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Forhåndsaftale for Visitationen ved Sundhed & Omsorg gældende 
fra 1. april 2010 

Mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR), Danske Fysioterapeuter (DF), Ergote
rapeutforeningen (ETF) og Esbjerg Kommune (EK) er der indgået følgen
de forhåndsaftale for fastansatte sygeplejersker/fysioterapeuter /ergo
terapeuter ved Sundhed & Omsorg, Visitationen. 

Denne forhåndsaftale erstatter den forhåndsaftale, der var gældende fra 
1. januar 2007. 

Aflønning Løntrin 9 

Som udgangspunkt tilrettelægger de personalegrupper der er nævnt i 
denne forhåndsaftale selv deres arbejdstid. Alle skal dog indgå i vareta
gelse af telefonvagten, og skal derfor være til stede i den til enhver tid 
fastlagte telefontid. Herudover deltager medarbejderne i faste møder, 
aftalte planlagte møder samt temadage, der planlægges om lørdagen. 

Tillæg for kvalifikationer og kompetencer: 

For den kompetence der opnås for beskæftigelse/erfaring ved Visitationen 
kan der ydes følgende kompetencetillæg: 

• Efter 2 års beskæftigelse 
Et årligt, pensionsgivende tillæg på kr. 15.700,- ( 1 / 1 2006-
niveau). 
Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 
Tidspunktet regnes fra ansættelsen ved Visitationen, Sundhed & 
Omsorg. 

• Efter 3 års beskæftigelse 
Et yderligere årligt, pensionsgivende tillæg på kr. 17.400,- ( 1 / 1 
2006-niveau) 
Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 
Tidspunktet regnes fra ansættelsen ved Visitationen, Sundhed & 
Omsorg. 

• Oprettes der en stilling som stedfortræder ved Visitationen ydes 
et årligt tillæg på kr. 18.800,- ( 1 / 1 2006-niveau). 
Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken. 

Tillægget for den opnåede kompetence ydes efter en konkret, individuel 
vurdering i henhold til aftalen om Lokal Løndannelse. Ydes tillægget ikke 
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efter de nævnte år, skal det i stedet aftales, hvilke konkrete initiativer der 
skal iværksættes for at opnå den ønskede kompetence inden for området. 

Pension: 
Pensionen beregnes og indbetales i henhold til den gældende overens
komst for den enkelte personalegruppe. 

Ansatte der er omfattet af denne forhåndsaftale ydes en pension på 
16,95%, så den er ens for alle tre personalegrupper. 

Opsigelse 
Denne forhåndsaftale kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 må
neders varsel, dog tidligst til ophør med virkning fra udgangen af marts 
måned 2011. 

Generelt 
Der er enighed om, at m.h.t. løn- og ansættelsesforhold, skal der være 
lige vilkår for de faggrupper, der er omfattet af denne forhåndsaftale. 
Ændres løn- og ansættelsesforholdene, herunder grundlønsforbedringer 
ved de centrale overenskomstforhandlinger, optages der lokale forhand
linger. 

Pensionsforbedringen på 16,95% ydes fra 1. april 2010. 
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