
Rødovre Kommune 
Hj ælpemiddelgrappen 
Maj 2007 
Anne Warming 

Lokalaftaler for sagsbehandlende ergoterapeuter, hjælpemiddelgruppen i Rødovre 
Kommune: 

Myndighedsfunktion 
Til ergoterapeuter ansat i hjælpemiddelgruppen ydes et årligt tillæg på kr. 9.330,04 (01.01.06-
niveau) for myndighedsfunktion. Tillægget reduceres i forhold til ansættelsesgrad. 
Ved myndighedsfunktion forstås at man som repræsentant for Rødovre Kommune selvstædigt 
træffer afgørelse i borgersager, med udgangspunkt i en individuel vurdering samt gældende 
lovgivning. 
I forbindelse med ansættelse af nyuddannet/ny ergoterapeut ydes tillægget efter en konkret 
vurdering af den daglige leder. Vurdering vil finde sted i forbindelse med afslutning af 
prøvetidsperioden. 

Erfaringsbaseret kompetence 
Til ergoterapeuter ansat i hjælpemiddelgruppen ydes et årligt tillæg på kr. 9.330,04 (01.01.06-
niveau) for erfaringsbaseret kompetence. Tillægget reduceres i forhold til ansættelsesgrad. 
Vurdering skal finde sted efter 3 års erfaring inden for arbejdsområdet, Tillægget gives ud fra 
følgende: 

- Har flere års erfaring indenfor arbejdsområdet. 
- Har indgående viden indenfor arbejdsområdet, opsøger og implementer ny viden i egen 

praksis. 
- Er fleksibel i opgaveløsning og analyserer problemstillinger i det daglige arbejde for at sikre 

en effektiv løsning af arbejdsopgaver. 
- Tilpasser sine handlinger til den konkrete situation (fleksibilitet og omstillingsparat). 
- Kan overskue nyopståede situationer og arbejde videre med reviderede planer. 
- Tage medansvar for udvikling af organisationen, af faget og kvalitetsudvikling. 

Engangsbeløb 
Forhåndsaftale 2.6 komplicerede boligændringerssager (juni 2003) videreføres i 2007 som 
lokalaftale. 

2.6 Komplicerede boligændringssager 
For behandling af store komplicerede boligændringssager ydes et funktionstillæg på kr. 3.000,00 
(01.01.06-niveau) pr. afsluttet sag. 
Ved en kompliceret boligændringssag menes en ændring af en borgers hjem, i et sådant omfang, at 
Visitationsudvalget medinddrages i beslutningen. 

Fra 2008 vil udmøntning af lokal løndannelse for sagsbehandlende ergoterapeuter i 
hjælpemiddelgruppen ske på baggrund af en årlig drøftelse mellem områdets leder og TR vedr. årets 
indsatsområder. Leder og TR fastlægger med udgangspunkt i årets lokale løndannelsessum 
løntillæggenes størrelse. 

Indsatsområder kan være: 

07.09854-001 



Specielle arbejdsopgaver i henhold til stillings- og funktionsbeskrivelse, eksempelvis 
Komplicerede boligsager. Boligsager hvor udgiften overstiger kr. 250.000 eller hvor , 
sagsbehandlingen efter en individuel vurdering har været særlig kompliceret. ' 
Deltagelse i udarbejdelse af indkøbsaftaler. i 
SærliR belastende arbejdsvilkår i afdelingen, eksempelvis 
midlertidig varetagelse af anden funktion. 
Tilpasning; til nye opgaver, eksempelvis 
opgaver i forhold til Sundhedsloven 
midlertidige hjælpemidler 
indførelse af elektronisk lagerstyring system. , 

Generelt 

Lokalaftalen kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. 

Lokalaftalen har, hvor intet andet er anført virkning fra den 1. april 2007. 

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

Rødovre den 25. maj 2007 
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