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Lønforholdene for ledere af plejen og teamledere ansat i 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg efter Sund
hedskartellets lederoverenskomst 

Mødedato/-tid: 
Mødested: 
Deltagere: 

4. februar 2010, kl. 11.00 
Personale & Organisation, Frichsparken 
Personale & Organisation: 
Kontorchef Poul Sindberg 
Personalekonsulent Marianne Nicholaisen 
Personalekonsulent Hans Ove Pedersen 

Faglig sekretær Lene Jensen, Dansk Sygepleje Råd 
Faglig sekretær Annette Ahrentz, Ergoterapeutfor
eningen 
Faglig sekretær Elin Lau, Danske Fysioterapeuter 

Århus Kommune 
Personale & Organisation 

Sundhed og Omsorg 

Personalerådgivning 
Søren Frichs Vej 36M 
8230 Åbyhøj 

Sagsnr. M3/2009/01447-006 
Joumalnr.81.03A00 
Sagsbeh. Hans Ove Pedersen 

Telefon 8940 2000 
Direkte telefon 8940 6566 
Telefax 8940 6693 

E-post direkte hop@aarhus.dk 

www.aarhuskommune.dk 

Parterne drøftede udmøntningen af lokal løndannelse pr. 1. april 2010 
i forhold til teamledere og ledere af plejen, som er omfattet af sund
hedskartellets lederoverenskomst. 

På baggrund af de førte drøftelser er der mellem parterne indgået føl
gende aftaler med virkning fra den 1. april 2010: 

Ledere af plejen 
Indplacering på grundløn L12. Hertil kommer2 trin forstillin
gens arbejds- og ansvarsområde i henhold til den gældende 
job- og personprofil. 

Hidtil ydet beklædningsgodtgørelse bortfalder samtidig. 
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Den samlede aflønning udgør således i alt L14. 

Det er en forudsætning, at der varetages opgaver som leder af 
plejen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 

Leder af Sundhedsklinik 
For så vidt angår ledere af Sundhedsklinikkerne, henvises der 
til de tidligere indgåede aftaler og vilkår af 23. december 2009 
om aflønning m.m. 

Der er dog indgået aftale om, at der ikke ydes beklædnings-
godtgørelse til ledere af sundhedsklinikkerne. 

Teamledere 
Indplaceres på L8. 

Oprykning til L10 efter 1 års tjeneste som teamleder på L8. 

Det er en forudsætning, at der varetages opgaver som teamle
der i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 

Teamledere ved lokalcentrene Vest og lokalcenter Ske
lager og Bjørnshøj 
Indplaceres på L8. 

Oprykning til L10 efter 1 års tjeneste som teamleder på L8. 

Herudover ydes der et årligt tillæg på 20.000,00 kr. (1.1.06 -
niv.) begrundet i de særlige ledelsesmæssige opgaver, der 
henlagt til stillingen som teamleder ved de nævnte lokalcentre. 

Særligt vedr. teamledere ansat på lokalcenter Vest: 
Den hidtidige aflønning bortfalder hermed. Såfremt dette med
fører en utilsigtet lønnedgang, optages der en konkret forhand
ling med henblik på udligning af lønnedgangen. 
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Ledere af plejen og teamledere 
Der kan efter konkret vurdering ydes tillæg ud over den nævn
te grundklassificering på grund af personlige kompetencer og 
ændringer i opgave- og ansvarsområder. 

Forslag herom forelægges for Personale & Organisation, som 
forestår forhandling med den faglige organisation. 

Parterne er samtidig enige om, at der efterfølgende udarbejdes en 
fælles forhåndsaftale for ledergrupperne omfattet af Sundhedskartel
lets lederoverenskomst. 

for Surtønen og Omsorg: 

Pedersen 

For Dansk Sygeplejeråd - kreds Midtjylland 
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Lene Jensen 

For Ergoterapeutforeningen 

Annette Ahrentz 
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For Danske Fysioterapeuter: 
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