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Lokal forhåndsaftale ; 
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ml. Job & Aktivitetscentret, Center for specialterapi, ! 

Ergoterapeuter j 

& ! 

Ergoterapeutforeningen 

Aftalen vedrører 

For ergoterapeuter ansat på ordinære betingelser og med de nuværende jobfunktioner i Job & 
Aktivitetscenteret, hæves pr. 1.1.2008, det tidligere individuelt aftalte funktionstillæg, fra 6.100 kr. 
til 13.100 kr. i årligt grundbeløb (niveau 1.1.06). Samtidig gøres tillægget til en forhåndsaftale. 

Begrundelse 
Baggrunden for forhåndsaftalen er, at den målgruppe ergoterapeuterne arbejder med er personer ! 
med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvilket er en medfødt eller tidligt ; 
erhvervet tilstand, karakteriseret ved en fejludvikling/hæmning af faktorer i den normale sociale, 
intelligensmæssige, emotionelle og legemlige udvikling. 
Der er tale om en speciel og meget vidtspændende brugergruppe. Generelt for disse mennesker er 
nedsatte kommunikative evner og færdigheder, med store variabler. 
Al ergoterapi kræver tillid, samarbejde og motivation hos den enkelte borger. Ergoterapi kræver 
meget ofte, at ergoterapeuten er helt tæt på borgeren. Når kommunikationen og dermed tilgangen til j 
denne brugergruppe skal foregå på mange andre præmisser end blot det rent sproglige, stiller det j 
ekstra krav til ergoterapeuten. ! 
I forhold til ergoterapeutuddannesen er der hverken teoretiske eller praktisk pensum, der opfylder j 
disse krav. i 
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Udmøntningsgarantien j 
Tillægget indgår i udmøntningsgarantien. j 

Ikrafttrædelse 
Aftalen træder i kraft 1. januar 2008. Samtidig bortfalder de funktionstillæg der er aftalt, for de 
nuværende ansatte i Center for specialterapi, ergoterapeuterne. 

Ophør/opsigelse 
Aftalen kan opsiges med 3 mdr. varsel, til en måneds udgang. 
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Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Funktionstillægget bortfalder ved overgang til anden stilling og/eller hvis grunden til tillægget 
bortfalder. 

Aftalen gælder alene ergoterapeuter ansat i Center for specialterapi. 

Dato: 1*1. l£n Dato: $/(6~D':h 
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