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Aftaleparter

Denne aftale indgås mellem Odder kommune og Socialpædagogisk
Landsforbund under henvisning til “Rammeaftale om decentrale arbejdstider».

Anvendelsesområde Sagsbeh.
Grethe Kaaberbøl Agger

Aftalen erstatter alle tidligere forhandlede lokalaftaler om decentral arbejdstid. Tlf. 8780 3305
Den gælder for pædagoger ved Bo & Beskæftigelse. grethe.aggerodder.dk
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Dok. nr. 2019-148586
Formålet med aftalen er, at tilrettelæggelsen af arbejdstid på døgnområdet bør Dato
ses i sammenhæng med kemeopgaven. Endvidere er det vigtigt at kunne 10-03- 2020
fastholde og rekruttere personale og sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. I den
forbindelse indgår også, at der ses på medarbejdernes behov for balance
mellem arbejds- og privatliv.

Det er væsentligt, at der på arbejdspladsen finder en drøftelse sted mellem medarbejdere og
nærmeste leder omkring de overordnede principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden, og at
udmøntningen af de overordnede principper udfoldes i dialog.

Vagtplanlægningsmetoden

Vagtplanen tilrettelægges i et samarbejde mellem leder og medarbejder og tager afsæt i
kerneopgaven. Lederen har det endelige ansvar for vagtplanens udformning og for, at de rette
kompetencer er til stede. Vagtplanlægningen forløber i 2 faser.

Fase 1 foregår 6 uger før vagtplanen træder i kraft.

- Ledelse definerer bemandingsbehov for en given periode. Derefter angiver
medarbejder ønske om arbejde og frihed for samme periode. Vagtplanlægningen skal
for medarbejderen foregå i arbejdstiden.

Fase 2 foregår 5 uger før vagtplanen træder i kraft.

- Lederen udarbejder endelig vagtplan.
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Efter fase 2 låses vagtplanen fast, således at alle kender sin vagtplan mindst 4. uger i forvejen.

øvrige vilkår

1. Den daglige arbejdstid ønskes at den enkelte medarbejder.

12 timers vagter kan forekomme, hvis der er tale om weekends eller særlige arrangementer
som festivals, stævner eller lign.

2. Overarbejde overføres som udgangspunkt til afspadseringskontoen, men den enkelte
medarbejder kan vælge at få timerne udbetalt

3. Afspadserlng følger reglerne døgnarbejdstidsaftalens § 4,8, 11 og 12.

4. Omsorgsdage og seniordage afvikles som hovedregel med en timenorm svarende til den
gennemsnitlige arbejdstid pr. dag. For ansatte der fortnnsvis arbejder i aftenvagt/nattevagt
afvikles dagene med længden af en normalvagt.
Ved akut behov for en ornsorgsdag tæller timetallet for den planlagte vagt.

5. Opgørelsesperioden er aftalt til at udgøre 16 uger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid
i opgørelsesperioden er 37 timer for en fuldtidsansat. For deltidsansatte reduceres
arbejdstiden i perioden i overensstemmelse med den aftalte ugentlige arbejdstid.

Det afta[es, at der kan ske overførsel af henholdsvis + 20 timer og -10 timer for den enkelte
medarbejder mellem 2 normperioder.

Der henvises i øvrigt til overenskomsten og dens bestemmelser om arbejdstid, gældende EU
direktiver og abejdsmiljølov.

lkrafttrædelse og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. aprfl 2020, Aftaien kan opsiges med 3 måneders varsel fra begge
parter til den 1. i en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Ved enighed herom mellem parterne
kan aftalens indhold genforhandles uden forudgående opsigelse.
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Søren Frichs Vej 42C, 8230 Abyhøj

Faghg aldeHn9 - Tlf. 72 48 63 00
Mail: oestjylland@st.dk

Dokumentnr.: D2019-148586 side 2


