
Forhåndsaftale for visitatorer 

PERSONALE- OG ORGANISATION 
MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG 

ÅRHUS KOMMUNE 

Den 12. februar 2007 

FORHÅNDSAFTALE for VISITATORER 

Repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd - Århus amtskreds, Ergoterapeutforeningen 
og Danske Fysioterapeuter, samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har 
indgået aftale om aflønning af visitatorer, der er uddannet som sygeplejerske, ergo-
eller fysioterapeut, og ansat i Århus Kommune. 

Sygeplejersker, der er ansat som visitatorer, er omfattet af overenskomst for syge- og 
sundhedsplejersker indgået mellem KL og Dansk Sygeplejeråd. 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der er ansat som visitatorer, er omfattet af overenskomst 
for ergoterapeuter og fysioterapeuter indgået mellem KL og Danske Fysioterapeuter og 
Ergoterapeutforeningen. 

Parterne har aftalt, at følgende lønindplacering er gældende med virkning fra den 1. januar 
2007. 

1 . GRUNDLØN. 
Grundlønnen fastsættes til trin 7 i Sundhedskartellets lønsystem. 

2. TILLÆG. 

2.1 Erfaringsbaseret tillæg. 
Efter 1 års ansættelse i Århus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som 
visitator - ydes der et årligt tillæg på 11.200,00 kr. (1.1.06 - niv.). 

Tillægget ydes begrundet i den erfaring, som er opnået i stillingen. 

2.2. Tillæg ved ansættelse i specialteam. 
Aflønningen - herunder tillæg nævnt i punkt 2.1 - er tillige gældende for de 
basissygeplejersker og terapeuter, der er ansat som visitatorer i specialteamene, dog ikke 
bestemmelsen om 1 års ansættelse. 

Herudover yder der et årligt tillæg på 9.700,00 kr. (1.1.06 - niv.) begrundet i de særlige 
arbejds- og ansvarsområder, der er henlagt til stillingerne i specialteamene. 

Tillægget bortfalder uden yderligere varsel, såfremt visitatorerne overgår til ansættelse uden 
for ét af specialteamene. 
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2.3 Tillæg herudover. •$ 
Der vil herudover i særlige tilfælde kunne ydes tillæg, som baserer sig på arbejds- og 
ansvarsområdet, eller i forhold til den enkelte visitators kvalifikationer og kompetencer. 

Tillæg ydet i henhold til denne bestemmelse skal som minimum udgøre 6.100 kr. årligt 
(31.03.00-niv.). 

3. GENERELLE KLAUSULER. 
Ovennævnte forhåndsaftale kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel, dog 
tidligst til ophør med udgangen af marts måned 2008. 

Tillæg, der er givet på baggrund af arbejds- og ansvarsområde ydes alene for den periode, 
hvor funktionen varetages. Aftale om (arbejds- og ansvarsområde)tillæg kan opsiges med 3 
måneders varsel. 

I forhold til den enkelte visitator skal opsigelse ske med et varsel svarende til det individuelle 
opsigelsesvarsel. 

Tillæg, der er givet på baggrund af den enkelte visitators kvalifikationer og kompetencer er 
normalt varigt, medmindre andet aftales. 

Den samlede aflønning ydes altid i forhold til den enkeltes beskæftigelsesgrad. 

Såfremt der i medfør af centrale forhandlinger mellem overenskomstens parter sker en 
forhøjelse af den under punkt 1 nævnte grundløn/løntrin, foretages der - efter forudgående 
aftale med de faglige organisationer - en tilsvarende reduktion i det under punkt 2 anførte 
tillæg. 

Visitatorer er ikke omfattet af de gældende forhåndsaftaler for fysio- og ergoterapeuter, samt 
basissygeplejersker. 

Parterne har i øvrigt aftalt, at nærværende forhåndsaftale belaster udmøntningsgarantien 
inden for Sundhedskartellet med i alt 415.000 kr. 

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2008 har parterne tilkendegivet - med 
skyldig hensyntagen til de økonomiske muligheder - at der optages drøftelser om en fremtidig 
aflønning med udgangspunkt i trin 8. 

For Magistratsafdelingen før s/jndb£d og Omsorg: 

Hans Ove Pedersen 

For Danske Fysioterapeuter: 

Kirsten Møller Hansen 

For Ergoterapeutforeningen: 

Lone B. Høhna 
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