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Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsenTilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning i forhold til opga-veløsningen, organiseringen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fastholde og rekruttere personale, arbejdsmiljøetog medarbejdernes behov for balance mellem arbejds- og privatliv.Derfor er det væsentligt, at der på arbejdspladserne finder en drøftelse sted mellem medarbejdere og nærmesteleder omkring de overordnede principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden og at udmøntningen af de overordnedeprincipper udfoldes i en dialog.l disse drøftelser kan følgende elementer bla. inddrages:o ArbejdstidsplanlaegningPlanlægning af frihedsperioder, herunder ferie og afspadseringAfvikling af optjente timerFordeling af vagterAnvendelse af deitidsansættelse og vikarer, herunder afløserforhold ved sygdom, barsel og lign.Indbyrdes bytning af vagterGod planlægning, så unødige opkald til ansatte, der ikke er på arbejde undgåsLedelsens behov for at kunne håndtere ændringer fleksibeltAnvendelse af tilkaldindregning af alle arbejdstidsbestemte tillæg i lønbrøksoon-cocoDe lokale parter opfordres endvidere til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.Lokalt er der mulighed fora t anvende følgende aftaler:Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler- Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden- Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetalo Aftale om konvertering til årligt ulempetillægo Aftale om trivsel 0g sundhed på arbejdspladserneo Aftale om hviletid og fridøgnLokale aftaler indgås mellem ledelsen 0g den eller de lokale repræsentanter for de faglige organisatidner.§ 1. Hvem er omfattet af aftalenDenne arbejdstidsaftale gælder for personer, der er omfattet af overenskomster indgået mellem Fonden Marie-hjemmene og FOA - Fag og Arbejde, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dan-ske Psykomotoriske Terapeuter, Kost og Ernæringsforbundet samt Socialpædagogernes Landsforbund.Stk. 2Det kan konkret aftales, at andre stillinger end forstandere undtages.Sådanne aftaler indgås mellem den enkelte institution og pågældende faglige organisation.§ 2. TjenestetyperArbejdstiden kan tjenesteplanlægges som:o Normaltjeneste, der er en tjeneste med effektivt arbejde, eller- Rådighedstjeneste fra bolig, der er en tjeneste, hvor den ansatte kan opkaldes og/eller tilkaldes til effektivtarbejde, jf. §14o Rådighedstjeneste fra vagtværelse, hvor den ansatte opholder sig på institutionen og kan tilkaldes til effek-tivt arbejde, jf. §15.



§ 3. Tjenesteplan og opgørelsesperiodeStk. 1Arbejdstid planlægges for en periode på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge for fuld-tidsansatte.For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentligearbejdstid.Bemærkning:Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Gennemsnittet beregnesover en 4 måneders periode, med mindre andet er aftalt.Stk. 2Planlagt tjeneste og frihed fastlægges i mødeplaner af mindst 4 ugers varighed.Mødeplanen angiver møde- og sluttidspunkt for den ansattes arbejde.Mødeplanen skal endvidere indeholde oplysning om placering af:o Fridøgn, dette gælder ikke afløsningspersonaleu Feriedageo Søgnehelligdagsfrihed samt- Løbende afspadsering_ Det skal fremgå af tjenesteplanen, hvor mange timer, der er sket nedskrivning med i forbindelse med en eller fleresøgnehelligdege.Søgnehelligdagsfrihed eller FO = "Frihed i henhold til overenskomst" gives for at sikre, at de ansatte, der sørger fordøgndækning alle ugens dage (inklusiv søgnehelligdage) får lige så meget frihed som ansatte, der kun har dagar-bejdstid på almindelige hverdage.Stk. 3Tjenesteplanen drøftes med de ansatte, inden den udleveres senest 4 uger før ikrafttræden.Dette gælder ikke afløsningspersonale.Stk. 4 OpgørelsesperiodeMed virkning fra 1. april 2016 aftales længden på opgørelsesperioden lokalt. Kan der ikke opnås enighed, er opgø-relsesperioden op til 16 uger Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i opgørelsesperioden er 37 timer for en fuld-tidsansat. For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse, med den aftalte gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid.Stk, 5 FerieVed ferie opgøres timetallet sáledes:o Timetallet i tjenesteplanperioden ændres ikke under ferie. l stedet indregnes ferien i arbejdstidenmed det antal timer, der fremgår af mødeplanen.Under afholdelse af ferie med løn, skal betales fast påregnelige saerydelser.Stk. 6 Nedskrivning - SøgnehelligdageNår der forekommer en søgnehelligdag, nedskrives antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges med 7,4 time pr.søgnehelligdag. For ansatte på deltid foretages forholdsmæssig nedsættelse.Nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, sker i den opgørelsesperiode, hvori søgnehelligda-gen falder eller en efterfølgende opgørelsesperiode, dog senest tre måneder efter søgnehelligdagen.Bemærkning:Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Reglerne for særlige fridage, der forhele eller en del af døgnet ligestilles med en søgnehelligdag, fremgår af§ 5.§ 4. Arbejdets placeringStk. 1Arbejdstid og frihed, jf. § 3 stk. 2, kan tilrettelægges på alle dage.



