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Forhåndsaftale mellem THI Kompetencecenter og 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter 

om løn og arbejdstid for fysio- og ergoterapeuter ved THI 
Kompetencecenter 

I 4 MA) 2QQB 
Funktionsløn 

1. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen 
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ydes, mens de varetager hvervet, et tillæg på 9.577,16 
kr årligt (1.1.2006-niveau). 

2. Afdelingsrepræsentanter i MED-udvalg 
Fys- ergoterapeuter, der vælges som afdelingsrepræsentanter i MED-udvalget, ydes mens 
hvervet varetages et tillæg på 6.100 kr årligt (1.1. 2006-niveau). 

3. Nøgleperson i det primære netværk vedrørende forebyggelse og hjælp ved misbrug 
Fys- ergoterapeuter, der udpeges som nøgleperson i det primære netværk til forebyggelse og 
hjælp ved misbrug, ydes mens hvervet varetages et tillæg på 6.100 kr årligt (1.1. 2006-niveau) 

4. Fysioterapeuters og ergoterapeuters deltagelse i teams 
Fysio- og ergoterapeuter, der deltager i teams ydes et tillæg på 6.100 kr årligt (1.1. 2006-
niveau). Efter 2 år udgør tillægget 7.524,91 kr årligt (1.1.2006-niveau) 

5. Tillidsrepræsentant 
Der ydes 9.121,10 kr årligt (1.1. 2006-niveau) til tillidsrepræsentanter med lønaftalekompetence 
når medlemmernes antal er fra 5-25.. 

6. Sikkerhedsrepræsentant 
Der ydes 6.840,83 årligt (1.1.2006-niveau) for sikkerhedsrepræsentanter 

7. Formand for fagligt råd 
Formand for fagligt råds ydes, mens vedkommende varetager hvervet, et tillæg på 6.100 kr 
årligt (1.1.2006-niveau). 

8. Medlemmer af fagligt råds forretningsudvalg 
Medlemmer af fagligt råds forretningsudvalg ydes, mens hvervet varetages, et tillæg på 6.100 
kr årligt (1.1.2006-niveau) 

Ovenstående aftaler træder i kraft 1 januar 2007 og kan opsiges eller ændres med 3 måneders 
varsel til en 31 3 Opsigelsen skal ske skriftligt 

Kvaiifikationsløn 

1. Valgte repræsentanter, der varetager opgaver i THI Kompetencecenters organisation 
For fys- ergoterapeuter, der er valgt til følgende opgaver i THI Kompetencecenters 
organisation 

• Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 
• Tillidsrepræsentant 
• Sikkerhedsrepræsentant 

Udregning: 1 1 2006-nivesu skal altid divideres med 114,0138% =31 3 2000-niveau og ganges med den aktuelle sats (1 4 2007 -mveau= 116,0535) 
for at finde her og nu kroner 



Efter 2 års funktionsperiode ydes et kvalifikationstillæg på 75% af det til enhver tid gældende 
funktionstillæg for samme funktion. Funktionstillægget nedsættes tilsvarende. 

Ved evt. genindtræden i samme funktion, hvor fys- ergoterapeuten oppebærer et kvalifikationstillæg 
fra en tidligere funktionsperiode, ydes kun funktionstillæg på forskellen mellem 
kvalifikationstillægget og det til enhver tid gældende funktionstillæg. 

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007 og kan opsiges (med henblik på genforhandling) eller 
ændres med 3 måneders varsel. Ved enighed kan varslet være kortere. Ansatte, der har været 
omfattet af den hidtidige aftale, vil i den situation beholde kvalifikationslønnen som en personlig 
ordning. 

Hensigtserklæring vedrørende kvaiifikationsløn 
På sigt arbejdes der hen på at få udarbejdet tillæg som kvalifikationstillæg til ergoterapeuterne og 
fysioterapeuterne. 
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