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Københavns Kommune Ergoterapeutforeningen 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen & 

Danske Fysioterapeuter 

AFTALE 

om ydelse af tillæg baseret på arbej ds- og ansvarsområde til: 

Ergo- og fysioterapeuter ved Pension og Omsorgskontorene 

med 
sagsbehandlerfunktion 

Parterne er enige om, at der - med virkning fra 1. juli 2007 - ydes ergo- og fysioterapeuter med 
sagsbehandlerfunktion et tillæg indenfor nedenstående ramme for varetagelse af funktion som 
sagsbehandler i Pension og omsorgskontorene 

24.600,-årligt (niv. 1.1.06) 
29.200,-årligt (niv. 1.1.06) 
33.600,-årligt (niv. 1.1.06) 
38.100,-årligt (niv. 1.1.06) 

Der skal lokalt ske forhandling om fastsættelse af tillæggets størrelse efter ovenstående. 

Størrelsen af tillægget for den enkelte visitator fastlægges under hensyntagen til bredden i 
sagsbehandlerfunktionen. 

Som følge af ovenstående aftale vil de nuværende ansatte terapeuters løn skulle omlægges pr. 1.7.07. 

I forbindelse med denne omlægning er det aftalt, at indplaceringen sker uden gennemslag, hvilket 
betyder at der som udgangspunkt foretages modregning i den enkelte terapeuts nuværende tillæg 
baseret på detidligere forhåndsaftaler samt i de i øvrigt aftalte løntillæg til den enkelte terapeut. 

Det er dog samtidig aftalt, at der i forbindelse med de lokale Tdrhahdlliiger vil kunne aftales, at 
modregningen ikke skal ske i fuldt omfang. I den forbindelse skal det præciseres, at tillæg til 
basispersonale i henhold til aftalen om lokal løndannelse på Sundhedskartellets område, minimum 
skal udgøre kr. 6.100,- årligt (niv. 1.1.06). 

Såfremt lønomlægningen for den enkelte terapeut indebærer en merudgift, vil denne skulle finansieres 
ved anvendelse af udmøntningsgarantien 2007 for Sundhedskartellet. 

Hvis der efterfølgende ved de lokale forhandlinger aftales en forhøjelse af tillægget for en ansat, vil 
merudgiften som følge heraf (incl. pension og feriegodtgørelse) skulle indgå i udmøntningsgarantien 
for det aktuelle kalenderår. 

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Opsigelse eller ændring af tillæg over for 
den enkelte ansatte skal dog ske med den pågældendes opsigelsesvarsel. 

Såfremt der mellem parterne er enighed, kan der foretages ændringer i aftalen, uden at denne opsiges. 



Hvis der centralt eller decentralt indgås aftaler om lønforbedringer, der helt eller delvis udligner det 
lønniveau, der er søgt opnået med denne aftale, kan aftalen reduceres eller bortfalde. 
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