Stk, 2Længden af den daglige normaltjeneste aftales til at udgøre mellem 5 og 10 timer.Lokalt kan den daglige normaltjeneste aftales til at udgøre mellem 5 og 12 timer.Såfremt det ikke er aftalt lokalt, kan en medarbejder ikke pålægges 12-tirners vagter.For deltidsansatte med mindre end gennemsnitlig 30 timers ugentlig arbejde, er der ikke fastsat en nedre grænse.Stk. 3Der gives 2 sammenhængende fridøgn pr. uge, fridøgnsperioden skal udgøre mellem 55 - 64 tlmer.Fridøgnsperioden kan opdeles i to korte fridøgnsperioder, der hver skal have en længde på minimum 35 timer.Der kan gives yderligere fridøgn ved at forlænge perioden med minimum 24 timer pr. fridøgn.Stk. 4Søgnehelligdagsfrihed skal have en varighed på mindst 35 timer.Bemærkning:Dagen fremgår af mødeplanen uden tidsangivelse, da arbejdstiden i mødeplanperioden er blevetreduceret, jf. § 3, stk. 6.Stk. 5Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage, dette gælder dog ikke, hvis afspadseringen ligger i tilslutning tilfridøgn eller anden frihed,Stk. 6Den daglige arbejdstid skal være samlet,Stk. 7Pause af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsste-det/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.Ansatte er berettiget til en spisepause, når den daglige arbejdstid er af mere end 4 timers varighed.§ 5. Særlige fridageStk. 1.Juleaftensdag ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse.1. maj ligestilles med en søgnehelligdag.o For ansatte, der er ansat til fast dag- eller aftenvagt eller er ansat til skiftende at arbejde i hen-holdsvis dag-, aften- eller nattevagt, nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mø-deplanperioden med 7,4 time. For ansatte på deltid foretages forholdsmæssigt nedsættelse.o For ansatte, der er ansat til fast nattevagt, nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlæggesikke.Nedsættelse af antallet aftimer, der kan tjenesteplanlægges sker i den mødeplanperiode, hvori juleaftensdag og 1,maj falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest ved udløbet af normperioden efterjuleaftensdag og1, maj.Såfremt timerne ikke er afviklet udbetales de som overarbejde.Bemærkning:"Ansat til fast nattevagt" betyder ansatte:o deri henhold til deres ansaettelsesbrev er ansat til nattevagt,o der efter mødeplanen arbejderi nattevagt, ellero der fortrinsvis arbejderi nattevagt.Stk. 2.Nytårsaftensdag ligestilles indtil 1. april 2016 med søndag fra dagtjenestens begyndelse.



