
Skanderborg Kommune 
HR / Personale & Løn 

Forhåndsaftale mellem Skanderborg Kommune og 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. 

Vedrører Lokal løndannelse på ældreområdet, aktivitet og træning 
tillæg begrundet i funktioner og kompetencer. Forhandlet 27.1.2010. 

1. Tillæg begrundet i funktioner: 

Grund
løn / nr. 
1 1 

1 2 

1 3 

1.4 
1.5 
1.6 

Tillægsart / begrundelser 

TR-funktion 5-9 medarbejdere. Tillæg ydes uden re
duktion for evt. deltidsbeskæftigelse 
TR-funktion 10 medarbejdere og derover. Tillæg ydes 
uden reduktion for evt. deltidsbeskæftigelse 
SR-funktion. Tillæg ydes uden reduktion for evt. del
tidsbeskæftigelse 
Praktikvejleder 
Ressourceperson forflytningsunderviser 
Ressourceperson hørevejleder 

Trin Tillæg 

8.500 

12.000 

8.500 

8.500 
6.100 
6.100 

2. Tillæg begrundet i kompetencer: 

Grund
løn 

Tillægsart / begrundelser Trin Tillæg 

P.t. ingen 

3 1. Tillæg begrundet i funktioner ophører for den enkelte medarbejder, når funktio
nerne ikke længere varetages, med mindre andet er nævnt. 

3.2. Årligt aftalt løn begrundet i funktioner ved brudte perioder: 
3.3. Der afregnes altid i hele måneder. 
3.4. Hvis funktionen tiltrædes senere end den 1. i en måned, påbegyndes betalingen 

fra den 1. i den følgende måned. 
3.5. Hvis funktionen ophører tidligere end den sidste i en måned afregnes for hele 

måneden (forudsat at man er ansat hele måneden). 
3.6. Tillæg reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden (med mindre andet er nævnt). 

4. Tillæg begrundet i kompetencer: 
4.1. Alle lønstigninger begrundet i kompetencer sker den 1. i måneden efter 

gennemført uddannelse m.v. 
4.2. Tillæg reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden (med mindre andet er nævnt). 
4 3 Tillæg er angivet i årlige grundbeløb i 1.1.2006-niveau med mindre andet er 

nævnt, 
4.4, Aftalen gælder for ansatte i ordinære stillinger. 
4.5. For ansatte i fleksjob og lignende kan der aftales speciel lønindplacering, som 

aftales med tillidsrepræsentanten. 

5 Resultatløn Danske Fysioterapeuter 
5 1 Der kan lokalt aftales resultatløn i henhold til aftalen om resultatlNfir/̂ _ ypiøomde 90 
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6 Lønreduktion ved eventuelt kommende lønstigninger 
6.1. Funktionsløn ydet via denne forhåndsaftale modregnes, hvis centrale kollektive 

aftaler giver løn for samme funktion. 

7. Ikrafttrædelse 
7.1. Aftalen træder i kraft den 1. april 2010 og erstatter alle tidligere forhåndsaftaler 

om Ny Løn. 

8. Opsigelse 
8.1. Aftalen gælder indtil den opsiges af en af parterne. 
8.2. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en måneds 

udgang. 
8.3. Ved opsigelse eller bortfald er parterne enige om snarest mulig herefter, at 

optage forhandling med henblik på en ny aftale til erstatning af nærværende 
aftale 

Skanderborg Kommune Ergoterapeutforeningen 
Aktivitet og træning 

2 7 . I S M O M . C ^ ; ^ M W'° WmftcXti (ars o1 
Dato Underskrift Dato Underskrift 

Danske Fysioterapeuter 

Danske Fy^leJ£ffé^*)n 
Al Nørre 
7 > iQ 1358 

Dato Uncferskrift 
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