
Decentral arbejdstidsaftale vedr, opgaven som tilsynsførende

Der indgås hermed decentral arbejdstidsaftale mellem parterne SL og
Center for Voksne med Autisme og ADHD, Snstrup Vestergrd.

Som tilsynsførende honoreres timer og vederlag til opgaven som følger:
• Op til 5 timer pr. måned pr. borger.
• Max. 4 borgere pr. tilsynsførende. Dette kan dog opskrives efter individuel

vurdering i dialog med afd. leder og Myndighed.
• 3 timer til sparring/koordinering/temadag/supervision pr. kvartal.
• Tilsynsmøde med myndighed 4 gange årligt med 3 timer pr. gang.
• Korset i privat bil honoreres til statens lave befordringstakst.
• Tilsynsopgaven lønnes med en fast timesats p kr. 223,73. Dette med

udgangspunkt i 10 rs anciennitet, og 25°h oven i grundlønnen.
Beregningen er foretaget ud fra gældende overenskomst, og timesatsen
reguleres ift. fremtidige overenskomstforhandlinger.

Som minimum vil tilsynsførende derved have en grundpakke for opgaven p
minimum 7 timer pr. mned, inkluderet:

• 2 timer pr. mned til sparring/koordinering/temadag/supervision og
tilsynsmøde med myndighed.

• Minimum 5 timer pr. mned for en borger.
www.aarhuskornmune.dkFor ansatte i opgaven som tilsynsførende, gælder det at det samlede timeantal til

losning af tilsynsopgaven, trækkes fra det timeantal den pågældende medarbejder er ansat til løsning
af opgaver p Snstrup Vestergård. Opgaver inkluderet i de 5 timer pr. måned pr. borger:

• Besøg hos borgeren, telefoniske samtaler, møder og aftaler med kommunale instanser;
sagsbehandlere, jobkonsulenter mv,

• Transport til og fra borgeren og øvrige destinationer i forbindelse med tilsynsopgaven
• Skriftlighed i forhold til rapportering og udtalelser til samrdet.
• Telefon/øvrig dialog med borger, sparringspartnere mm.

Tilsynsførende er selv ansvarlig for sin arbejdstilrettelæggetse. Der er mulighed for fleksibilitet i forhold
til at lægge indsatsen eksempelvis om aftenen eller søndage, men dette vil ikke udløse et tillæg. De 5
timer pr. borger kan ikke overskrides uden forudgående autorisation fra ledelsen. Tilsynsførende kan
ikke blive afkrævet at være tilgængelig uden for egen planlagt arbejdstid, ej heller p telefon.
Aftalen kan opsiges med 2 mneders varsel hvis enten arbejdstager eller arbejdsgiver ønsker dette.

Denne aftale træder i kraft ved tillidsrepræsentantens underskrift og er gældende fra dags dato.
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