Ansatte, der må udføre tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter de for tjeneste på søndage gældende be-stemmelser.Fra 1. april 2016 betragtes nytársaftens dag som en normal arbejdsdag.Grundlovsdag ligestilles indtil 1. april 2016 med søgnehelligdag fra kl. 12.00.Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatnlngsfrihed eller nedsættelse af timetallet i mø-deplanperioden. Afvikling afferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikkebetales dobbelt godtgørelse, når de naevnte dage falder sammen med søndage eller søgnehelligdage.Fra 1. april 2016 ligestilles dagen med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse.§ 6. Ændring af mødeplanÆndringer i den planlagte tjenestes placering kan kun ske efter drøftelse med den ansatte og kun i ganske særligetilfælde.Orientering 0m ændringeri den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden,§ 7. Omlagt tjenesteStk. 1 Omlagt normaltjenesteHvis ændringer i den planlagte normaltjenestes placering foretages med et kortere varsel end 4 dgn, betales deret tillæg pr. omlagt time beregnet pr. påbegyndt halve time på 30,68 kr. (31/3 2000-niveau).Bemærkning:Såfremt omlægning af en tjeneste forkorter et planlagt fridøgns laengde, skal tjenesten honoreressom et fridøgn.Stk. 2 Omlagt rådighedstjenesteHvis ændringeri en planlagt rådighedstjenestes placering foretages med et kortere varsel end 4 døgn, betales deret tillæg pr, omlagt rådighedstime beregnet pr. påbegyndt halve time på 15,34 kr. (31/3 2000-niveau).Bemærkning:Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge mødeplanen ikke skulle være i tjeneste,men som efter ændringen bliver normaltjeneste/rådighedstjeneste. Overarbejde er ikke omlagt tje-neste.En tjeneste kan omlægges inden for en 24 timers periode forud for den oprindelige planlagte vagtssluttidspunkt eller efter dens planlagte starttidspunkt.§ 8. AfspadseringStk. 1Afspadsering ud over det, der fremgår af mødeplanen, skal varsles over for den ansatte med et varsel på mindst 4døgn.Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage.Afspadsering, der skal sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, kræver ingen varsling.Stk. 2Aflyses afspadsering med mindre end 4 døgns varsel, men før afspadseringen er påbegyndt, honoreres tjenestenefter reglerne om overarbejde, jf. § 11, stk. 5 pr. påbegyndt halve timer pr. dag.Aflyses afspadsering, der er påbegyndt, honoreres tjenesten efter reglerne om tilkald, jf. § 11, stk, 4,Afspadseringskontoen nedskrives, som om afspadsering havde fundet sted,§ 9. Inddragelse af fridøgnStk. l Med kortere varsel end 4 ugerinddrages en fridøgnsperiode med et kortere varsel end 4 uger, honoreres tjenesten efter reglerne om overarbejde,jf. § 11, stk. 5, dog mindst for 6 timer.For flere tilkald til tjeneste inden for 6 timer, honoreres for 6 timer. Hvis andet opkald sker mere end 6 timer efterførste opkald men i samme fridøgn, honoreres for 3 timer.



Det mistede fridøgn erstattes af en anden frihedsperiode inden udgangen af den 3. måned, der følger efter denmåned, hvori tjenesten er præsteret. l modsat fald forfalder ydelsen til betaling.l tilfælde hvor en lang fridøgnsperiode inddrages, sáledes at frihedsperioderne på begge sider af den pålagte tje-neste ikke opfylder kravet for en kort fridøgnsperiode på 35 timer, regnes tjenesten for mindst 2 x 6 timer.Bemærkning:- Der gives de ansatte mulighed for tilsvarende kompenserende fridøgn, hvis man fravigerbestemmelserne om fridøgn.o Hvis en tjeneste medfører indskraenkning af en kort fridøgnsperiode til mindre end 35 timer,skal der gives kompenserende fridøgn.o Kompenserende fridøgn gives snarest muligt, enten ved afspadsering eller ved placering iarbejdsfri periode eller en kombination heraf.