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Ergoterapeutforeningen og Rødovre Kommune ! 

1. Aftalens område 
Aftalen gælder for ergoterapeuter, der er ansat i Rødovre Kommune, Social- og I 
sundhedsforvaltningen, Ældre- og handicapafdelingen i henhold til basisoverenskomst indgået i 
mellem Ergoterapeutforeningen og Kommunernes Landsforening. ! 
Medarbejdere ansat på Hjælpemiddelcentralen er ikke omfattet af denne aftale. j 

2. Funktionsløn ! 

2.1 Praktikvejleder for ergoterapeutstuderende 1. semester i 
For ansvar, planlægning og afvikling af 14 dages praktikforløb for ergoterapeutstuderende ydes 
et funktionstillæg på kr. 1.000,00 (01.01.06-niveau) pr. praktikant pr. praktikperiode. 
Funktionen indebærer indføring i indhold og organisatoriske rammer for de terapeutiske tilbud i 
kommunen samt klinisk undervisning og vejledning i relation til observationer, undersøgelser og 
behandlingsplaner, som den studerende skal udføre under praktikken. 

For ansvar, planlægning og afvikling af 4. semester-ergoterapeutstuderende ydes et | 
funktionstillæg svarende til kr. 1.300,00 (01.01.06 niveau) pr. praktikant pr. praktikperiode. i 

2.2 Tillidsrepræsentanter 
For varetagelse af funktionen som tillidsrepræsentant ydes et årligt tillæg på kr. 7.3 00,00 j 
(01.01.06 niveau). ! 
Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. j 

2.3 Sikkerhedsrepræsentanter 
For varetagelse af funktionen som sikkerhedsrepræsentant ydes et årligt tillæg på kr. 6.100 
(01.01.06 niveau). 
Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

07.08868-005 



3. <5enerelt 

Aftaler om funktionsløn kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. 

FinMonsiønydes i iienhold til nærværende aftale i årligt grundbeløb (01.01.06-niveau) og 
reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Såfremt andet ikke aftales (angivet under det enkelte punkt) bortfalder fimktionsløn/tillæg 
samtidig med, at funktionen ikke længere varetages. 

Søger en ansat om fritagelse for funktionen, 4x>rtfalder aftalen med virkning fra fritagelsen. 

Funktionsløn/tillæg kan opsiges med et varsel svarende til den ansattes individuelle 
opsigelsesvarsel. 

Hvor ikke andet er anført, reduceres/bortfalder funktionsløn i denne forhåndsaftale, såfremt der i 
centrale aftaler aftales funktionsløn for tilsvarende funktion. 

Hvor ikke andet er anført, reduceres/bortfalder funktionsløn ydet i henhold til individuel aftale, 
såfremt der i denne forhåndsaftale aftales funktionsløn for tilsvarende funktion. 

4. Ikrafttræden og opsigelse 
Aftalen har, hvor intet andet er anført, vhkning fra den 1. april 2007. 

Aftalen kan af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt. 

Rødovre den 28. juni 2007 
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