
Brøndby Kommune 
Personaleafdelingen 

2 5 OKI 2006 

MØDEREFERAT 

DATO: 13. september 2006 

EMNE: Forhåndsaftale pr. 1. april 2006 vedrørende ergo- og fysioterapeuter i Ældre og 
Omsorg 

DELTAGERE: Repræsentanter fra Brøndby Kommune og Ergoterapeutforeningen og Danske 
Fysioterapeuter 

Der blev opnået enighed om følgende: 

Denne aftale er en tilretning af tidligere forhåndsaftaler i forbindelse med Sundhedskartellets 
nye lønmodel. 

Funktionsløn 

Arbejde ude og inde 
Der ydes et funktionstillæg med 4.000 kr. i årligt grundbeløb (1/1 2006-niveau) til terapeuter, der vare
tager arbejdsopgaver på dagcentre for beboerne inde og borgerne ude i distriktet samt arbejdsopgaver i 
de tværfaglige teams inde og^ude. 
Dette gælder ikke lederne. 

Undervisning 
Der ydes et ikke-pensionsgivende funktionstillæg på kr. 256 pr. lektion (1/1 2006-niveau) til terapeu
ter, der varetager planlagt og godkendt undervisning for en gruppe. Undervisningen skal være god
kendt inden gennemførelsen og eventuel nødvendig forberedelse honoreres ikke særskilt. 

Bevillingskompetence i Hjælpemiddelafdelingen 
Der ydes et funktionstillæg på kr. 8.000 i årligt grundbeløb (1/1 2006-niveau) for bevillingskompeten
ce op til kr. 40.000. 

Inkontinens 
Der ydes et funktionstillæg på 4.000 kr. i årligt grundbeløb (1/1 2006-niveau). 
Inkontinensuddannelsen skal være gennemført, og medarbejderen skal fungere i funktionen som inkon
tinens specialist. Medarbejderen skal udpeges af ledelsen. 
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Demens 
Der ydes et funktionstillæg på 4.000 kr. i årligt grundbeløb (1/1 2006-niveau). 
Relevante kurser i demens skal være gennemgået, og medarbejderen arbejder med borgere, der pga. 
demens bor i skærmede enheder. 

Demenskonsulenter. 
Demenskonsulenter skal have uddannelsen som demenskonsulent. Der kan max. være 3 demenskonsu
lenter. 
Tillægget for funktionen fastlægges konkret og individuelt i forhold til opgaverne i sektoren. 

Fællestillidsrepræsentant: 

Der ydes et funktionstillæg på 5.700 kr. i årligt grundbeløb (1/1 2006-niveau). 

Tillæggene ydes i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til en måneds udgang. 

For Brøndby Kommune 

Nadia Sandberg 
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Mette Søberg 

For Ergoterapeutforeningen 
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For Danske Fysioterapeuter 

JSKEFVSIQTERAPEUTEF 
XSADE 90 

SENHAVN K 

/ • > / / 


