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Med baggrund i de af Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Sydvestjysk Sygehus fremsatte 
forslag til anvendelse af lokallønspuljemidlerne i 2007 drøftes og aftales følgende: 

Kompetenceløn 
Med henblik på ensretning af aflønningsforholdene for samtlige fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat ved 
klinikkens matrikler er mellem klinikchefen og TR/organisationen i fællesskab udarbejdet beskrivelse af 
ønskede kompetencer blandt basispersonale. 

Med udgangspunkt i de beskrevne kompetencer aftales, at puljemidlerne med virkning fra den 1. januar 
2007 anvendes til honorering af registrerede kompetencer mod at der samtidig foretages modregning af 
visse hidtidige løntillæg. 

Kompetenceniveauerne aftales som forhåndsaftale honoreret med kompetencetillæg således: 

Kompetencer og fleksibilitet kr. 6.100 
Bredt fagligt kendskab kr. 12.000 
Særligt udvidet kendskab til sit speciale kr. 18.000 

Aftale om udmøntning af kompetencetillæg mod samtidig modregning af visse hidtidige løntillæg med 
virkning fra den 1. januar 2007 fremgår af bilag I (fysioterapeuter) og bilag II (ergoterapeuter). 

Tillidsrepræsentanter 
Der er tidligere indgået aftale om, at anmeldte og godkendte tillidsrepræsentanter ydes et pensionsgivende 
funktionstillæg på kr. 5.700 i årligt grundbeløb uanset beskæftigelsesgrad for varetagelse af hvervet. 

Ovennævnte forhåndsaftale aftales med virkning fra den 1. januar 2007 ændret således, at der til anmeldte 
og godkendte tillidsrepræsentanter for Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen ydes et 
pensionsgivende funktionstillæg på kr. 8.500 i årligt grundbeløb uanset beskæftigelsesgrad. 

Funktionstillægget ophører som hidtil umiddelbart ved tillidsrepræsentantens udtræden af hvervet. 



Generelt 
Tillæg er angivet som årlige grundbeløb i 1. januar 2006-niveau og reduceres i forhold til 
beskæftigelsesgraden. 

Parterne er i øvrigt enige om, at de aftalte lønændringer fuldt ud finansieres af lokallønspuljemidlerne og 
derfor indgår i udmøntningsgarantien. 
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