
V E S T H I M M E R L A N D S 
K O M M U N E 
- Ii/zt tflatøæ Mftæfyl 

Forhåndsaftale indgået mellem 

Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og 
Vesthimmerlands Kommune 

Aftalen er gældende for basis medarbejdere ansat efter 
overenskomst for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter (nr. 7601) 
kommunens Børne- og Skoleforvaltning (BIB) og 
Sundhedsforvaltningen 

Funktionsløn 

1. Forflytningskoordinator 
For funktionen som "Forflytningskoordinator" ydes et årligt tillæg på 12.000 kr. 
Funktionen indebærer, at medarbejderen såvel fungerer som underviser og som 
vejleder. 

• Tillægget udbetales efter indberetning fra leder 
• Udbetales med 1/12 pr. måned. Kan varetages af flere personer. 

2. Kursusleder og ansvarlig for kursusundervisning af andre faggrupper. 
Gældende for ansatte i "Børn i Bevægelse" ; 

Medarbejdere der varetager opgaven med kursustilrettelæggelse og afholdelse af ! 
kursusforløb for andre faggruppe, ydes et årligt tillæg på 12.000 kr. for funktionen. j 

• Tillægges udbetales pr. undervisningsforløb ved periodens udløb - beregnet til i 
1/12 pr. måned. I 

• Tillægget reduceres ikke efter beskæftigelsesgraden • 
• Tillægget udbetales efter indberetning fra nærmeste leder 

i 

3. Selvstændigt specialområde, hvor målgrupperne er børn og unge med 
betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Gældende for ansatte i BIB, der 
varetager opgaven med børn og unge på Vestermarksskolen og børn på 
Blå stue, Børnehaven Mejsevej. 

Medarbejdere med funktionen "selvstændigt specialområde - BIB" tildeles et årligt 
tillæg på 6.100 kr. 
Tillæggets str. revurderes ved kommende forhandling. 

4. Undervisning og teamkoordinering 
Der tildeles funktionstillæg på 12.000 kr for funktionen "undervisning og 
teamkoordinering". 

5. Udvikling af nyt område 
Medarbejdere der varetager opgaven vedr. "udvikling" af nyt område tildeles et årligt 
tillæg på 12.000 kr. 

• Tillægget udbetales med 1/12 i det antal måneder, hvor udviklingsopgaven 
varetages 

• Der kan samlet kun udbetales svarende til ét årligt tillæg på 12.000 kr. 
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• Tillægget reduceres ikke efter beskæftigelsesgraden 
• Tillægget udbetales efter indberetning fra leder 
• Tillæggets effekt revurderes ved næste forhandling. 

6. Visitationskoordinator 
Der tildeles funktionstillæg på 8.000 kr. for funktionen "visitationskoordinator". 
Funktionen indebærer udførelse af bl.a. administration af henvisninger, venteliste, 
statistik m.v. 
Udføres som udgangspunkt af 2 personer. Hvis funktionen varetages af 1 person 
udgør tillægget 16.000 kr. 

7. Sagsbehandlende ergoterapeuter - kompleksitet bil- og boligsager 
Der tildeles et årligt funktionstillæg på 10.000 kr. for "kompleksitet bil- og boligsager" 
Tillægget kan ikke udbetales samtidig med tillæg jfr. pkt. 8. 
Tillæggets str. revurderes ved kommende forhandling. 

8. Sagsbehandlende ergoterapeuter - 2 års erfaring 
Efter 2 års erfaring som sagsbehandlende ergoterapeut på hjælpemiddelområdet 
tildeles et årligt tillæg på 6.100 kr. for "2 års erfaring". Tillægget gives for sikkerhed 
opgavevaretagelsen indenfor sagsbehandling og formidling af hjælpemidler. 
Tillægget kan ikke udbetales samtidig med tillæg jfr. pkt. 7. 

9. Tillidsrepræsentanter 
Her følges den til en hver tid gældende forhåndsaftale på området indgået mellem de 
forhandlingsberettigede organisationer og Vesthimmerlands Kommune. 

Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

10.Arbejdsmiljørepræsentanter 
Her følges den til en hver tid gældende forhåndsaftale på området indgået mellem de 
forhandlingsberettigede organisationer og Vesthimmerlands Kommune. 

