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Mødereferat -forhandling om funktionstillæg med 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

Denne aftale erstatter tidligere indgåede aftaler. 

1. Funktionsløn for undervisning. 

Ved undervisning forstås undervisning, der tilrettelægges udfra et generelt behov om øget viden 
indenfor et specifikt område til en nærmere afgrænset målgruppe. 
Der skal være aftalt et bestemt timetal for undervisningen og der skal foreligge en 
undervisningsplan. 
Undervisningsforløb skal være aftalt med ledelsen inden undervisningen påbegyndes. 
For undervisningstid ydes et tillæg udover normal timeløn på kr. 188,75 pr. time (31.03.2000 
niveau). 

2. Funktionsløn for forebyggende hjemmebesøg. 

Da funktionen også varetages af andre faggrupper (DSR og FO A's medlemmer) skal 
funktionsløn for denne opgave drøftes med de øvrige faggrupper i forbindelse de kommende 
forhandlinger om NY LØN. Hvis der aftales funktionsløn for denne opgave med andre 
faggrupper vil tilsvarende være gældende for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

3. Funktionsløn for arbejdsbeskrivelse. 

Til erfarne terapeuter, der udfører arbejdsbeskrivelser, ydes et funktionstillæg på 4.000 kr. i årligt 
grundbeløb (31.03.2000 niveau) pr. 1.4. 2003. Nyuddannede ognyansatte uden erfaring med 
arbejdsbeskrivelser kan tidligst få tillægget efter 1 års ansættelse. 

4. Funktionsløn for tillidsrepræsentant. 

Ved sidste forhandling var der enighed om der kan ydes funktionsløn til tillidsrepræsentanten, 
hvis denne tillægges forhandlingskompetencen vedrørende NY LØN for foreningen medlemmer. 

Foreningen har gældende fra 1.4.1999 tillagt tillidsrepræsentanten forhandlingskompetencen i 
forbindelse med nyansættelser og kvalifikationsløn. 

Der var enighed om at hæve beløbet til kr. 7.200 i årligt grundbeløb (31.3.2000 niveau) pr. 
1.4.2003. 

5. Funktionsløn i forbindelse med projektarbejde. 

Der er enighed om, at der skal ydes funktionsløn, når der er tale om varetagelse af det egentlige 
projektansvar (projektleder eller tovholder) og har opgaver omkring dataindsamling, analyse og 
rapp ortskrivning. 
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Størrelsen af funktionslønnen aftales konkret på basis af projektets omfang og varighed. 

I særlige tilfælde kan der desuden ydes funktionsløn til ergoterapeuter, som i væsentligt omfang 
medvirker i et større projekt. 
Størrelsen af funktionslønnen aftales konkret på basis af projektbeskrivelsen. 

6. Funktionsløn, som sagsbehandler indenfor børneområdet. 

Funktionsløn for stillingen aftales til kr. 10.000 i årligt grundbeløb (31.3.2000 niveau) pr. 
1.4.2003. 

7. Forhåndsaftale om funktionstillæg til boligkonsulent. 

Aftalen omfatter funktionsbeskrivelse for boligkonsulentfunktionen (bilag 3). 
Aftalen kan opsiges med normalt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. 

Der var enighed om at hæve beløbet til kr. 10.000 i årligt grundbeløb (31.3.2000 niveau) pr. 
1.4.2003. 

8. Praktikvejleder tillæg til klinisk vejleder 

Det vederlag fra skolen, som følger den studerende, udbetales til den kliniske vejleder. 

9. Forhåndsaftale om tillæg til grundlønsindplacering for visitatorer. 

Der kan ikke opnås enighed om tillæg til grundløn for denne funktion. Foreningerne mener, at de 
erfarne visitatorer bør have et erfaringsbaseret tillæg svarende til 2 løntrin efter 2 år i funktionen. 
Der henvises til individuelle forhandlinger om kvalifikationsløn. 

Det er aftalt, at decentralt forhandlet trin/tillæg kan modregnes i kommende centrale 
aftaler med samme begrundelse. 
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