
Syddjurs 
KOMMUNE 

Forhåndsaftale 
Forhåndsaftale om Ny-Løn for terapeuter indgået mellem Syddjurs 
Kommune og Ergoterapeutforeningen/Fysioterapeutforeningen. 

Løntillæg. 

Praktikvejlederfunktionen. 
Faste praktikvejledere for social - og sundhedsassistentelever inden for de fire 
områdecentre ydes et pensionsgivende tillæg på 10.000 kr. årligt. 

Udlodning af tillægget kan gives til en midlertidig afløser for en given periode på 
minimum 1 måned. 
Funktionsbeskrivelse vedlægges. 

Systemadministratorer IT omsorgssystemer. 
Til ansatte, der pålagt funktionen som systemadministratorer ydes et pensionsgivende 
tillæg på 10.000 kr. årligt. 

Superbrugere IT omsorgssystemer. 
Til ansatte, der er pålagt at varetage funktionen som superbrugere ydes et 
pensionsgivende tillæg på 10.000 kr. årligt. 

Specialistfunktioner. 
Der er aktuelt ikke definerede specialistfunktioner inden for træningsområdet. Det 
forventes dog, at der med stigende krav til løsning af opgaver/funktioner vil ske en 
fortsat kompetence-udvikling og specialisering inden for specifikke fagområder, der kan 
gøres til genstand til forhandling om særlig honorering. 

Specialistfunktioner inden for øvrige kliniske områder. 
Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har uddannelse og tværgående funktion i den 
samlede ældreorganisation inden for kliniske områder som f.eks. demensområdet ydes 
et pensionsgivende tillæg på kr. 15.000 årligt. 

Tutorer. 
Der tilrettelægges med 1 uddannet tutor i hvert team. Til medarbejdere med uddannelse 
og funktion som tutor/mentor gives et årligt tillæg på 6.100 kr. 
Funktionsbeskrivelse vedlægges. 
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Sikkerhedsrepræsentant. 
I forbindelse med udførelsen af hvervet, medvirker SR til at fremme et godt 
arbejdsmiljø. 

For at varetage funktionen som SR ydes et årligt tillæg på 6.100 kr. I tilfælde af, at der 
centralt indgås aftaler ved overenskomstforhandlinger eller centralt i kommunen, vil der 
ske modregning i tillægget. Sikkerhedsrepræsentanter, som i forvejen får et tillæg for 
sikkerhedsrepræsentantfunktionen, får modregnet dette i det nye tillæg. Er tillægget 
større end rammeaftalens tillæg vil forskellen blive udbetalt som et personligt 
funktionstillæg så længe funktionen varetages. Tillægget reduceres ikke ved 
deltidsbeskæftigelse. 

Generelt: 
Alle tillæg er opgivet i 1. januar 2006-niveau. 

Ved deltidsbeskæftigelse reduceres i f. t. beskæftigelseskvote. 

Ved indgåelse af individuelle aftaler tages stilling til evt. bortfald eller ny beskrivelse på 
øvrige tillæg udloddet efter tidligere aftaler. 

Aftalen er gældende fra den 1. april 2010 og kan af hver af parterne opsiges med 3 
måneders varsel. Genforhandling skal finde sted inden opsigelsesvarslets udløb. 
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