
Mødereferat 

Den 26. november 2009 

Aftale om løn- og ansættelsevilkår for frivilligkoordinator. 

Århus Kommune 
Personale & Organisation 

Sundhed og Omsorg 

DSR, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Magistrats
afdelingen for Sundhed og Omsorg har drøftet løn- og ansættelsesvil
kårene for de nyoprettede stillinger som frivilligkoordinator. 

Parterne konstaterer, 

• at der oprettes en stilling som frivilligkoordinator ved hvert lo
kalcenterområde med reference til områdechefen, 

• at frivilligkoordinatorstillingen ikke kan deles mellem flere an
satte på det enkelte lokalcenter 

• at der i forbindelse med stillingsbesættelsen ikke stilles krav 
om en bestemt uddannelse. 

Personalerådgivning 
Søren Frichs Vej 36M 
8230 Åbyhøj 

Sagsnr 

Journalnr 
Sagsbeh. Poul Sindberg 

Telefon 8940 2000 
Direkte telefon 
Telefax 8940 6693 

E-post direkte pos@aarhus.dk 

www.aarhuskommune.dk 

Parterne er enige om følgende løn- og ansættelsesvilkår gældende for 
sygeplejersker og terapeuter, der ansættes som frivilligkoordinator: 

2. 

3. 

Frivilligkoordinatoren omfattes af den relevante basisoverens
komst, dvs. enten overenskomsten for sygeplejersker eller 
overenskomsten for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
På baggrund af stillingens arbejds- og ansvarsområde aflønnes 
frivilligkoordinatoren på trin 9 med et pensionsgivende tillæg 
på 21.000 kr. i årligt grundbeløb (1/1 2006-niveau). 
Det nævnte tillæg er fuld kompensation for arbejdstidens pla
cering, herunder for arbejde efter kl. 18.00 eller på lørdage, 
søndage, søgnehelligdage eller særlige fridage. Der ydes såle
des ikke særskilt honorering for arbejde uden for eller udover 
normal arbejdstid. 

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi I dokumentet. 



4. Frivilligkoordinatoren er principielt selvtilrettelæggende, men 
må påregne, at der skal arbejdes på de under pkt. 3 anførte 
tidspunkter. 

5. Der kan efter lokalaftale i særlige situationer ydes tillæg på 
baggrund af den enkelte frivilligkoordinators kvalifikationer og 
kompetencer. 

6. Den samlede aflønning ydes i forhold til beskæftigelsesgraden. 
7. Såfremt der i medfør af centrale forhandlinger sker ændringer i 

grundlønnen (trin 9) optager parterne drøftelse om konsekven
serne for denne aftale, herunder evt. modregning. 

8. Aftalen kan bringes til ophør 3 måneders varsel og i forhold til 
den enkelte frivilligkoordinator med det individuelle opsigelses
varsel. Aflønningen bortfalder dog, såfremt en frivilligkoordina
tor fratræder stillingen som frivilligkoordinator. 

9. Parterne drøfter denne aftale i januar 2011, herunder også i 
forhold til arbejdstidsvilkår. 

For Danske Fysioterapeuter: 

For Ergoterapeutforeningen: 

For DSR: 

For Århus Kommune, Sundhed og Omsorg: 
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