Tillægget reduceres Ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Øvrige aftaler 

A. Aftalen er gældende fra den 1. april 2010 medmindre andet fremgår af det 
enkelte punkt. 

B. Aftalen erstatter alle tidligere indgåede forhåndsaftaler gældende for området. 

C. Alle tillæg er I 1.1. 2006 niveau. 

D. Alle tillæg er pensionsgivende medmindre andet fremgår af det enkelte punkt. 

E. Funktionstillæg ophører uden yderligere varsel med ophør I funktionen. 

F. Alle tillæg reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden, medmindre andet fremgår 
af det enkelte punkt. 
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G. Personer ansat i fleksjob er omfattet af denne aftale. 

H. Beregningsbilag vedr. udmøntningsgaranti er udarbejdet. 

Opsigelse 

I. Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. 

J. Aftalen kan opsiges med 3 måneds varsel af begge parter. 

K. Aftalen kan opsiges i dens helhed eller delvis. 

L. Ved opsigelse skal der senest 1 måned efter opsigelsen være Indledt forhandling 
om en ny aftale, dvs. at parterne skal være mødt med henblik på udveksling af 
forslag til ny aftale, såfremt disse forhandlinger ikke indenfor opsigelsesperioden 
har ført til en ny aftale, ophører aftalen ved udløbet af opsigelsesvarslet. 

Vesthimmerlands Kommune den 18. marts 2010 

For Vesthimmerlands Kommune 

t/Franz Bundgaard Larsen 
Spuschef - Afdelingen for 
:Sundhedsfremme og rehabilitering 

-. .— -• (W>W^ 
Hanne Knoblauch 
LeaJer - Børn i Bevægelse 

Elin Tolstrup Nielsen 
Personalekonsulent 

For Ergoterapeutforeningen/Danske 
Fysioterapeuter 

N^o^w. ̂ 6&ek^Q--
Kathe Adsersen 
Suppleant for tillidsrepræsentant 

-'•'",• • ' 'rpr' ' "'i '"^o'''>'?"' '" 

Annette A h ^ V l f f ^ ' 
R e g i o n s k o # é M ^ ^ 

Suppleant for tillidsrepræsentant 

Trine Fischer {J(A/Lt(j^X/l^. 
Tillidsrepræsentant 

Elin Lau frt/Yl OC^C^ 
Forhandlingskonsulent 
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V E S T H I M M E R L A N D S 
K O M M U N E 
-b/at til tit gen en firs)?! 

Bilag jfr. Forhåndsaftale indgået mellem 

Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og 
Vesthimmerlands Kommune 

Aftalen er gældende for basis medarbejdere ansat efter 
overenskomst for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter (nr. 7601) i 
kommunens Børne- og Skoleforvaltning (BIB) og 
Sundhedsforvaltningen 

Specifikation over aftaler, som indgår i udmøntningsgarantien pr. 1 . april 2010 

Udmøntningsgaranti 
Tilbageløb - éngangstillæg 

Beregnet: 
Arbejdsmiljørepræsentanter 
Selvstændigt specialområde -
BIB 
Undervisning og 
teamkoordinering 
Udvikling af nyt område -
sundhedscentret 
Sundhedscentret - individuel 
Visitationskoordinator 
Sagsbehandlende 
ergoterapeuter 
Handicapområdet - individuel 
- specialfunktioner med 
koordinerende indhold 

I alt udmøntet/pulje 

Ergoterapeuter 

80.000 kr. 

15.900 kr. 
7.950 kr. 

6.775 kr 

3.900 kr. 

10.375 kr. 
44.450 kr. 

22.800 kr. 

112.150 kr. 

Fysioterapeuter 

94.000 kr. 

7.900 kr. 
15.800 kr. 

18.775 kr. 

11.700 kr. 

10.100 kr. 
10.450 kr. 

74.725 kr. 

Pulje i alt 

174.000 kr. 
10.000 kr. 

184.000 kr. 

Vesthimmerlands Kommune den 18. marts 2010 

For Vesthimmerlands Kommune 

^Franz Bundgaard Larsen 
Souschef - Afdelingen for 
Sundhedsfremme og rehabilitering 

Hgnne Knoblauch 
Leder - Børn i Bevægelse 

Elin Tolstrup Nielsen 
Personalekonsulent 

For Ergoterapeutforeningen/Danske 
Fysioterapeuter 

Kathe AdséTsen 
Suppleant for tillidsrepræsentant 

'-"gUieiiu,:,,;. 
Annette Ahrentzf^/ j^Ayi) ..i 

Suppleant for tillidsrepræsentant 

u. 

i ' , 

Trine Fischer (j/]jjQ 
Tillidsrepræsjyjlam y 

Elin Lau ^Ay/l$tZ't/ 

Forhandlingskonsulent 
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