
Lokalaftale om forleenqelse af daglig tjeneste samt
nedseettelse af hviletid for

Hvilstedhus
Aarhus Kommune, Borgercenter Syd,
Bo- og beskceftigelsestilbud Hvilstedhus,
Hvilstedvej 16, 8355 Solbjerg

Aftalen indgas mellem Socialpcedagogerne 0stjylland og Bo- og beskceftigelsestilbud
Hvilstedhus, Borgercenter Syd, Aarhus Kommune, og omfatter alene medarbejdere pa
Hvilstedhus ansat under deqnoverenskornsten.

Formal:
Med denne aftale ensker vi at skabe mulighed for en sterre kontinuitet i det pcedagogiske
arbejde samt at sikre et godt arbejdsrntlje og sterre fleksibilitet i arbejdstidstilrettelceggelsen.

Baggrund:
Pa Hvilstedhus laser vi en opgave omkring domsanbragte udviklingshcemmede og voksne med
udviklingshcemning samt problemskabende og udfordrende adfcerd, hvor strukturering af
arbejdsgange samt en he] grad af kontinuitet og genkendelige rutiner er afqerende for den
enkelte borgers trivsel.

Aftalen:
Pa Hvilstedhus er man ansat til at arbejde bade dag og aften i tidsrummet 07.00 - 23.00,
samt radighedsvagter fra vagtvcerelse i tidsrummet 23.00 - 07.00.

Der indgasaftale om:

1. Forlcengelse af den daglige arbejdstid i op tillS timer med planlcegning af
nedenstaende vagter:

a. Vagt fra kl. 08.00 til kl. 22.00
b. Vagt fra kl. 08.00 til kl. 08.15 dagen efter, med indlagt radighedstjeneste fra

vagtvcerelse fra. KI. 23.00 til kl. 08.15, med et paregneligt opkald fra kl. 07.00
til kl. 08.15.

c. Vagt i forbindelse med personalerneder, temadage, kursus og lignende fra kl.
08.00 til kl. 17.00 dagen efter, med indlagt radighedstjeneste fra vagtvcerelse
fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

2. Efter afslutningen af en af ovenstaende vagter skal der veere mindst 11 timers hvile.
3. Ledelsen skal sikre en aben dialog i personalegruppen om effekten af at arbejde med

lange vagter.

Nedsat hviletid:
Denne aftale giver mulighed for at planlcegge med nedscettelse af hviletiden til 8,0 timer i
forbindelse med radighed fra vagtvcerelse, og kun for den hviletid, der samtidig er aflennet
som radighed.

Hviletiden kan hejst nedscettes 2 gange ugentligt.



Aftale om pauser:
Savel ledelse som medarbejdere anser det for yderst vigtigt, at den enkelte medarbejder har
mulighed for at holde pauser i lebet af arbejdstiden.

Pauserne planleegges i de enkelte vagter under hensyntagen til savel borgernes som
medarbejdernes behov.

Hvis den enkelte medarbejder oplever, at det er sveert at finde tidspunkter at holde pauser pa,
er ledelsen forpligtet til at hjeelpe med at finde mulige tidspunkter til dette.

Aftalen er gceldende for:
Aile medarbejdere ansat efter pa Hvilstedhus.

Det understreges, at det stadig er ledelsens ansvar, jeevnfer arbejdsmtljelovens § 38, at
"Arbejdet skal planleegges, tilretteleegges og udferes saledes, at det sikkerheds- og
sundhedsmeessigt er fuldt forsvarligt."

Ikrafttrcedelses-, evaluerings- og opsigelsesbestemmelser:
Aftalen trzeder i kraft den 1. april 2019 og afleser samtlige tidligere indgaede lokalaftaler
indgaet i henhold til Arbejdstidsaftalen, Aftale om hviletid og frideqn samt Rammeaftale om
decentral arbejdstid.

Aftalen evalueres arligt med udgangen af november maned, ferste gang i lebet af januar 2020.

Aftalen kan opsiges skriftligt med 2 maneders varsel, hvis enten arbejdstagere eller
arbejdsgiver skulle enske det.

Opsigelsen kan ske med omgaende virkning, hvis arbejdsgiver og arbejdstagere er enige
herom.

Aftaleparter:
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