-
stestedet til København og retur.
Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid inden
for et maksimum af 4 arbejdsdage pr. feriefrirejse. I ganske
særIige til-fælde, eksempelvis ved trafikforsinkelser på
grund af vejrlig, kan der efter ansøgning medregnes yderli-
gere rejsetid i arbejdstiden.
Retten til feriefrirejse bortfal-der, såfremt den ansatte in-
denfor den i stk. L anfør:-e tjenesteperiode opnår frirejse i
kraft af sin ægtefælles ell-er dermed ligestilledes an-
sættelsesvilkår.
Retten til feriefrirej se er personÌig og kan ikke overdrages.
En eventuel ikke-udnyttet feriefrirejse godtgøres ikke-
S 27 i nærværende overenskomst - ved feriefrirejser ydes der
al-ene rej seforsikring på destinationer i Grønland samt på

den direkte rute mellem tjenestestedet i Grønl-and og Køben-
havn.

Stk. 4. For ansatte, der pr. 31. marts 2012 oppebar tiIIæg fra den

decentrale pulje iflg. S B i overenskomsten af 1. april 2009 mell-em

q

h

ØD J.nr. t6.40/536/20:-8
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Naal-akkersuisut og Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut Fysio-

terapeuter i Grønland, oppebærer det allerede tildel-te tillæg' som

et personligt tilJ-æg. Det personlige tillæg bortfal-der ved fratræ-

den. LedigbJ-evne tillæg kan ikke genanvendes.

s44
Overenskomstens gryldi ghedsperiode

Overenskomsten har virkning fra den 1. apriJ- 2016, og ensretningen

af skalatrinsforløbet i 54 med virkning fra den 1. apriJ- 2017. S 13

Rådighedstillæg har dog tidligst virkning fra underskriften af over-

enskomsten. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3

måneders varsel- til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts

2020.

Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning
til de pr. 31. marts 2020 gældende l-ønsatser i perioden

overenskomst indgås.

Nuuk, den 2 0 tl0\,. 2018

Kalaal-l-it Nunaani Timimik

Sungiusaasut / Fysioterapeuter
i Grønfand

ynge Balle

Hermed udgår:

Overenskomst af 9. juli 2012
Nunaani Timimik Sungiusaasut
sioterapeuter i Grønl-and for
20r6

ØD J.nr. 16. 40/536/2018

i henhol-d

indtil- ny

Naal-a kkersui sut
e. b.

Hasse Hedemand

mell-em Naalakkersuisut og Kalaallit
/ Fysioterapeuter i Grønl-and f or f y-
perioden 1. apriL 2072 til 31. marts
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Aftal-e af 25. april 2014 mellem Naalakkersuisut og Kalaall-it
Nunaani Timimik Sungiusaasut / Fysioterapeuter i Grønland om

tilIæg til fysioterapeuter, der ansættes efter aftal-e mel-Iem
Kommuneqarfik Sermersooq og Sundhedsregion Sermersooq i en

tværsektoriel fysioterapeutstilling i Paamiut.

Aftal-e 15. maj 2OI4 mel-l-em Naalakkersuisut og Kal-aaIlit Nunaani
Timimik Sungiusaasut / Fysioterapeuter i Grønl-and om Løn- og

ansættel-sesforhold for afdelingsl-eder for Terapeut og Hjemme-
hjætpsordningen ved Kommuneqarfik Sermersooq.

Øvríge protokol-later og aftaler uden udløbsdato fortsætter uændret.

ØD J .nr. 16.40/536/2018
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Særligt tillæg
MånedlistMånedliet Månedliet MånedligtÄrligt

1. april2003Sats srundbeløb srundbeløb 1. april 2010 Sats grundbeløb grundbeløb

01.04.91 2L,tt75%nr 01.04.91 01.04.91 1o,1.01.6% nr 01.04.91

t 2.4rO 200,83 243,23t 970 80,83 89,00
2 2.600 2't6,67 262,412 7.L70 97,50 107,35

3 2.890 240,83 291,683 L.460 121,67 133,96

160,56 4 3.180 265,00 320,954 7.750 145,83

178,00 5 3.860 321,67 389,585 L.940 161,67
427,93194,17 213,78 6 4.240 353,336 2.330

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

s.300 441,67 534,918 2.gLO 242,50 267,00 8

9 5.580 465,00 563,179 3.190 265,83 292,69

592,M319,29 10 5.870 489,1710 3.480 290,00
607,58333,06 LI 6.020 501,67LI 3.630 302,50
621,71314,17 345,90 L2 6.160 513,33L2 3.770
631,80322,50 355,08 13 6.260 521,6713 3.870

