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Generelle forhold 

Betingelser 
Forhåndsaftalen beskriver rammen for lokal løndannelse, så ansatte kan se 
muligheden/vilkårene for at opnå en lønforbedring. Aftalen tages sit afsæt i 
Sundhedskartellets aftaler. 
Aftalen gælder ordinære stillinger og fleksjob. 
Parterne prioriterer forhåndsaftaler frem for individuelle lønaftaler på de områder, hvor det 
er muligt og hensigtsmæssigt for at sikre gennemskuelighed i løndannelsen. 

Omfang 
Forhåndsaftalen omfatter nye midler pr. 01/04/2010 til lokal løndannelse. Fremadrettet vil 
aftalen også kunne omfatte nye tilbageløbsmidler, f.eks. ved stillingsskift. 

Formål1 

Den lokale løndannelse skal underbygge 
• Fagene 
• Fagenes udvikling 
• Arbejdsformen i sundhedssektoren 
• Kvaliteten af sundhedstilbudene 
• Personalepolitikken. 

Udmøntning 
Udmøntning af lokal løndannelse kan aftales som tillæg. 

ry 

Lokale løntillæg kan baseres på 
• Arbejds- og ansvarsområder 
• Kvalifikationer og kompetencer 

Udmøntning af lokal løn kan aftales til at være varig eller midlertidig (funktionsrettet). 

Pension 
Lokal løn er altid pensionsgivende. 

Parterne er enige om følgende brug af lokale lønmidler - alle beløb i 1.1.06 niveau: 

1 Fra indledning til Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område 
2 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område: § 2 stk.l b 



§ 1 GRUNDLØN 
Stk.l 
Stilling 
Fysioterapeut, 
Ergoterapeut på CHK 

Bemærkninger 
Under 4 års anciennitet. 
Ansat efter 1.4.2009, 
Over 4. års anciennitet 

Grundløn 
G6 +6.100 

G9 +6.100 

§ 2 FUNKTIONSLØN 
Fysioterapeuter og ergoterapeuter ydes funktionsløn i henhold til følgende: 

Stk. 1. 
Hj ælpemiddelcentralen 

Faglig ressourceperson -
specialeansvarlig (bilag 1) 
Tillidsrepræsentant 

Sikkerhedsrepræsentant 

Bemærkninger 
Reduceres ikke i forhold til 
beskæftigelsesgrad 
Reduceres ikke i forhold til 
beskæftigelsesgrad 
Tillægget udbetales, når 
den valgte sikkerheds
repræsentant er fra HMC. 
Reduceres ikke i forhold til 
beskæftigelsesgrad 

Tillæg 
6.100 

6.100 

6.100 

Stk. 2. 
Synsafdelingen 
Undervisning og rådgivning 
af andre faggrupper i 
begrænset omfang 
Tillidsrepræsentant 

Sikkerhedsrepræsentant 

Bemærkninger 

Reduceres ikke i forhold til 
beskæftigelsesgrad 
Tillægget udbetales, når 
den valgte sikkerheds
repræsentant er terapeut.. 
Reduceres ikke i forhold til 
beskæftigelsesgrad 

Tillæg 
6.100 

6.100 

6.100 

Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om, hvilke terapeuter, der har funktionen, jfr. 
ovenfor. 

§ 3 KVALIFIKATIONSLØN 

Synsafdelingen 
Uddannelse som instruktør 
for synshandicappede 

Bemærkninger Tillæg 
17.000 



§ 4 GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR 

Stk.l 
Funktions- og kvalifikationsløn ydes fortrinsvis i form af årlige tillæg (min. kr. 6.100 kr.). 

Stk. 2 
Tillæg aftales som grundbeløb i 01.01.06 niveau og reguleres med de centralt aftalte 
procentreguleringer, medmindre andet aftales konkret. 
Tillæg i nærværende aftale er angivet for fuldtidsansatte. Ved deltidsansættelse udbetales 
tillægget i forhold til den nedsatte arbejdstid, med mindre andet er angivet. 

Stk. 3 
Arbejdsfunktioner hvortil der ydes tillæg skal meddeles pågældende skriftligt sammen med 
ny funktionsbeskrivelse, med kopi til tillidsrepræsentanten. 

Stk. 4 
Funktionstillæg bortfalder når stillingen forlades eller hvis en af parterne opsiger 
funktionen. Ved sidstnævnte ændres funktionsbeskrivelsen. 
Såfremt en ansat uansøgt skal ophøre med en funktion, der modtages funktionsløn for, skal 
dette varsles med et varsel svarende til pågældendes opsigelsesvarsel. 
TR orienteres med kopi. 

Stk. 5 
Tillæg er pensionsgivende og pensionsbidraget beregnes på samme måde som efter den 
sædvanlige pensionsordning, jfr. overenskomsten, medmindre andet konkret aftales. 

Stk. 6 
Såfremt der centralt eller decentralt bliver indgået aftaler om ydelse af funktionsløn og 
kvalifikationsløn med hel eller delvis samme begrundelse som i denne aftale, foretages 
modregning, idet det ikke er hensigten at yde dobbelt betaling. 

Stk. 7 
Parterne søger at begrænse forhandlinger om forslag til ændringer af bestående eller nye 
lønaftaler, såvel forhåndsaftaler som individuelle lønaftaler, til een gang årligt. 

Stk. 8 
Uden for forhandlingen i stk. 7 kan parterne i forbindelse med nyansættelser og væsentlige 
stillingsændringer/ organisationsændringer forhandle konkrete forslag der ikke er omfattet 
af denne forhåndsaftale. Der er 6 ugers svarfrist på forslag fra en af parterne. 