- Den kompenserende frihedsperiode skal som minimum udgøre 35 timer, men skal ikkenødvendigvis have nøjagtig samme længde som det fridøgn, den erstatter.Stk. 2 Med kortere varsel end 14 dageFor fridøgnsperioder, der inddrages med et kortere varsel end 14 døgn, betales endvidere et tillæg pr. gang på452,48 kr. (31/3 2000- niveau). Dette gælder dog ikke for afløsningspersonale.Stk, 3Bestemmelserne i stk. i-2 gælder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af den planlagte tjeneste, for-udsat at den korte eller lange fridøgnsperiodes minimumslængde overholdes.§ 10. inddragelse af søgnehelligdagsfrihedStk. 1inddrages planlagt søgnehelligdagsfrihed med et kortere varsel end 4 uger honoreres tjenesten efter bestemmel-serne for overarbejde, jf. § 11, stk. 5, dog mindst for 6 timer.Bemærkning:Søgnehelligdagsfrihed er frihed på søgnehelligdage eller erstatning herfor, jf. §3, stk. 5 og § 4, stk. 4.Stk. 2Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om overarbejde iforlængelse af planlagt tjeneste, forudsat at længden afsøgnehelligdagsfriheden er mindst 35 timer.§ 11. Overarbejde, fuldtidsansatteStk. 1 DefinitionOverarbejde er:a Tjeneste ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal i opgørelsesperioden for en fuldtidsansat Tjenesteud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatteStk. 2 VarslingAnsatte, der pålægges eller efter aftale udfører overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud.For manglende varsel af overarbejde ud over 1 time betales et tillæg pr. gang på 27,76 kr. (31/3 2000-niveau).Stk. 3 Tilkald i arbejdsfri perioder på 24 timer eller mereHvis overarbejde ikke ligger i forlængelse af en planlagt tjeneste, men som tilkald i en arbejdsfri periode på 24 ti-mer eller mere honoreres for mindst 6 timer.For flere tilkald til tjeneste inden for 6 timer, honoreres for 6 timer.For tjeneste ud over 6 timer honoreres pr. påbegyndt time. Varsling eller honorering efter stk. 2 gælder ikke.Stk, 4 Tilkald i arbejdsfri perioder på mindre end 24 timerHvis overarbejde ikke ligger i forlængelse af en planlagt tjeneste, men som tilkald i en arbejdsfri periode pá mindre



end 24 timer honoreres for mindst 3 timer. For flere tilkald til tjeneste inden for 3 timer, honoreres for 3 timer. Fortjeneste ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. Varsling eller honorering efter stk. 2 gælder ikke.Bemærkning til stk, 1, 3 og 4:Hvis der mellem to normaltjenester udføres overarbejde, jf. stk, 1 eller tilkald til tjeneste, jf. stk. 3 og4, og der ikke kan opnås 8 timers hviletid, gives den ansatte tjenestefrihed med løn, indtil der er op-nået 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. l andre tilfælde finderafspadsering sted, jf. § 8, stk. 1, 3. pkt.Bemærkning til stk. 3 og 4:En arbejdsfri periode er en periode, som ikke i mødeplanen er defineret som enten planlagt tjeneste(normaltjeneste eller rådighedstjeneste fra bolig), afspadsering, fridøgn, ferie, søgnehelligdag ellersærlig fridag eller erstatning herfor,Stk. 5 Opgørelse og honoreringOverarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde afspadseres 1:1,5 eller betales med timeløn +et tillæg på 50 % heraf,Stk. 6 Særligt om afspadseringMedmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efterden måned, hvori overarbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, udbetales overarbejdet.Stk. 7 UlempehonoreringUnder overarbejde gælder§ 13.§ 12. Mer- og overarbejde, deltidsansatteStk. 1 DefinitionMerarbejde er:o Tjeneste ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge den ansattes ansættelsesbrev og inden forden gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatteo Tjeneste, deri øvrigt ikke betragtes som overarbejde efter stk. 5›6Stk. 2 VarslingDeltidsansatte, der pålægges eller efter aftale udfører merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen for-ud.For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time gives et tillæg pr, gang (dag) på 27,91 kr. (31/3 ZOOO-niveau).Stk, 3 Opgørelse og honoreringMerarbejdet opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Merarbejde