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Bemærkninger til rammeaftale om decentral Time Care 
arbejdstidsaftale på Blåkærgård 

I tilknytning til rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler er Blåkærgård og de faglige 
organisationer (parterne) enige om følgende: 

1) Blåkærgård arbejder efter Time Care metoden, hvor medarbejderne ønsker individuelt 
og pusler kollektivt. Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af endelige 
vagtplan. 

2) Ansvaret for rammerne aftales løbende efter værdisættet "bedst for den enkelte, driften 
og for beboerne". Målet er at finde den individuelle ramme for timebank, fordeling af 
vagter og fritid, variabel løn samt balance mellem frihed og tryghed, der passer til den 
enkeltes ønsker og behov samt til ledelsens ret og pligt til at udnytte ressourcer, 
kompetencer og kapacitet optimalt i forhold til budget, normering og aftalt kvalitet af alle 
ydelser for hele Blåkærgård. 

3) Rammeaftalen evalueres 1 gang årligt af lokalt MED udvalg. Herefter inddrages de 
faglige organisationer. Rammen har varighed i den periode, som institutionen har 
partnerskabsaftale med Time Advice 

4) Projektet skal løbende søge at finde den optimale balance mellem indflydelse på egen 
arbejdstid, faglighed og lønsomhed. Projektet skal bl.a. behandle følgende elementer: 

• De arbejdsmiljømæssige forhold, herunder sammenhængen mellem døgntjeneste 
og de ansattes sundhed og trivsel. 

» Det psykiske arbejdsmiljø, herunder betydningen af den ansattes medbestemmelse 
og medindflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Der lægges vægt på begrebet 
"arbejdstidsergonomi", hvor det handler om at forebygge nedslidning, stress, 
sygdom og dårlig motivation gennem individuelle rammer for 
arbejdstidsplanlægningen efter Time Care metoden. 

e De økonomiske og ressourcemæssige følger af den indgåede decentrale 
arbejdstidsaftale. 

Blåkærgård, den 1. juli 2010 

Med venlig hilsen 
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§ 3. Decentrale aftaler om ændrede arbejdstidsregler 

De decentrale aftaler indgås mellem Blåkærgård og de (de lokale parter i MED udvalget -
herunder de hertil bemyndigede - og (lokale) repræsentanter for vedkommende) 
forhandlingsberettigede organisation. 

Der kan decentralt indgås aftaler om hvile og arbejdstidsregler, der fraviger gældende 
centrale aftaler om arbejdstid, indgået mellem de forhandlingsberettigede organisationer og 
danskeregioner. 

Stk. 2. Det forudsættes, 

a) at gældende ferielov og arbejdsmiljøregler, herunder arbejdsmiljølov, EU-direktiv om 
tilrettelæggelse af arbejdstiden overholdes 

b) at den normale ugentlige arbejdstid højst må udgøre 37 timer i gennemsnit over en 12 
måneders løbende periode. Der aftales timebanksgrænser, der aftales individuelt. 
Åbningsrammen er +100 timer og - 50 timer. Der er ingen fast normperiode. 
Timebanken opgøres ugevist efter Time Care metoden, hvor der kun findes to typer tid 
- timebank og fritid. (Timebanksgrænser kan aftales individuelt.) Dette er en 
gentagelse 

c) Det tilstræbes fra ledelsens side, at gennemsnittet timebanken for arbejdspladsen er i 
balance og bør være tæt på 0 for afdelingerne. (Timebanken udløber aldrig.) Det 
tilstræbes at afdelingens ressource udnyttes så fleksibelt og lønsomt, som det er 
muligt, under hensyn tagen til arbejdsmiljø og beboernes behov. 

d) Medarbejderne tilbydes forskellige pakker med kombination af 
udbetaling/timebanksopsparing af aften/nat, helligdags, weekend tillæg, overtid, mertid, 
afspadsering, søgnehelligdagstimer. Disse kan ændres 2 gange årligt. 

