
Forhåndsaftale pr. 1/4 2010 for ikke- ledende ergo- og fysioterapeuter ansat ved 
Holstebro Kommune 

Udbetaling af tillæg . 

Parterne er enige om, at alle tillæg aftales i 1/1-06 niveau og i øvrigt reduceres i forhold til 
beskæftigelsesgraden med mindre andet aftales. Alle tillæg er pensionsgivende. 

Til ergo- og fysioterapeuter, der har uddannelse/kompetencer indenfor specialområder og 
er pålagt funktioner indenfor disse jf. funktionsbeskrivelse, ydes der et pensionsgivende 
tillæg på min. 6.100 kr. årligt. 

Til ergo- og fysioterapeuter, der har gennemført længerevarende specialrettet uddannelse, 
der er relevant i forhold til funktionsudøvelsen, ydes et pensionsgivende tillæg på min. 
6.100 kr. årligt. Tillægget bortfalder ved eventuel senere fuldt gennemført diplomuddan
nelse på området. 

Til ergo- og fysioterapeuter, der fuldt ud har gennemført en forhåndsgodkendt diplomud
dannelse, ydes et pensionsgivende tillæg på 13.900 kr. 

Til ergo- og fysioterapeuter, der fuldt ud har gennemført en forhåndsgodkendt master
uddannelse, ydes et pensionsgivende tillæg på 18.200 kr. årligt. 

Der honoreres med funktionsløn til tillidsrepræsentanter : 
- 6.100 kr. for TR repræsenterende 0-24 medarbejdere 
- 6.900 kr. for TR repræsenterende 25 og flere medarbejdere. 

Såfremt der er valgt en FTR for området, honoreres denne med 13.800 kr. årligt. 
Tillæggene som henholdsvis TR og FTR er uafhængige af beskæftigelsesgraden og bort
falder, når funktionen ikke udføres længere. Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutfor
eningen sørger for anmeldelse af de berørte medarbejdere med angivelse af cpr., navn og 
dækningsområdet (hvilke afd./inst. pgl. repræsenterer), hvor mange ca. pgl. repræsente
rer, således at der kan ske honorering efter aftalens bestemmelser. TR/FTR må i øvrigt 
ikke stilles dårligere end andre i forhold til mulighederne for tillæg. 

Generelle bestemmelser: 

Parterne er enige om, at nyansatte ergo- og fysioterapeuter vil blive indplaceret i forhold 
til centralt fastsat løn/forhåndsaftale. Parterne forbeholder sig dog ret til, i konkrete tilfæl
de, at rejse spørgsmålet om en højere aflønning end centralt fastsat løn/forhåndsaftale. 

Ved indgåelse af denne aftale, anses allerede beståede uddannelser som værende hono
reret på individuelt basis, således at kun fremtidige opnåede kompetencer og funktioner 
kan være omfattet af aftalen. 

Opsigelse af tillæg efter denne forhåndsaftale, baseret på den enkelte medarbejders ar
bejds- og ansvarsområde skal ske med den pågældendes opsigelsesvarsel - med mindre 



tillægget på forhånd er tidsbegrænset eller er aftalt til at ophøre sammen med arbejds- og 
ansvarsområdets ophør. 

Aftalen kan opsiges skriftligt med et varsel på min. 3 måneder til udgangen af en måned. 
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