afspadseres 1:1 eller betales med timeløn.Stk. 4 Særligt om afspadseringMedmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3, måned, der følger efterden måned, hvori merarbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, udbetales merarbejdet.Stk. 5 Særligt om overarbejdeTjeneste, der ligger ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, honoreres efter bestemmelserne omoverarbejde, jf. § 11, stk. 5.Stk. 6 Tilkald i arbejdsfri perioder - så hurtigt som muligtHvis deltidsansatte tilkaldes til tjeneste akut eller så hurtigt som muligt, honoreres tjenesten efter reglerne 0m over-arbejde, jf. § 11, stk. 5, dog mindst for 3 timer. For flere tilkald til tjeneste inden for 3 timer, honoreres for 3 timer.For tjeneste ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. Varsling eller honorering efter stk. 2 gælder ikke.Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om arbejde i forlængelse af planlagt tjeneste.Bemærkning til stk. 1, 5 og 6:Hvis der mellem to normaltjenester udføres overarbejde, jf, stk. 1 og 5 eller tilkald til tjeneste, jf, stk,6, og der ikke kan opnås 8 timers hviletid, gives den ansatte tjenestefrihed med løn, indtil der er op-



9nået 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. l andre tilfælde finderafspadsering sted, jf. § 8, stk. 1, 3.pkt.Bemærkning til stk. 6:Bestemmelsen finder anvendelse ide situationer, hvor den deltidsansatte tilkaldes til at møde på ar-bejde her og nu, altså så hurtigt det overhovedet er muligt for den ansatte at møde på arbejde.Stk. 7 UlempehonoreringUnder merarbejde gælder§ 13.§ 13. Arbejdstidsbestemte ydelserStk, 1Honorering for arbejde på særlige tidspunkter kan enten:o indregnes i beskæftigelsesgraden,o betales som et tillæg af timelønnen, ellero afspadseres i en efterfølgende tjenesteplansperiode med de nedenfor angivne værdier pr. time, beregnetpr. påbegyndt halve time.Stk. 2Det tilstræbes, at denne aftale som udgangspunkt indregner alle arbejdstidsbestemte tillæg i lønbrøken, således atalt udbetales,Der vil dog være mulighed for den enkelte medarbejder individuelt at aftale med sin ledelse, at nogle tillæg kan af-spadseres (ekskl. kompensation for søgnehelligdage).Arbejdstidsbestemte tillæg, der ønskes udbetalt, udbetales med udgangen af den måned der følger efter den må-ned, hvori arbejdet er præsteret.o For faste aften- nattevagter indregnes arbejdstidsbestemte tillæg samt kompensation for søgnehelligdage ilønbrøkeno For dagvagter, er der ligeledes mulighed for at indregne arbejdstidsbestemte tillæg samt kompensation forsøgnehelligdage i lønbrøkeno Normperioden ergaftalt til 24 uger indtil 1. april 2016. Herefter gælder § 3, stk. 4o Bilag 1 til beregning af lønbrøkVed indregning af arbejdstidsbestemte tillæg samt kompensation for søgnehelligdage i lønbrøken kan tælleren ilønbrøken overstige 37. Beregningen foretages med 2 decimaler, der afrundes efter den almindelig 5 regel.Bestemmelserne om, hvornår der beregnes overarbejde tager dog udgangspunkt i den faktiske arbejdstid og ikke_ lønbrøken.Tillæg til social- og sundhedspersonale, overenskomstens §5, stk. 7 'Funktionstillaeg for Fast A/N' tager udgangs-punkt i den faktiske arbejdstid 0g ikke lønbrøken og reduceres iforhold til den aktuelle beskæftigelsesbrøk.Funktionstillæg til faste aften- og nattevagter anførti overenskomst for social- og sundhedspersonale, § 5, stk. 2,nr. 7, bortfalder med virkning fra og med 1. april 2016.Allerede ansatte, som ydes tillægget pr. 31. marts 2016, bevarer det centralt fastsatte funktionstillæg som en per-sonlig ordning efter samme kriterier som tidligere.De indregnede tillæg dokumenteres ikke ved, at der fiktivt på vagtplanen placeres afspadseringsdage, men de skalfremga af tillæg til ansaettelsesbrev.Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger etterden måned, hvori arbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, udbetales honorering for arbejde påsaerlige tidspunkter.Stk. 3.Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet:o alle dage mellem kl. 17.00 til kl. 23.00 med 28 % af timelønnen, Pr. 1. april 2016 udgør honoreringen 30%o alle dage mellem kl. 23.00 til kl. 06.00 med 31,5% af timelønnen. Pr. 1. april 2016 udgør honoreringen 33°o



