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Herning 
Kommune 

Forhåndsaftale mellem Herning Kommune, Ergoterapeutforeningen 
og Danske Fysioterapeuter om lønfastsættelse for ergo- og 
fysioterapeuter ansat efter overenskomsten mellem KL og 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter fra 1. april 2010. 

Aftalen gælder for ergo- og fysioterapeuter ansat efter overenskomsten for ergoterapeuter og 
fysioterapeuter indgået mellem KL og Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. 

Tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder 

Praktikvejleder 
For varetagelse af funktionen som praktikvejleder for elever indenfor social og 
sundhedspersonale ydes et pensionsgivende tillæg på 8:400 kr. årligt. Tillægget udbetales i 
de perioder hvor funktionen varetages, dvs. de perioder hvor eleven er I praktik på 
arbejdsstedet. Tillægget ydes uanset beskæftigelsesgrad og ophører uden varsel ved 
funktionens ophør. 

Der er kun 1 person som praktikvejleder pr. elev og der udbetales et tillæg pr. elev. 

TR-tillæg I 
Til alle valgte tillidsrepræsentanter ydes der et årligt tillæg på 6.100 kr. 
Tillægget ydes uanset beskæftigelsesgraden og ophører uden varsel ved funktionens ophør.. 

SR-tillæg 
Til alle valgte sikkerhedsrepræsentanter ydes dér et årligt tillæg på 6.100 kr. Tillæggene 
ydes uanset beskæftigelsesgraden og ophører uden varsel ved funktionens ophør. 

Tillæg baseret på kvalifikationer og kompetencer 

Parterne er enige om, at der vil være mulighed for at yde tillæg som følge af opnået erfaring 
tidligere end efter 4 års sammenlagt beskæftigelse, og at der i så fald vil ske modregning 
heri, når der er opnået 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, 
med mindre andet aftales efter individuel vurdering. 

Resultatløn 

Der er mulighed for at indgå Individuelle aftaler om resultatløn i henhold til Aftale om 
resultatløn. En konkret aftale om resultatløn skal som alt overvejende hovedregel aftales før 
den konkrete opgave/projektet påbegyndes. 

Generelle bestemmelser 

Alle tillæg efter denne forhåndsaftale er årlige grundbeløb i 1/1-2006 niveau og 
pensionsgivende, hvor ikke andet er nævnt. 
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Såfremt andet ikke er nævnt fastsættes de enkelte løndele i forhold til beskæftigelsesgrade 

Tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder bortfalder ved ophør af funktionen. Der 
henvises til at ophør af tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder kan medføre 
vilkårsændringer for den enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens 
bestemmelser 

Ikrafttrædelse, opsigelse og genforhandling 

Denne aftale træder i kraft den 1. april 2010 og kan opsiges med 3 måneders varsel, tidligs
til den 1. april 2011. Der er enighed om, at denne aftale gælder indtil parterne har indgået e 
ny aftale. 

Parterne kan ved enighed aftale ændringer. 

Herning den %2009 

For Herning Kommune 

ønktftij, 

Århus, den ,¥(t?;2009 

For Ergoterapeutforeningen 

Århus, den / /^2009 

For Danske Fysioterapeuter 
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