
Lokalaftale * 

Mellem 

Botilbuddet GI. Kongevej.- handicapområdet for fysisk handicappede og særlige tilbud, 
Aalborg kommune og Ergoterapeutforeningen 

Den centrale aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for ergoterapeutisk, pædagogisk social- og 
sundheds personale ansat i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion 
mv. er gældende hvor andet ikke er nævnt. 

Aftalens formål: 
• At borgeren skal profitere af bedre arbejdsmiljø. 
• At give medarbejderne et bedre arbejdsliv, fordi man individuelt kan få ønsker opfyldt med 

hensyn til arbejdstid, der passer ens private forhold. 

Forventningerne er: 
• At der skabes lyst og energi til videreudvikling af det arbejde, der udføres, og at borgerne 

profiterer af den øgede fleksibilitet i personalegruppen. 

Aftalens område: 
Den lokale arbejdstidsaftale er væsentlig for arbejdstidstilrettelæggelsen og sker under hensyn til 
øvrige regler som regulerer arbejdstiden jfr. Overstående centrale arbejdstidsaftale. 

Hviletid: 
I henhold til aftale om hviletid, er der mellem parterne enighed om, at hviletid kan nedsættes til 8 
timer. Hviletidsnedsættelsen kan for den enkelte medarbejder max tilrettelægges 4 gange pr. 
måned. Nedsættelsen af hviletiden kan ikke tilrettelægges med 2 på hinanden følgende døgn. 

Aftalen er gældende for: 
Medarbejdere ansat på GI. Kongevej stuen, 1. sal, samt udviklingsteamet. 
Ved nyansættelse på GI. Kongevej 1. sal og udviklingsteamet, tilbydes medarbejderne, at indgå i 
lokalaftalen. Alle medarbejdere har dog frihed til ikke at være omfattet af aftalen. 

Aftalen har virkning fra: 
Aftalen er gældende fra den 1. februar 2009. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 mdr. varsel 
til udgangen af en måned. 
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Lokalaftale 

Mellem 

Botilbuddet GL Kongevej.- handicapområdet for fysisk handicappede og særlige tilbud, 
Aalborg kommune og Ergoterapeutforeningen 

Den centrale aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for ergoterapeutisk og pædagogisk personale 
ansat i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. er gældende hvor 
andet ikke er nævnt. 

Aftalens formål: 
• At borgeren skal profitere af bedre arbejdsmiljø. 
• At give medarbejderne et bedre arbejdsliv, fordi man individuelt kan få ønsker opfyldt med 

hensyn til arbejdstid, der passer ens private forhold. 
• At der skabes lyst og energi til videreudvikling af det arbejde, der udføres, og at borgerne 

profiterer af den øgede fleksibilitet i personalegruppen. 

Aftaletekst: 
Der indgås lokalaftale om følgende forhold vedrørende fleksibel arbejdstilrettelæggelse: 

• Længden af en normaltjeneste kan udgøre mellem 5 og 10 timer. I weekender og ferier, kan 
den daglige arbejdstid udgøre op til 12 timer, dog makimalt 2 gange indenfor en måned og 
maksimalt 4 gange indenfor en 8 ugers rulleplan. Aftalen gælder både for fuld- og 
deltidsansatte. 

Pålagte vagtændringer honoreres i henhold til gældende overenskomst. 

Aftalens område: 
Den lokale arbejdstidsaftale er væsentlig for arbejdstidstilrettelæggelsen og sker under hensyn til 
øvrige regler som regulerer arbejdstiden jfr. Overstående centrale arbejdstidsaftale. 

Aftalen er gældende for: 
Medarbejdere ansat på G\. Kongevej 1. sal, samt udviklingsteamet. 
Ved nyansættelse på GI. Kongevej 1. sal og udviklingsteamet, tilbydes medarbejderne, at indgå i 
lokalaftalen. Alle medarbejdere har dog frihed til ikke at være omfattet af aftalen. 

Aftalen har virkning fra: 
1. februar 2009. Aftalen kan afliver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en måneds 

udgang. 
Ved varslets udløb er aftalen endeligt bortfaldet. 
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Lokalaftale ^ 

Mellem 

Botilbuddet GI. Kongevej.- handicapområdet for fysisk handicappede og særlige tilbud, 
Aalborg kommune og Ergoterapeutforeningen 

Aftaletekst: 
Der indgås lokalaftale om følgende forhold vedrørende arbejdstidstilrettelæggelsen: 

Mulighed for, uden honorering, indbyrdes at kunne bytte vagter inden for vagtplanens 4 
ugers periode. 
Mulighed for, uden honorering, at kunne ændre fridage inden for vagtplanens 4 ugers 
periode. Flytning af fridage forudsættes altid at være foreneligt med arbejdspladsens tarv. 

Hvis lederen ønsker vagtplanændringer honoreres dette i henhold til gældende overenskomst. 

Den indgåede lokalaftale kan aldrig tilsidesætte 11 timers reglen og arbejdsmiljølovens regler, med 
mindre den enkelte medarbejder har indgået aftale om nedsat 11 timers regel. 

Aftalen er gældende for: 
Medarbejdere ansat på GI. Kongevej stuen, 1. sal samt Udviklingsteamet 

Ved nyansættelse på GI. Kongevej 1. sal og udviklingsteamet, tilbydes medarbejderne, at indgå i 
lokalaftalen. Alle medarbejdere har dog frihed til ikke at være omfattet af aftalen. 

Aftalen har virkning fra: 
1. marts 2009 

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udgang. 
Ved varslets udløb er aftalen endeligt bortfaldet. 
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