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Dataark 
 
 
PKAT med specifikation 284 – Ergo- og fysioterapeuter 

Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet 
og Statstjenestemændenes Centralorganisati-
on II, Lærernes Centralorganisation og Over-
enskomstansattes Centralorganisation 
(COII/LC/OC-fællesoverenskomsten) 

Forhandlingsberettiget organisation Statstjenestemændenes Centralorganisation II 
Niels Hemmingsensgade 10, 4. sal 
1153 København K 
Tlf. 33768696 
Fax: 33768697 
Email: coii@skaf-net.dk  
 
Ergoterapeutforeningen 
Nørre Voldgade 90 
1358 København K 
Tlf. 33414700 
Fax: 33414710 
Email: etf@etf.dk  
 
Danske Fysioterapeuter 
Nørre Voldgade 90 
1358 København K 
Tlf. 33414620 
Fax: 33414616 
Email: df@fysio.dk 

I tilfælde af afsked kontaktes Den forhandlingsberettigede organisations 
hovedkontor eller lokalafdeling. 

Pensionskasse Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysiote-
rapeuter (PKA) 

ATP-sats ATP, sats A 
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Cirkulære om organisationsaftale for ergote-
rapeuter og fysioterapeuter 
 
 
Generelle bemærkninger 
1. Finansministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Ergotera-
peutforeningen og Danske Fysioterapeuter har indgået vedlagte organisations-
aftale af 24. september 2008 for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
 
2. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende fæl-
lesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Cen-
tralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes 
Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) (cirkulære af 16. 
maj 2006, Perst.nr. 025-06) det samlede overenskomstgrundlag. 
 
3. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en 
enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre 
bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”. 
De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelser-
nes, hhv. bemærkningernes retlige status.  
 
4. Cirkulæret har virkning fra 1. april 2008. Samtidig ophæves cirkulære af 19. 
februar 2004 om organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter 
(Perst. nr. 011-04). 
 
 
Finansministeriet, Personalestyrelsen 
 
Den 24. september 2008 
 
P.M.V. 
E.B. 
Lina Gisselbæk Lauritsen 
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Organisationsaftale for ergoterapeuter og 
fysioterapeuter 
 
 
Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten 
mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, 
Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation 
(CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten). 
 
 
§ 1. Dækningsområde 
Organisationsaftalen omfatter ergoterapeuter og fysioterapeuter i Arbejdstil-
synet og ved Arbejdsmiljøinstituttet, jf. dog stk. 3. 
 
Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter ikke ergoterapeuter og fysioterapeuter, 
der ansættes som lærere eller ledere ved institutioner omfattet af lov om pro-
fessionshøjskoler for videregående uddannelser eller ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundheds-
uddannelser (herunder SOSU-skoler).  
 
Stk. 3. Hvis der oprettes stillinger andre steder i staten, der forudsætter en ud-
dannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut, henføres de ansatte til denne 
organisationsaftale. Forinden stillingerne besættes, aftales basislønnen mellem 
vedkommende ministerium og Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysiote-
rapeuter eller mellem de lokale parter, der bemyndiges hertil. 
 
 
§ 2. Lønsystemet 
Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale 
om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være 
nævnt i denne aftale.  
 
Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægs-
delen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsveder-
lag og resultatløn. 
 
Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.  
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Stk. 4. Basislønnen er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). 
 
Stk. 5. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overarbejdsgodtgørel-
se, udgør 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådigheds-/mer-
arbejdstillæg. Overtidstillæg ydes efter arbejdstidsreglerne.  
 
 
§ 3. Basisløn 
Ergoterapeuter og fysioterapeuter der er ansat som tilsynsførende ved Arbejdstil-
synet samt ansatte ved Arbejdsmiljøinstituttet aflønnes med en basisløn på 
236.500 kr. 
 
Fra 1. oktober 2008 forhøjes basislønnen til 241.500 kr.  
 
 
§ 4. Arbejdstid 
De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tje-
nestemænd i staten. 
 
 
§ 5. Pension  
Pensionsbidraget udgør 18 pct. af de pensionsgivende løndele. 1/3 af pensions-
bidraget anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal inde-
holde oplysninger herom.  
 
Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til Pensionskassen 
for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter (PKA). 
 
 
§ 6. Midlertidig tjeneste i højere stilling 
Under midlertidig tjeneste i højere stilling anvendes de for statens tjenestemænd 
gældende regler.  
 
 
§ 7. Forflyttelsespligt i Arbejdstilsynet  
Ansatte i Arbejdstilsynet er omfattet af forflyttelsespligt. 
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§ 8. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen 
Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2008 og kan af hver af parterne op-
siges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2011. 
Samtidig ophæves organisationsaftale af 19. februar 2004 (Perst.nr. 011-04). 
 
 
København, den 24. september 2008 
 
 
Statstjenestemændenes     Finansministeriet 
Centralorganisation II    P.M.V. 
Peter Ibsen     E.B. 
      Lina Gisselbæk Lauritsen 
Ergoterapeutforeningen 
Gunner Gamborg 
 
Danske Fysioterapeuter 
Johnny Kuhr 
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