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Lokalaftale for nedsættelse af arbejdstidens længde og
nedsættelse af hviletid samt og udskydelse af ugentligt
fridøgn

Formål:
Det er med denne aftale formålet at sikre en smidig
arbejdstidstilrettelæggelse, samt at give den enkelte medarbejder og
arbejdsgiver den fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden, som er
forenelig mellem arbejds- og privatliv, alt efter hvilke behov, der er regionmidtjylland
for den enkelte, samt af hensynet til institutionens brugeres struktur
og behov.

Aftalen indgås i henhold til rammeaftale for decentrale
arbejdstidsaftaler, og med hjemmel i henhold til:

• Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale
ved døgninstitutioner mv. (32.3$)

• Overenskomst for ledende værkstedspersonale ved
klientværksteder (32.40)

• Aftale vedrørende arbejdstid og rdighedstjenestefor
pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. (11.05)

• Aftale om hviletid og fridøgn

Hvem er omfattet:
Denne aftale er gældende for pædagoger, værkstedsassistenter,
omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter ansat ved
driftsklyngerne under Specialomrde Udviklingshæmning og ADHD.

Det er individuelt for den enkelte medarbejder om man ønsket
muligheden for nedsættelse af hviletid samt og udskydelse af
ugentligt fridøgn. Den enkelte medarbejder skal skriftligt tilslutte sig
lokalaftalen — se bilag 1.

Arbejdstidstilrettelæggelse: i

Arbejdstiden tilrettelægges efter de til enhver tid gældende
arbejdsmiljøregler, overenskomster og indgåede aftaler om arbejdstid
for omrdet, samt denne lokale aftale.

Længden af den daglige arbejdstid kan være fra 5-10 timer, dog med
mulighed for op til 12 timer i forbindelse med møder, hvor der før
eller efter mødet kan være arbejdstid ved beboerne, såfremt det

Aftaler om 15 timers og 12 timers vagter i weekender
ophører med 3 måneders varsel, og medarbejderne, som er
omfattet får besked senest 30. november 2019.



skønnes arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Beboerledsagelse:
Ved planlagte endagsture kan længden af daglig tjeneste fastsættes
med op til 16 timer. For de timer der ligger mellem den 10 ‘ende og
16’ende time aflønnes med tillæg p 50%.

For hver medarbejder kan der som udgangspunkt maksimalt
tilrettelægges med 2 endagsture pr kalenderr.
Det er frivilligt og i gensidig aftale mellem funktionsleder og
medarbejder, om de vil stille sig til rådighed for deltagelse i
endagsture, idet det ikke kan pålægges at ledelsen som tjeneste.
De medarbejdere der deltager i endagsture p over 10 timer, skal tegiotimidtjylland

beskyttes med efterfølgende hvileperiode pg 12 timer.

Side 2

Afspadsering:
Det aftales, at der optjenes 3/37 afspadseringstimer i henhold til §
11, stk. i i Aftale vedr, arbejdstid og rdighedstjeneste for
pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. For hver times
normaltjeneste, der udføres i aften- og natperioden, dvs, tjeneste fra
kl. 14 uanset tjenesten er påbegyndt tidligere, og som strækker sig
ud over kl. 17, gives en honorering p 3/37 times afspadsering.

Nattevagter:
Fridøgn udsættes med et døgn, sledes at der arbejdes 7 dage i
streg. Der laves individuelle aftaler for denne medarbejderkategori.
Dette er kun gældende for de medarbejdere som er ansat som fast
nattevagt og som skriftligt har tilkendegivet, at de vil have fridøgnet
udsat med et døgn.
Den ugentlige arbejdstid udgør for nattevagter (56-68) timer.

Nedsættelse af hviletid — dispensation for 11-timers reglen.
I henhold til “Aftale om hviletid og fridøgn” kan der aftales
nedsættelse af hviletiden til 8 timer, med følgende begrænsninger:

a) Nedsættelse at hviletiden for det berørte personale ikke
anvendes mere end højst 4 gange inden for 4 kalenderugers
grundplan, at det højst kan ske i gang pr. kalenderuge.

b) Der dispenseres for antallet af nedsat hviletid ved planlagte
personale- og teammøder.

c) Hviletidsnedsættelsen kan ikke tilrettelægges 2 p hinanden
følgende dage.

d) Aftalen omfatter ikke nedsættelse af hviletiden i forbindelse
med koloni/ferierejser.

e) Hviletiden kan ikke nedsættes i forbindelse med
fridøgn/friperiode.

f) Studerende er ikke omfattet af denne aftale om nedsættelse
at hviletid.



Eva I u en n g:
Arbejdsplanen og nærværende aftale evalueres årligt, første gang
senest september 2020.

Ikrafttrædelse og opsigelse:
Nærværende aftale er gældende fra 1. januar 2020.

Aftalen erstatter tidligere indgåede aftaler og kutymer p området.
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