Stk. 9 
Parterne er enige om at prioritere forhåndsaftaler frem for individuelle lønaftaler på de 
funktions- og kvalifikationsområder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 
Parterne er enige om, at der skal tilstræbes en hensigtsmæssig fordeling mellem 
funktionsløn og kvalifikationsløn. 

Stk. 10 
Parterne er enige om at tilstræbe at skabe størst mulig sammenhæng mellem 
forhåndsaftalen og kommunens overordnede strategi og personalepolitik. 
Forhåndsaftalen udleveres af kommunen til ansatte og stillingsansøgere. 



Stk. 11 
I henhold til overenskomsten er parterne enige om, at fremme muligheden for at de ansatte 
gennem efter- og videreuddannelse og lignende, efter ansættelsesstedets behov og den i 
ansattes ønske, kan erhverve øgede kvalifikationer. Det er hensigten at udbygge 
kvalifikationerne. J 

Stk. 12 j 
Aftalen træder i kraft den 1 .april 2009. ! 
Aftalen løber indtil den erstattes af en ny aftale eller opsiges af en af parterne. 
Ændringer kan ske uden opsigelse, såfremt parterne er enige herom. , 

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel, dog tidligst 
31.03.2011. 

Såfremt aftalen opsiges, er parterne enige om snarest muligt herefter at optage ! 
forhandlinger om indgåelse af en ny aftale til erstatning af denne. I perioden indtil ny aftale 
indgås eller der konstateres uenighed herom, fortsætter nærværende aftale dog uændret. j 

Aftalen kan evalueres i 2010, såfremt en af parterne ønsker det. 

Stk. 13 
Rets- og interessetvister behandles efter §§ 17 og 18 i aftale om lokal løndannelse indgået 
mellem Sundhedskartellet og de offentlige arbejdsgivere. 

§ 5 OVERGANGSBESTEMMELSER 

Berørte ansatte med aflønning efter overenskomsten for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
indplaceres pr. 1.april 2009 i overensstemmelse med denne forhåndsaftale. 

Såfremt indplaceringen af den enkelte medarbejder i forhåndsaftalen indebærer en 
lønnedgang i forhold til den nuværende aflønning, ydes forskellen i form af et personligt 
løntillæg (løngaranti-tillæg). 

Indplaceringen sker i øvrigt efter lokal aftale, idet det herved er forudsat at eventuelle 
lønstigninger i medfør af forhåndsaftalen indgår i udmøntningsgarantien. 

Løngarantien i forbindelse med kommunalreformen bevares uændret også efter udløb af 
indeværende overenskomstperiode. Parterne er enige om, at de nuværende lønninger 
fastfryses som personlige ordninger i de tilfælde, hvor det ville være relevant med en 
ændring i nedadgående retning. Parterne har herved lagt vægt på, at Aabenraa Kommune 
kan fastholde gode og erfarne medarbejdere. Parterne er endvidere enige om, at dette ikke 
er med henblik på at lønudligne, men udelukkende er en sikring af nuværende løn. 



Bemærkninger: 
Der har været en voldgiftsafgørelse på det regionale område vedr. synskonsulenter. Får 
denne afgørelse betydning på det kommunale område forbeholder Danske Fysioterapeuter 
og Ergoterapeutforeningen sig mulighed for genforhandling på dette område. 

Aabenraa den 9 7 05/ 2009 

For Aabenraa Kommune: 

CHK 
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Personaleservice 

For Organisationerne: 

•K 
Ergoterapeutforeningen 

Danske Fysioterapeuter 



Bilag 1 

Faglig ressourceperson - specialeansvarlig 

Fysioterapeuter og ergoterapeuter kan pålægges funktionen som faglig 
ressourceperson. 

Konkrete indsatsområder: 

Specialeansvarlig: 
• Computerarbejdspladsens indretning -

alternativt IT-betjeningsudstyr 1 person 
• Invalidebiler 1 person 
• Boligtilpasning 1 person 
• Arm- og benproteser 1 person 
• Arbejdspladsrådgivning 1 person 
• Hjælpemidler til handicappede børn 1 person 
• Siddestillinger i forhold til kørestolsbrugere 1 person 

Opgaven som specialeansvarlig kan indeholde et ansvar for drift af et netværk på 
fagområdet. 
Ovenstående liste over specialer er ikke udtømmende, men kan ændres af ledelsen 
i samråd med tillidsrepræsentanten. 



s^e" Aabenraa 
Løn og Personale ., 
Dato: 20-10-2009 Kommune 
Sagsnr.: 09/26280 
Dokumentnr.: 286824/09 
Sagsbehandler: Jens Ove Rossen 

Bilag 1 t i l forhåndsaftale pr. 1.4.2009 mellem C HK, 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

1. Den indgåede forhåndsaftale omfatter nye midler til lokal løn pr. 1.4.2010. 

2. Nye midler udgør følgende beløb: 
Ergoterapeuter: 
3,73 stillinger a 4.795 kr. i alt 17.886 kr. 

Fysioterapeuter: 
2,00 stillinger a 5.052 kr. i alt 10.104 kr. 

Beløbene er opgjort i henhold til rapport om udmøntningsgrupper pr. 1.4.2010 
og er angivet i årlige beløb. Udmøntningen for 2010 udgør 9/12 af ovenstående 
beløb. 

3. Med denne aftale er udmøntningsgarantien opfyldt pr. 1.4.2010 for 
ovennævnte grupper og i henhold til "Aftale om udmøntningsgaranti af nye 
midler til lokal løndannelse" gældende fra 1. april 2008 og i henhold til aftale 
mellem KL og Sundhedskartellet. 

Dato: - ^ / ^ 2009 

Underskrift 

Aabenraa Kommune, CHK Ergoterapeutforeningen 

Danske Fysioterapeuter 