'10o lørdage mellem kl. 08.00 til kl. 24.00 med 28% af timelønnen.o søn- og helligdage mellem kl. 00.00 til kl. 24.00 med 50 % af timelønnen.Stk. 4Aften- og nattillæg er pensionsgivende med 4 % for mänedslønnede pensionsberettigede ansatte, der er omfattetaf overenskomster for sosu-personale samt SHK-personaleStk, 5For ansvarshavende i enkeltstående vagter ydes pr. vagt kr. 75,00 (31/03 2000-niveau)Bemærkning:Effektiv tjeneste er:o Normaltjenesteo Effektiv tjeneste under rådighedstjenesteo Over- og merarbejde§ 14. Rådighedstjeneste fra boligStk. iRådighedstjeneste kan etableres hele eller dele af døgnet, jf. § 4, dog således at rádighedstjeneste mindst udgør 5timer.Inden for en 24 timers periode skal der forekomme både en râdighedstjeneste og en normaltjeneste. Rådigheds-tjeneste kan planlægges uden at være i direkte tilknytning til normaltjenesten.Planlagt rádighedstjeneste kan ikke overstige 24 rådighedstimer ugentlig.Stk. 2Rådighedstjeneste fra bolig indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 1 times rädighedstjeneste = 13time.§ 15. Rådighedstjeneste fra vagtværelseStk. iI forlængelse af normaltjeneste, jf. § 4, kan de ansatte pålægges rådighedstjeneste fra vagtværelse.Bemærkning:o Bestemmelsen betyder, at for fuldtidsansatte skal tjenesten før 0g/ eller efter râdighedstjenesten væreaf den i §4 angivne mlnimumslængde.Stk. 2Rådighedstjeneste fra vagtvaerelse indgåri den gennemsnitlige ugentlige arbejdstids med 1 times rådighedstjene-ste = 3/4 time,Bemærkning:o Vagtværelse bør opfylde nedenstående minimumskrav:Et vagtværelse skal være forsynet med s0ve-, læse- og skriveplads samt skabsplads efter tidssvaren-de standard. Desuden skal vagtværelset være forsynet med telefon. Vagtvaerelset må ikke om dagenbenyttes til andre formål, og værelset samt skabe skal være aflåselige. Toilet skal være let tilgængeligt,og der skal give lettest mulig adgang til bad på institutionen. Endvidere skal der være adgang til tekøk-ken og køleskab.§ 16. Tilkald til effektiv tjenesteStk. 1Under rådighedstjeneste har de ansatte pligt til at give møde omgående efter tilkaldelse.Stk. 2Rådighedstjeneste og tilkald under rádighedstjeneste honoreres således:o Rådighedstjenesten fra bolig indgår i arbejdstiden i forholdet i: 13



11o Rådighedstjenesten fra vagtvaerelse indgår i arbejdstiden i forholdet 1: 3/4o For opkald og tilkald til effektiv tjeneste under rådighedstjenesten betales normaltimeløn + et tillæg på 50 % herafo Den effektive arbejdstid opgøres pr. påbegyndte timeo Flere op- og tilkald inden for den samme time honoreres ikkeo For effektiv tjeneste gælder § 13Stk. 3Ekstra rådighedstjeneste indgår i arbejdstiden i forholdet 111/2, og kan kun anvendes ved akut opståede situatio-ner.Bemærkning:Ekstra rådighedstjeneste afvikles under iagttagelse af bestemmelserne om ugentligt fridøgn, jf. §4,stk. 3.Stk. 4Fonden Mariehjemmene fastsætter retningslinjer for rádighedstjeneste, herunder transporttid, vederlagsfri trans-portform mv. Der stilles kommunikationsudstyr til rådighed under rådighedstjenesten.§ 17. Gældende aftalero Lov om arbejdsmiljø, jf. §§ 50-58o Beskæftigelsesministerens bekendtgørelse nr. 1282 af den 20-12-1996 om hvileperioder og fridøgn mv.§ 18. Beregning af timelønTimelønnen er 1/1924 af årslønnen for fuldtidsansatte. Årslønnen består af grundløn, funktionsløn, kvalifikationslønog evt. overgangstrinl-tillæg. For ansatte, der aflønnes efter § 8 i overenskomsten for social- og sundhedspersona-lel§ 3 i overenskomsten for syge-sundhedsplejersker m.v., består árslønnen af det løntrin, den pågældende afløn-nes på inkl. funktions- og kvalifikationsløn.