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Grundløn 

GRUNDLØN: 

Daglig Leder (Fagcenter 
Sundhed, Træningsfunktion) 

Kriterier 

Jf. funktionsbeskiivelse 

Beløb - årligt 
grundbeløb 
1.1.2006-niveau 
L 5 

Kvalifikationsløn 

Kvalifikationsløn udbetales fra den 1. måneden efter, hvor daglig leder opfylder følgende betingelser: 

Kvalifikationsløn: 

Særlig erfaring 
(overvejes ved nyansættelse) 

Supplerende uddannelse 

Videre uddannelse 

Videregående akademisk 
uddannelse 

Kriterier 

Relevant erfaring i forhold til 
virksomhedsområdet og eller indsatsområder. 
Tillægget udloddes ved konkret forhandling 
Relevant uddannelse i forhold til 
virksomhedsområdet og eller indsatsområder. 

Tillægget udloddes ved supplerende uddannelse 
svarende til min 100 lektioner eller 5-6 ECTS 
med eksamen eller projektopgave. 

Diplom, der er relevant i forhold til 
virksomhedsområdet og eller indsatsområde. 

Tillægget udloddes ved diplomuddannelse 
svarende til 60 ECTS point 
Master-/ kandidatuddannelse eller PHD, der er 
relevant i forhold til virksomhedsområdet og 
eller indsatsområder 

Tillægget udloddes ved master- eller 
kandidatuddannelse svarende til 60 ECTS 
points 

Beløb - årligt grundbeløb 
1.1.2006-niveau 
Min. 7.500 kr. 

7.500 ler. 

(Kan kun udloddes for én 
supplerende uddannelse -
medmindre der er sket konkret 
forhandling) 

16.500 kr. 

(Kan kun udloddes for én videre 
uddannelse medmindre der er sket 
konkret forhandling) 

Kvalifikationsløn udloddes 
efter konkret forhandling. 

(Kan ikke udbetales sammen med 
diplomuddannelse medmindre der er 
sket konkret forhandling) 

GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR 

Stk. l 
Funktions- og kvalifikationsløn ydes i form af tillæg, medmindre parterne træffer konkret aftale om 
anvendelse af løntrin. 

Stk. 2 
Tillæg aftales som årligt grundbeløb i 1.1.2006-niveau og reguleres med de centralt aftalte 
procentreguleringer, medmindre andet aftales konkret. 
Tillæg i nærværende aftale er angivet for fuldtidsansatte. 
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Stk. 3 
Såfremt der centralt eller decentralt bliver indgået aftaler om ydelse af funktionsløn og 
kvalifikationsløn med hel eller delvis samme begrundelse som i denne aftale, foretages modi'egning, 
idet det ikke er hensigten at yde dobbelt betaling. 

Stk. 4 
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2008. 

Aftalen løber indtil den erstattes af en ny aftale eller opsiges af en af parterne. 
Ændringer kan ske uden opsigelse, såfremt parterne er enige herom. 

Aftalen kan skriftligt opsiges til bortfald af begge parter med 3 måneders varsel. 

Såfremt aftalen opsiges til bortfald, er parterne enige om snarest muligt herefter at optage 
forhandlinger om indgåelse af en ny aftale til erstatning af denne. I perioden indtil ny aftale indgås 
eller der konstateres uenighed herom, fortsætter nærværende aftale dog uændret. 

Såfremt der som konsekvens af nærværende aftale er forhold, som er stridende mod love eller 
overenskomster, er parterne enige om straks at søge dette løst ved forhandling lokalt. 

For Sønderborg Kommune 

Den: /f.Afø? 

^_JnM\W 
Knud Bundséåaril / {Tette Eriksen / Karin Nymand 

For Ergoterapeutforeningen 

Den: 19/f ~ Og 

>^A, 
Britt Lind 

For Danske Fysioterapeuter 

Den: ' ? . '• * * 

Poul Holm 

17-01-2008 