e) At min og max bemandingsniveauer kan ændres på dagsniveau og altid udgør den 
ramme, som medarbejderne skal vagtdække ved frivillighed og pusling. 

f) Personalet kan frivilligt ønske vagter mellem 1 og 12 timer, Døgnvagter på 24 timer 
(hvor af de 8 timer er rådigheds timer) kan ønskes på Strandet hovedgård. ( 
Medlemmer af DSR kan ikke ønske 24 timers vagter)Delte vagter kan vælges af 
medarbejderen. Der kan vælges vagter på tværs af afdelinger. Der sker advarsel 
omkring overskridelser af overenskomstens 35 og 55 timers hviletidsregler, som 
personalet har kompetence til at ignorere, så længe at der er tillid hertil fra ledelsen. 
Der skal minimum være 8t hvile efter hver vagt. Alle ignoreringer gemmes i databasen. 

g) 11 timers regel kan kun fravælges jf. regler i overenskomst og ved frivillighed for 
medarbejderen ( maksimalt 1 gang ugenligt). Ledelsen skal altid overholde 11t hviletid 
ved pusling i den endelige vagtplan. 

h) Ledelsen kan minimum pålægge vagter på 5 timer og ikke over 12 timer. 
Ledelsen har kompetence til at indgå individuelle arbejdstidsregler der tilgodeser den 
enkelet medarbejder efter Time Care principperne. Det betyder at man kan aftale et 
minimum timeantal der er højere end 5. Det betyder også at der kan aftales et mindre 
max timeantal end 12. 

i) Varslingsperioden er som udgangspunkt 4 uger. Dette kan ved enighed i afdelingerne 
forkortes eller forlænges efter medarbejdernes ønske. 
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j) Timebanken er normaltimer. Alt konverteres til timebanken. Dvs. at afspadsering, 
overtid, Mertid, helligdagstimer, aften/nat, ferietimer, sygdom etc. indgår i timebanken 
med de satser, som fremgår af gældende overenskomster. Alt i pusle og ønskefase er 
normaltid. Frivillige ændringer i denne endelige vagtplan er også normaltimer 
(bytninger, flextid og selvvalgt ændring af mødetid) 

k) Alle ændringer som er forårsaget af ledelsen efter varslingsperioden er overtid og ikke 
normaltimer. Disse ændringer går alle til udbetaling og ikke i timebanken. 

I) Alle dage, hvor en medarbejder kaldes ind på en ekstravagt i den endelige vagtplan af 
ledelsen er en mistet fridag, og skal honoreres herefter. 

m) Der indføres 1 vetodag om ugen, eller 2 stopklodser, i de perioder hvor der ikke er 
ferie, omsorgsdage eller feriefridage. Vetotid kan ikke overføres eller gemmes. 
Personalet ønsker selv omsorgsdage, seniordage, feriefridage samt enkeltstående 
feriedage. Disse har medarbejderne har ret til at fortryde. Dog ikke hovedferier. Veto og 
stopklodser indgår ikke i timebanken. 

n) Der indføres differentierede vagttyper der har forskellige "vægtning" ved ledelsens 
pusling, hvorigennem det forventes at medarbejderne udtrykker deres prioriteter 
gennem stillingtagen for hvert vagtønske. 

o) Der kan indføres pointsystem, efter aftale mellem parterne, ved pusling af vagter. Alle 
spilleregler kan differentieres efter ønske, pusle og endelige vagtplan på individniveau. 

p) Der indføres mulighed for at "designe" individuelle Time Care spilleregler, som skal 
forebygge nedslidning, stress, sygefravær og sikre en optimal fordeling af vagter, 
ansvarlighed og kvalitet i opgaveafviklingen. Dette sker dialogbaseret 

q) Ved pusling af vagter tages mest hensyn til omsorgsbobler, ferie, omsorgsdage, 
vetodage, stopklodser, fridagsønsker i denne rækkefølge. Herefter tages hensyn til de 
vagter, som er med individuelle kommentarer. På alle dage udfyldes 
minimumsbemandingen altid. Minimumsdemandingen er variabel i forhold til aktiviteter. 
Ønsker er således vejledende for ledelsen. 

