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AFTALEOMRÅDE 

Lønaftale for ergoterapeuter ansat ved Social- og psykiatriforvaltningens institu
tionsområde: 

Ansættelse afledende ergoterapeuter: 
Aflønningen forhandles konkret i hvert tilfælde. 

Rådgivning for Børn og Voksne med Handicap: 
Ergoterapeutstillinger er, på baggrund af de funktioner og kvalifikationer der er 
aftalt mellem parterne 16. august 1999, klassificeret på G 6. 

Efter 2 års erfaring i stillingen ydes et tillæg på 8.000 kr. i årligt grundbeløb 
(1/1-06 niveau). 

Orion: 
Der ydes et pensionsgivende tillæg på 11.500 kr. i årligt grundbeløb (1/1-06 
niveau) for at arbejde på netværksinstitutionen Orion. 

Ansatte ved Akutteamet på Orion indplaceres på G 6. 

Vicefor standerstillinger: 
ViceforstanderstilEnger er klassificeret således: 

L, 9 +«i pensionsgivende tillæg på 29.200 kr. i årligt grundbeløb (1/1-06 
niveau) for at være en del af ledelsen. 
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Videreuddannelse: 
Til ergoterapeuter der har gennemgået relevant diplomuddannelse eller tilsvarende uddannelse, 
ydes der et pensionsgivende tillæg på mindst 7.600 kr. i årligt grundbeløb (1/1-06 niveau). 

Praktikvejleder: 
Til funktionen som praktikvejleder ydes et pensionsgivende tillæg på 6.700 kr. i årligt 
grundbeløb (1/1-06 niveau). 

Beløbet knyttes til den enkelte praktikant, sådan at praktikanten "bærer tillægget med sig i 
rygsækken" til praktikstedet. Tillægget for praktikvejledning ydes i den periode, hvor den 
ansatte udøver funktionen som praktikvejleder, idet funktionsperioden dog som minimum skal 
være af 4 ugers varighed og der kan kun som maksimum knyttes to praktikanter til en 
praktikvejleder. Tillægget bortfalder således uden opsigelse ved vejledningsperiodens afslutning 
og hvis funktionen ikke længere varetages. Tillægget ydes uafhængig af 
beskæftigelsesgraden. 

Tillægget omhandler ikke funktionen som klinisk underviser for ergoterapeutstuderende. 

Projektledelse: 
En projektleder forestår gennemførelsen af et nærmere fastlagt projekt hvorved forstås: 
En konkret beskrevet og afgramset opgave, der skal løses inden for en nærmere angivet 
tidsramme, og som skal Kgge uden for de daglige normale arbejdsopgaver. 

For at kunne defineres som et projekt skal opgaven endvidere have et vist "volumen", det vil 
typisk indebære, at opgaven strækker sig over længere tid, indeholde komplekse 
problemstillinger og arbejdsopgaver samt involverer flere medarbejdere. 

Den til projektet knyttede projektleder vil typisk varetage følgende funktioner: 
Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse, budget og tidsplan. 
Tage det konkrete initiativ til projektets igangsættelse. 
Under projektet have ansvar for budget, løbende afrapportering til ledelsen. 
Tilser at nødvendige korrektioner foretages løbende. 
Har ansvar for projektets evaluering samt evt. implementering. 
Har ansvar for regnskabsaflæggelse samt projektets afslutning. 

Parterne var enige om, at der ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 8.600,- i årligt 
grundbeløb (1/1-06 niveau). 
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Feriekoloni: 
Til deltagere i feriekoloni ydes et ikke- pensionsgivende tillæg på 400 kr. i 1/1-
06 niveau pr. døgn og for søn- og helligdag 800 kr. i 1/1-06 niveau. 

Øvrige vilkår henvises til Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pæ
dagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. 

Solgaven: 
Ledende ergoterapeut ved Solgaven ydes et pensionsgivende tillæg på 12.800 kr. 
i årligt grundbeløb (1/1-06) for at have faet udvidet sit kompetenceområde til 
også at omfatte fysioterapeuterne. 

Sikringstillæg: 
Til ergoterapeuter ansat på lukkede/sikrede afdelinger et pensionsgivende tillæg 
på 9.900 kr. i årligt grundbeløb (1/1-06 niveau). 

Såfremt andet ikke er nævnt, er samtlige tillæg baseret på fuldtidsbeskæftigelse og 
vil blive reduceret forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse. 

Tillæggene reduceres, såfremt andet ikke aftales, som følge af centrale/decentrale 
kollektive aftalers fremtidige ændringer i funktionslønnen, der er ydet med samme 
begrundelse. 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 
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