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Forhåndsaftale - Terapeuter 

Silkeborg Kommune og Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeut foreningen har indgået en lokal 
forhåndsaAale, der gælder for medarbejdere ved Silkeborg Kommune omfattet af overenskomsten 
mellem Kommunernes Landsforening og Terapeuterne. Overenskomst nr.: 76.01 

Forhåndsaftalen er gældende indenfor følgende område: Terapeuter i Sundheds- og omsorgsafde-
Iingen, rehabiliteringssektionen. 

Forhåndsaftalen træder i kraft den 1. april 2010. 

Generelt: 

Forhåndsaftalen omfatter tillæg udover lønnen, jf. overenskomstens § 4. 

Resultatløn er ikke omfattet af forhåndsaftalen, og der vil således skulle indgås separat aftale herom 
mellem aftaleparterne, såfremt der ønskes udbetalt resultatløn til en eller flere medarbejdere. 

Parlerne er enige om, at de aftalte tillæg som udgangspunkt dækker alle de kendte funktioner, der 
kan honoreres særskilt. Parterne kan dog ikke udelukke, at der i ganske særlige situationer kan ind
gås aftale om lillæg, ud over det, der er fastsat i forhåndsaftalen. 

Parterne er enige om, at terapeuter individuelt kan have særlige kvalifikationer, som gør det natur
ligt at give de pågældende yderligere tillæg end beslcrevet i denne aftale. Delle er ikke medtaget i 
denne forhåndsaftale, og disse situationer drøftes/forhandles decentralt ved den årlige lønvurde-
ringAforhandling. 

Bortfald af tillæg 

Tillæg, der ensidigt opsiges af ledelsen, skal opsiges med den pågældende medarbejders individuel
le opsigelsesvarsel, I alie andre tilfælde falder tillæggene bort uden yderligere varsel, når arbejds
opgaven ikke længere varetages. 

Reduktion i forhold til beskæftigelsesgrad 

Tillæg reduceres altid i forhold til beskæftigelsesgraden. Det kan dog konkret aftales, at tillæggel 
ikke reduceres. Dette skal i givet fald fremgå konkret af det enkelte punkt i forhåndsaftalen. 

Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter 

Parlcmc er enige om, al tillids- og sikkerhedsrepræsentanter (og suppleanter) skal vurderes på lige 
fod med øvrige medarbejdere, og denne vurdering må ikke være til ugunst for tillids- og sikkerheds
repræsentanterne (og suppleanterne) grundet tillidshvervet. 
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Danske Fysioterapeuter og Ergoterapcutforeningen har tilslutte! sig den fælles lokalaftale vedr. ho
norering af medarbejdervalgte repræsentanter- indgået mellem Silkeborg Kommune, Det Kommu
nale LO-karlel, Det Kommunale FTF-kartel og lokale AC-repræsentanter. Tillids- og sikkerhedsre
præsentanter honoreres i henhold til denne lokalaftale. 

Pension 

Tillæg er altid pensionsgivende. Det forudsættes, at den pågældende medarbejder i ovrigt er omfat
tet af en pensionsordning jf. overenskomstens bestemmelser. 

Lonniveau 

Alle varige Icrone-tillæg i denne aftale er angivet i årligt grundbeløb (01.01.06 niveau). 

Engangsbeløb er som udgangspunkt anført med aktuelt niveau, medmindre andet er konkret anført i 
aftalen. 

Udniontningsgarantien 

Parlerne er enige om, at samtlige tillæg efter denne aftale som udgangspunkt er omfattet af udmønt
ningsgarantien jfr. "Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse" indgået mel
lem KL og KTO eller indgået imellem KL og Sundhedskartellet. 

Undtagen herfra er tillæg til nyansatte medarbejder, samt genanvendelse af eventuelle éngangstil
læg, der er udbetalt i tidligere kalenderår, og som i den forbindelse har belastet udmøntningsgaran
tien. 

Endvidere er faste tillæg, der alene er en videreførelse af tillæg fra tidligere forhåndsaftaler, kun 
omfattet i det omfang der sker udvidelse af antal udbetalte tillæg eller beløbsstørrelsen. I det tilfæl
de er det alene udvidelsen der er omfattet af udmøntningsgarantien. 

Ændringer til aftalen 

Parterne kan ved enighed aftale ændringer til denne forhåndsaftale. 

Opsigelse 

Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, dog 
tidligst til den 31. marts 2011. 

Aftalen bortfalder dog uden videre ved udgangen af en overenskomstperiode, hvis overenskomst
parterne i forbindelse med en overenskomstfornyelse centralt aftaler ændringer af grundlønstrin el
ler aftaler forhøjelse af, eller nye tillæg. 

Parterne er i givet fald enige om snarest muligt herefter al optage forhandlinger om indgåelse af en 
ny aftale til erstatning heraf. 
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1 perioden indtil en ny aftale indgås, gælder den centralt aftalte overenskomst/aftale. Det præciseres, 
at ingen medarbejder alene af den grund vil gå ned i løn. 

Parlcme er enige om, al der med virkning fra den 1. april 2010 skal ydes følgende tillæg til tera-
peuler: 

Teamkoordinator (hjælpemiddclscktioncn)/tovholder(træningssektionen): 
Der ydes el tillæg på kr. 6.100 
Der reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Care-koordinerende superbruger: 
Der ydes et tillæg på kr. 6.100 
Der reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden, 

Visitation til genoptræning: 
Der ydes et tillæg på kr. 9.500. 
Der reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Silkeborg den 19. februar 2010. 

For Silkeborg Kommune: For Danske Fysioterapeuter: 

For Ergoterapeutforeningen: 
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