§ 19. Frivilligt ekstra arbejdeAftale om frivilligt ekstraarbejde indgås mellem den enkelte institution og pågældende faglige organisation/lokaleafd.§ 20. Udrykning og patientledsagelseFølger reglerne i Arbejdstidsaftale for de kommunale døgnområder§ 21. Ferie- og højskoleophold mv.Stk. 1For deltagelse i borgernes/klienternes ferie- og højskoleophold betales kr. 412,59 (31/3 ZOOO-niveau) på hverdageog kr. 825,20 (3103 ZOOO-niveau) på søn- og helligdage.Herudover udløser 1 døgns ferieophold 11 timers arbejdstid.Alle øvrige arbejdstidsbestemte tillæg bortfalder.Stk. 2Herudover gælder vilkår som i Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pædagogisk personale ved døgn-institutioner mv.§ 22. TimelønnedeStk. 1Følgende bestemmelser finder anvendelse for timelønnede:§ 2 Tjenestetyper§ 3, stk. 1 Mødeplan§4, stk,1, 2, 6 0g 7 Arbejdets placering§ 5 Særlige fridage§ 11, stk. 2, 5 og 7 Overarbejde§ 13 Arbejdstidsbestemte ydelser



12§ 14 Rádlghedaljeneste fra bolig§ 15 Râdighedstjenesie fre vagtvaeralse§ 15 Tilkald til effektiv tjeneste§ 17 Gældende aftaler§ 18 Beregning af timeløn§ 20 Ferie- og høiskolaopholdStk. 2 vTimeiønnede, der har hall beskæftigelse ved institutionen mindre end 6 arbejdsdage umiddelbar! forud for en søg-nehelligdag. betales for ellektiv tjeneste på søgneheliigclagen (kl. 00,00 › 24.00) ud over timelønnen et søgnehel-tigdagstillæg på 100 % af timelønnen lor hver Ilmestleneste, beregnet pr. påbegyndt halve'_tlme.Timelønnede. der har haft beskæltlgalse ved samme Institution I mindst 6 på hinanden følgende arbejdsdage (heriindbefattet skemamæsslgt fastlagt fridøgn. if. stk. 5). forud for og l tilslutning ilt en søgnehelligdag. betales for effek-tlv tjeneste på søgneheiilgdagen (kl. 00.00 - 24.00) ud over timelønnen et segnahelilgdagstlilæg på 200 % allime-lønnen for hver limes lieneste, beregnet pr; påbegyndt halve time. _Der kan ikke samtidig med søgnehelllgdagetlilæg gives betaling lor arbejde på søn- og helligdage (50 %) eflar§13. stk. 3. Tillæg forarbejde i aften- og naitjenaste-alle dage udbetales. 'Slk. 3Overarbsjcisbetellng ydes kun for de timer, der ligger ud over ljenestestedets daglige arbeitistldsnorm.Slk. 4Såfremt en aftalt tjeneste tor an limelønnei ikke kan udnyttes el! institutionen, og' såfremt institutionen ikke kan an-Vise den pågældende anden tjeneste. har den ansatte; medmindre tjenesten annulleres med et varsel pá 4 timerforud for tlaneslens påbegyndelse. ret lil, løn for det antal timer. 'der var aftalt for den pågældende dag.Slk. 5 'Tlmelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn Uden betaling 'for hver periode på 6 arbejdsdage.Bemærkning lil stk. l og 2:-Særltge lrldage, der ilgestilles med segneheiiigdage, li. § 5., hdnareres alter sik. 2,§ 23. ikrafttræden og opsigelse af aftalensumAftalen gaelder fra den 1. april 2015.Slk. 2 'Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts. dog tidligst til den 31. marts 2018.For ForFonden Meriehlemrnene FOA, på eldellngemes vegne" .Bo i n e /v-,v1% ;il  7'<\ , .For ForDansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuterdin:"' \|lkvm s tin .ForErgolerapauttorenl genFur  ForKost & E marin sfnrbundet Soclalpaedagogernea Land bund'x



13TiltrædelsesprotokollatForanstående arbejdstldsaltale gælder for personer, der er omfattet af overenskomster indgået mellem FondenMarlehjemmene og FOA - Fag og Arbejde. Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeulloreningen, Danske Fysioterapeuter,Danske Afspændingspædagoger, Kost og Ernæringsforbundel samt Socialpædagogemes Landsforbund.Arbejdslidsaflalen lillrædes herved af følgende Mariehjem:F Bofællesskabe Birlhe Marie, den ? l zméFor Bosledet Caroline Marie, denPL 2015mmæleFor Dorthe hâanehjeFor Bofællesskabet Kir lån' Marie, denFor Liselund Frlplejebollger, den é / y 201?Fo je et _den M 1/ 2 2015/7N ML 2015



For Meta Marie, den “Ål 2015For Pensionatet Me/tt/wari , den /L/ /2 2015For Bofællesskabet R


