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Lønaftal. ved takhør&amrnes

konaulentaneættln.

Talehørelæreme I HøJe-Taastrup er I dag ansat pi læreraftale 05 (helhedsaftale).
Denne aftale er bortfaldet pr. 1. august 2014.
For at opnl en større overensstemmelse med den måde, som talehørelærerne arbejder på I
dag og for at opn8 større fleksibilitet I opgaveløsnlngen samt for at sikre fremtidig rekrutte
ring og fastholdelse af medarbejdere forslås ansættelsen ændret til talehørekonsulent (skole
konsulent) fra den 1. august 2014.
—

Ved overgang tIl konsulentaftale vil lønnen være på løntrIn 44 (00 1cr.) med et funktlonstlllæg
8 12.000 1cr. (00 1cr.) + 17.054,4 (00 kr.) som tale-høretlllæg for 660 gennemførte undervls
p
nlngstlmer jf. overenskomsten med KL Lov 409.
-

Omlægnlngen betyder, at tIdlIgere lønfastsættelse

—

herunder alle tillæg

-

bortfalder.

Nogle medarbejdere vil g ned I løn ved overgangen til konsulentaftale, hvilket vil blive kompenseret i form af personlige tillæg subsidiært udligning.
—

Hvis der ved de centrale overenskomstforhandlinger indføres forbedringer af konsulentaftalen
genforhandles disse personlige tillæg.
Der er Ingen anclennitebestemt lønudvikling på konsulentaftalen, så den fremtidige lønud
vlkling for de enkelte medarbejdere kobler sig på lokallønsaftalen, og de aftalte lønudviklings
principper i HTK og i BURC vil blive fulgt.
Medarbejdere som er berettiget til aldersreduktion, vil bibeholde denne rettighed uden lønnedgang.
Tlllidsrepræsentanten blbeholder fuldt talehøretillæg og bliver aflønnet med et aftalt tillæg.
Susan Pedersen sikres en pensionsgarantl på løntrin 45 + høkertlllæg svarende til 20.150 kr.

Personlige tillæg
ved samme
lejlighed
indgået
Dorthe Geert-Jørgensen
sIkresblev
et forhandlet
årligt tillæg
kr. jf. bilag.
på 6.900
Tanja Spang Aaqulst sikres et forhandlet årligt tillæg på 7.900 kr. jf. bilag.
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