6.930 577,50 699,421,4 4.060 338,33 372,51 L4

15 7.220 601,67 728,6915 4.350 362,50 399,12
757,96425,73 T6 7.51O 625,8316 4.640 386,67
774,10440,41 L7 7.670 639,17L7 4.800 400,00

642,50 778,14403,33 444,08 18 7.7tO18 4.840
19 8.280 690,00 835,6719 4.940 411,67 453,25

20 8.570 714,17 8æ,9420 5.230 435,83 479,86

2L 8.860 738,33 894,212t 5.520 460,00 506,47

923,48533,08 22 9.150 762,5022 5.810 4U,17
1.001,19559,68 23 9.920 826,6723 6.100 508,33

84't,67 1.019,36523,33 576,20 24 10.10024 6.280
LO.270 850,83 1.030,4625 6.390 532,50 586,29 25

26 11.080 923,33 1.118,2626 6.780 565,00 622,O7

1.137,4427 lL.270 939,1727 6.970 580,83 639,51

1.166,71605,00 666,11 28 11.560 963,3328 7.260
988,33 1.196,99629,17 692,72 29 11.86029 7.550

1.OM,17 1.264,61645,83 711,O7 30 12.53030 7.750
31 L2.620 1.051,67 1.273,6931 7.840 653,33 719,33

32 t2.gto 1.075,83 1.302,9632 8.140 678,33 746,86
1.333,2433 t3.270 1.100,8333 8.430 702,50 773,46
1.409,94800,07 34 L3.970 1.164,1734 8.720 726,67

1.200,00 1.453,34762,50 839,52 35 74.40035 9.150
1.213,33 1.469,49775,O0 853,29 36 14.56036 9.300

37 14.830 1.235,83 1.496,7437 9.580 798,33 878,98
1.506,83887.24 38 14.930 1.2M,'1738 9.670 805,83
1.574,45905,59 39 15.600 1 0039 9.870 822,50
1.603,72846,67 932,19 40 15.890 1.324,1740 10.160

1.337,50 1.619,87859,17 945,96 4L 16.0s04t 10.310
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Særliqt tillæq
MånedlietMånedliet Månedligt Ärligt Månedligt

srundbeløb 1. april 2003Sats grundbeløb grundbeløb L. april2010 Sats grundbeløb

nr 01.04.91 01.04.91 2L,tLts%nr 01.04.91 01.04.91 LO,t076%

994,58 42 76.570 1.380,83 1.672,3542 10.840 903,33
1.O12,O2 43 L6.770 1.397,50 1.692,5343 11.030 919,17

967,50 1.065,23 44 17.830 1.485,83 1.799,5244 11.610

1.110,19 45 18.310 1.525,83 1.847,9645 12.100 1.008,33

1.015,83 1.1 18,45 46 18.410 1.5U,17 1.858,0546 12.L90

1.048,33 1.154,23 47 19.270 1.605,83 1.944,8547 12.580
1.965,0348 72.770 1.064,17 1.171,66 48 19.470 1.622,50

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

50 20.240 1.686,67 2.042,7550 13.550 1.129,17 1.243,23

1.279,O1 51 20.630 1.719,17 2.082,1151 13.940 1.161,67

2.189,091.210,00 1.332,23 52 21.690 1.807,5052 14.520
2.235,521.248,33 1.374,43 53 22.tso 1.845,8353 14.980

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

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

23.900 1.991,67 2.412,1456 16.250 1.354,17 1.490,96 56

57 24.480 2.040,00 2.470,6757 16.830 1.402,50 1.544,17

2.577,661.597,39 58 25.s40 2.128,3358 17.41O 1.450,83
2.617,021.483,33 1.633,17 59 2s.930 2.160,8359 17.800

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

61 27.r80 2.265,00 2.743,186t 18.580 1.548,33 1.704,74

1.757,96 62 27.760 2.313,33 2.801,7162 19.160 1.596,67
2.968,241.864,39 63 29.470 2.4s0,8363 20.320 1.693,33

3.056,051.766,67 1.945,13 64 30.280 2.523,3364 2t.200
3.065,131.774,17 1.953,39 65 30.370 2.530,8365 2I.290