r) Der indføres mulighed for samlet timebanksfri "Tømme timebanken", der vægtes på 
niveau for tilsagn for hovedferie, når ledelsen har godkendt denne. Man kan således 
ikke indkaldes når timebanksfriheden er blevet godkendt af ledelsen. 

s) Der indføres omsorgsbobler i tidsbegrænsede perioder, med det formål at forebygge 
stress, nedslidning, sygefravær samt problemer med psykisk arbejdsmiljø 

t) Personalet er selv ansvarlige for at planlægge feriefridage, omsorgsdage, seniordage. 
Disse kan konverteres til timebank, såfremt de ikke afholdes. 

u) Ferie planlægges jf. ferieaftalen og ferieloven. Hovedferie tilrettelægges sådan, at en 
ferie uge afholdes med det antal timer den enkelte er ansat på. Tillægget beregnes 
svarende til gennemsnit af seneste 6 måneders vagter, hvorfor man ikke går ned i løn 
under ferie, som anført i ferieloven 

Side 6 
.laiiinnmiritivltanrl 



Blåkærgård 
Røddingvej 11A 

8800 Viborg 
Tlf. 8728 8720 

Stk. 3. Det forudsættes, at der aftales en evaluering af den decentrale arbejdstidsaftale 
mindstl gang årligt. Evaluering foretages mellem Blåkærgård og de faglige organisationer. 
(Ansvaret herfor påhviler MED udvalget.) 

Stk. 4. Decentrale aftaler kan opsiges med et varsel på 3 måneder fra begge parters side 
Efter ophør af den decentrale aftale gælder de centralt aftalte arbejdstidsregler og 
timebanken skal køres imod 0 for alle ansatte, men at der fortsat arbejdes efter Time Care 
metoden, såfremt der er indgået en partnerskabsaftale med Time Care. Det er således kun 
de enkelte spilleregler og ikke systemet som helhed, der fravælges i dette tilfælde. 

Bemærkning til § 3: 
Der er mulighed for decentralt at aftale betalingssatser mv., som indebærer en samlet højere 
aflønning end efter de centralt aftalte satser mv og at der kan vælges mellem individuelle 
lønpakker, hvor tillæg for aften/nat, weekend, helligdage, overtid mv enten udbetales eller 
konverteres med gældende overenskomstsats til timebanken. 

§ 4. Ikrafttræden og opsigelse 

Denne aftale træder i kraft den 1. maj 2010 og kan opsiges med 3 måneders varsel dog 
tidligst til 1. maj 2011. Selvom rammeaftalen opsiges, vil der fortsat blive planlagt efter 
gældende overenskomst efter Time Care metoden, hvis institutionen har lavet 
samarbejdsaftale med Time Advice omkring brugen af Time Care. 

Stk. 2. Når rammeaftalen godkendes, indebærer dette samtidigt opsigelse af alle gældende 
lokale arbejdstidsaftaler. Efter ophør af de decentrale aftaler gælder de centralt aftalte 
arbejdstidsregler. 

Denne aftale foringer ikke gældende lovgivning og kollektive aftaler. 

Blåkærgård, den 1. juli 2010 

Jefi 
v<éfc OstutÆ)<r> VA. 
te Svensson *"" 

Forstander Blåkærgård 

Socialpædagogerne FOA \ 

O A - Fag ocj Arbs/rfø 
Qrønnecphit •• 'i 

8800 Viboru 
T/f. 46 97 30 30 

Ergoterapeutforeningen 

Region wmv-nQ 
viindfiaade 10 U ^ 
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Bilag 1. Vejledende model for Time Care arbejdstidsaftaler 

Time Care aftalen indeholder følgende bestemmelser: 

1. Planlægning af arbejdstid 

Medarbejderne kan bruge systemet i arbejdstiden og fritiden. Systemet er webbaseret. Der 
er ikke økonomisk kompensation for at ønske vagter i sin fritid, der er ingen max. grænse for 
tidsforbrug i arbejdstiden. 

