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Med baggrund ‘Aftale om arbejdstid for de kommunale døgn områder —

pædagogisk område (64.11) indgås der hermed følgende lokalaftale:

1. Nedsættelseafhviletiden mellem 2 hovedarbejdsperloder SOCIALE FORHOLD OG

Parterne er enige om, at der kan være nogle uønskede arbejdsmiø- BESKÆFTIGELSE

mæssige konsekvenser af sammenhængende arbejde i mange timer og Organisation og Ledelse

i et belastende mønster. Derfor bør denne type arbejdstilrettelæggelse Aarhus Kommune

bredeste muligt forstand undgås.

Der er dog enighed om, at der for den enkelte medarbejder undtagelses

vist kan planlægges med arbejdstider med nedsat hviletid til minimum 8 Personale og Arbejdsmiljø
Rådhuset, Rådhuspladsen 2

timer mellem 2 hovedarbejdspenoder. Nedsættelsen af hviletiden kan 8000 Aarhus C
maksimalt ske 1 gang pt. uge og maksimalt 4 gange på en 6 ugers peri

ode for den enkelte medarbejder og kun i forbindelse med rådighedsvagt Telefon: 89402000
fra vagtværelse.
Der vil endvidere være behov for, at der i tilslutning til en rådighedsvagt E-mail:

er muighed for i begrænset omfang at tilrette:ægge med et påregneligt organisalonogledelseaarhus.dk

opkald, for at sikre et godt overiap. Direkte e-majl:
jtyaarhus.dK

2. Arbejdets placering og afvikling ar afspadsering Sagsbehandler
For at sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at deltage i intern mø- Jan T. Pedersen
deaktivitet, skabes der mulighed for at planlægge med, at en del aftje

riesten kan fastlægges som afspadsering. Der skal dog som minimum

være planlagt med 3 timers arbejde forud for timerne til afspadsering.

3. Afvigelse at timesaldo ved afslutning af opgorelsesperioden

Der er enighed om. at der i forbindelse med afslutning af hver opgørel

sesperiode kan accepteres en afvigelse pâ op til +1- 10 timer for den en

kelte medarbejder, som primært fremkommer ved medarbejdernes ind

byrdes bytning af arbejdstid. Timerne afvikles i den efterfølgende opgø

relsesperiode. Ved afslutning af et ansættelsesforhoFd afvikles en even

tue] aftalt tirnesaldo som følgende:

• Minustirner betragtes som tjenestefri med en

• Plustimer betragtes som mer-/overarbejde afhængig af beskæf

tigelsesg raden.

4. øget normaitjeneste i forbindelse med interne mødedage

Der er enighed om. at den daglige tjeneste på interne mødedage kan tit

rettelægges med op til 12 timers normaltjeneste.

Lokalaftalen om arbejdstidsbesternte vilkår kan af begge parter opsiges med

3 måneders varsel til den 1. i en måned.
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