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Dato: 20. januar 2006 

Sted: Fredericia Kommune, Social & Sundheds mødelokale 

Deltagere: Dansk Sygeplejeråd: Gerda Dam Hansen og Else Marie Holch 
Ergoterapeutforeningen: Britt Lind 
Danske Fysioterapeuter: Helge Sørensen 
Fredericia Kommune: Lone Vesterman Rasmussen, Ældre
chef, Hanne Stougaard, leder af visitationen og Anne Føns, 
Løn & Personale -.&•* -.f 
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Drøftelse af visitatoreriiés konvertering til ny fimskala og løn
trin* samHorlfandling af puljen til nye lønmidler for år 20Q7. 

Visitatorernes aflønning blev drøftet, og der er enighed om, at der i forbindelse med kon
verteringen også sker en forhandling af deres løn, og at der samtidig ses på deres lønsam
mensætning. 

Dansk Sygeplejeråds medlemmer konverteres den 1. januar 2006. Ergoterapeutforeningen 
og Danske Fysioterapeuters medlemmer konverteres den 1. april 2006. 

Der er enighed om, at der ikke skelnes mellem om det er Dansk Sygeplejeråds medlemmer 
eller Ergoterapeutforening/Danske fysioterapeuters medlemmer. 

Puljen til nye lønmidler for året 2007 indregnes i denne forhandling. 

Grundløn: 

Alle 12 visitatorer får efter den nye lønskala - løntrin 8 i grundløn. 

Medtages ikke i udmøntningsgarantien. 

Stillingstillæg: 

Derudover var der enighed om, at alle 12 visitatorer skal have et stillingstillæg gældende fra 
den 1. januar 2006. Tillægget baseres på de arbejds- og ansvarsområder der ligger ud over 
det, der forudsættes varetaget for grundlønnen. 

Stillingstillægget udgør 12.000 kr. årligt (1/1-2006 niveau). 

Ved genbesættelse af stillinger som visitator gives stillingstillægget først, når visitatoren 
har arbejdet i jobbet i et år. 



For de visitatorer der først overgår til ny lønskala pr. 1. april 2006, her vil stillingstillægget 
på 12.000 kr. årligt (1/1-2006 niveau) ikke blive fremskrevet i forbindelse med konverte
ringen den 1. april 2006. 

Det fulde beløb for stillingstillæggene for 12 personer medtages fuldt ud i udmøntningsga-
rantien fra 1. januar 2007. 

Stillingstillægget kan modregnes i kommende centrale aftaler, men først efter en drøftelse 
og såfremt begrundelsen er den samme. 

Ved udvidelse af visitatorer udover de 12 personer vil stillingstillægget være omfattet af 
udmøntningsgarantien. 

Nve lønmidler for året 2007: 

Der er ikke flere lønmidler fra puljen til forhandling af visitatorer for året 2007. 

Ekstra tillæg: 
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Gerda Dam Hansen, Dansk Sygeplejeråd Else Marie Urjfch, Dansk Sygeplejeråd 
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Britt Lind, Ergoterapeutforeningen 
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Helge Sørensen, Danske Fysioterapeuter 

Dato: tø-06 

Lone Vesterman Rasmussen, Ældrechef Hanne Stougaard, Leder af visitationen 
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Anne Føns, Løn & Personale 
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