
M ø d e r e f e r a t 

Den 2. december 2009 

Lønindplacering af leder af sundhedsklinik og stedfor
træder for områdechefen. 

Mødedato/-tid: 
Mødested: 
Deltagere: 

2. december 2009 
Sundhed og Omsorg 
Annette Ahrentz, Ergoterapeutforeningen 
Elin Lau, Danske Fysioterapeuter 
Lene Jensen, DSR 
Poul Sindberg, Sundhed og om Omsorg 

Parterne konstaterer, at der i forbindelse med de igangværende orga
nisatoriske tilpasninger i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 
ved hvert lokalområde er oprettet en ny stilling som leder af sund
hedsklinikken samt en formel stedfortræderfunktion for områdeche
fen. 

Århus Kommune 
Personale & Organisation 

Sundhed og Omsorg 

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 herved enige om følgende for sygeplejersker og terapeu
ter, der ansættes som leder af en sundhedsklinik eller pålægges sted
fortræderfunktionen : 

Stillingen som leder af sundhedsklinikken. 

1. at stillingen som leder af sundhedsklinikken henføres til over
enskomsten for ledere i kommunernes ældre-,sundheds- og 
handicapområde, kostproduktion mv. indgået mellem KL og 
DSR m.fl. 

2. at stillingen som leder af sundhedsklinikken på baggrund af 
stillingens arbejds- og anvarsområde aflønnes efter grundløn 
12, hvortil ydes yderligere 2 løntrin. Den samlede aflønning 
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udgør således L 14. Det er herved forudsat, at lederen af sund
hedsklinikken kan pålægges enkelt afgrænsede opgaver uden 
for sundhedsklinikken uden yderligere honorering, 

3. at der i særlige tilfælde, hvor lederen af sundhedsklinikken i 
væsentligt omfang varigt pålægges opgaver uden for sund
hedsklinikken, kan optages konkret forhandling om eventuel 
honorering herfor. 

4. at der - efter konkret vurdering - kan optages forhandling om 
eventuel honorering på baggrund af lederens kompetencer og 
kvalifikationer. 

5. at lønaftalen gælder fra det faktiske tiltrædelsestidspunkt som 
leder af sundhedsklinikken, og at aftalen kan bringes til ophør 
med det individuelle opsigelsesvarsel 

6. at der - såfremt der i forbindelse med overenskomstfornyelser 
o.l. sker en forhøjelse af den anførte grundløn - kan foretages 
modregning i den samlede aflønning efter forudgående drøftel
se mellem aftalens parter. 

Stedfortræderfunktionen. 

1. At den leder med reference til områdechefen, der pålægges at 
varetage stedfortræderfunktionen for områdechefen, ydes et 
tillæg på 20.000 kr. (årligt grundbeløb 1/1 2006 - niveau). Til
lægget ydes udover den i øvrigt aftalte løn for den pågældende 
leder. 

2. At honoreringen for varetagelse af stedfortræderfunktionen 
bortfalder, såfremt funktionen ophører. 

3. At funktionen som stedfortræder kan bringes til ophør med det 
individuelle opsigelsesvarsel, med mindre andet aftales. 

For Ergoterapeutforeningen: 

For Danske Fysioterapeuter: 

For Århus Kommune, Sundhed og Omsorg 
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