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

30.760 2.563,33 3.104,4967 21.680 1.806,67 1.989,17 67

2.023.12 68 31.610 2.6.ÿ.,17 3.190,2868 22.O50 1.837,50

2.077,25 69 32.200 2.683,33 3.249,8369 22.640 1.886,67
3.308,361.935,00 2.130,47 70 32.780 2.731,6770 23.220

2.868,33 3.473,887t 24.380 2.031,67 2.236,90 7t 34.420

34.7LO 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 3s.190 2.932,50 3.551,5974 25.L60 2.096,67
2.343,33 75 3s.s80 2.965,00 3.590,9675 25.540 2.128,33

3.697,942.177,50 2.397,46 76 36.640 3.053,3376 26.730
3.816,0227.290 2.274,17 2.503,89 77 37.810 3.150,8377

3.239,17 3.923,0078 27.870 2.322,50 2.557,',|1 78

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

4.038,062.662,62 80 40.010 3.33r'.,1780 29.O20 2.41
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Særlist tillæs
MånedlietMånedliet MånedligtMånedligt

1. april 20031. april 2010 Sats grundbeløb grundbeløbSats grundbeløb grundbeløb
2L,11.15%1.O,LOL6% nr 01.04.91 01.04.91nr 01.04.91 01.04.91

3.520,00 4.263,122.564,17 2.823,19 81 42.24081 30.770

3.535,83 4.282,302.580,00 2.840,62 82 42.43082 30.960
42.820 3.568,33 4.321,6631.3s0 2.6't2,50 2.876,40 8383

43.400 3.616,67 4.380,2031.930 2.660,83 2.929,62 8484
85 46.770 3.897,50 4.720,3285 34.820 2.901,67 3.194,78
86 48.230 4.O19,17 4.867,6786 36.280 3.023,33 3.328,74

5.014,0287 49.680 4.140,0087 37.730 3.144,17 3.461,78
5.111,913.550,78 88 50.650 4.220,8388 38.700 3.225,0O

4.381,67 5.306,703.727,86 89 52.58089 40.630 3.385,83
53.740 4.478,33 5.423,783.482,50 3.834,29 9090 4L.790

91 ss.490 4.624,17 5.600,4091 43.540 3.628,33 3.994,85
5.698,3092 56.460 4.705,0092 44.51O 3.709,17 4.083,85
5.776,O14.154,50 93 57.230 4.769,1793 4s.280 3.773,33
5.893,084.260,93 94 s8.390 4.865,8394 46.440 3.870,00
6.185,774.527,O1 95 61.290 5.107,5095 49.340 4.111,67

5.350,00 6.479,474.354,17 4.794,O1 96 64.20096 52.250
97 65.150 5.429,17 6.575,3553.200 4.433,33 4.881,1797

6.771,1498 67.090 5.s90,8398 55.140 4.595,00 5.059,17
6.829,685.112,38 99 67.670 5.639,1799 55.720 4.643,33

5.833,33 7.064,845.326,16 100 70.000100 58.0s0 4.837,50
72.900 6.075,00 7.357,525.078,33 5.591,33 101101 60.940

LO2 74.640 6.220,OO 7.533,1462.690 5.224,17 5.751,89to2
7.650,21103 7s.800 6.316,67103 63.850 5.320,83 5.858,32
7.768,29to4 76.970 6.414,17704 6s.020 5.418,33 5.965,67
7.942,906.124,40 105 78.700 6.558,33105 66.750 5.562,50

6.639,17 8.040,796.213,40 106 79.670106 67.720 5.643,33
6.800,83 8.236,595.805,00 6.391,40 t07 81.610LO7 69.660

108 87.4LO 7.284,17 8.821,966.288,33 6.923,56108 75.460
8.894,63109 88.130 7.344,17109 76.180 6.348,33 6.989,62
LO17,767.101,55 110 89.3s0 7.445,83110 77.400 6.450,00

7.767,50 9.407,347.455,71 LtL 93.210tLt 81.260 6.771,67
8.037,50 9.7U,U7.752,99 Lt2 96.450LLz 84.500 7.O41,67

113 96.990 8.082,50 9.788,847.086,67 7.802,53113 85.040
9.993,727L4 99.020 8.251,6787.070 7.255,83 7.988,79tt4

11.088,77115 L09.870 9.155,83115 97.920 8.160,00 8.984,29
11.164,469.053,10 116 110.620 9.218,33776 98.670 8.222,50
11.945,639.763,26 117 118.360 9.863,33tt7 106.410 8.867,50

10.114,17 12.249,4210.039,43 118 L2t.370118 709.420 9.118,33
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