Medarbejderne skal minimum 1 x ugentligt deltage i ønske og pusleprocessen. Indtil andet 
bestemmes skal man kende sin plan 4 uger frem i tiden. Dette bør dog fraviges ifm. fx 
efterårs, jule, vinter og påskeferie, hvorfor planerne godt kan "låses udenfor sekvens". Det er 
medarbejderne og ikke ledelsen som fastsætter disse grænser. 

Medarbejderne i hver afdeling bestemmer ved enighed selv længden på deres låste 
perioder. Disse kan ændres løbende ved flertalsafgørelse. Erfaringsmæssigt opnås størst 
tilfredshed jo kortere tid man kender sine arbejdstider. Derfor kan man godt kende sine 
arbejdsfridage med langt varsel. Vetodage, feriefridage, hvileperioder, omsorgsdage, 
timebanksfri, tjenestefri kan planlægges ligeså langt frem i tiden, som man ønsker det. Man 
spørger ikke om fri - man tager fri, og prioriteter sine ønsker herefter. 

Om ønskefasen 

Man kan ikke se hinandens ønsker i ønskefasen, med mindre der gælder særlige 
hensyn omkring transport, beboere etc. 

Det er ikke først til mølle princippet i ønskefasen. Alle har lige meget ret til alle vagter. 
Man kan ønske delte vagter, vagter på andre afdelinger i et begrænset omfang, samt 
vagtlængder mellem 1 og 12t generelt for alle dage. På Strandet Hovedgård gælder 
også at man kan vælge 24 timers døgnvagter (hvoraf de 8 timer er rådighedstimer). 

Der kan aftales min/max værdier for weekend, aften og nattevagter, men det 
tilstræbes, at dette gøres så åbent og dialogbaseret som muligt. 

Der er løbende åbent for ønsker faser min. 12 måneder frem i tiden. 

- Alle ønsker er uforpligtende. Det er frivilligt at indlægge ønsker. Der er ikke noget mål 
for, hvor mange timer man byder ind med. 

Der kan planlægges med fravær, møder, tilstedeværelse, beboeraktiviteter etc., 

- Der kan ønskes på tværs af teams og afdelinger og på baggrund af kompetencer. 

Der må gerne skabes "flæsk". Der skal ikke optimeres i ønskefasen. Denne skal 
afspejle de personlige ønsker til denne uge. 
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Om puslefasen 

Der kan ikke skabes problemer. Man kan kun løse dem i puslefaen. Ændringer i 
puslefasen er derfor "først til mølle" 

Det forventes at alle deltager solidarisk i puslefasen, ved at forkorte/ forlænge/rykke 
vagter, møder og veto/stopklodser på sådan en måde, at bemandingsbehovet 
dækkes gennem frivillighed. Det er muligt at skifte teams og funktion i ønskefasen. 
Man kan fortryde og rykke fraværsvagter, stopklodser og vetodage. 

Point optjenes efter udløb af puslefasen, såfremt point anvendes. Rammerne herfor 
aftales af MED udvalget efter 3 måneder. 

Man kan se navne på kollegaers ønsker i puslefasen. 

Personalet opfordres til at flytte deres stopklodser og vetodage, idet vagterne ændres 
dynamisk i pulsefasen. 

1. Konstruktionen af den endelige vagtplan 

Ledelsen er ansvarlig for at løse alle de problemer, som medarbejderne gennem frivillighed 
og samarbejde ikke har løst. Det fuldstændige bemandingsbehov vil altid blive løst op til 
minimumsbemandingen. 

Den endelige plan skal lægge klar om mandagen, det antal uger før arbejdsdagen, som 
svarer til aftalt varslingslængde. Normalt 4 uger før. 

Slutpuslingen kan ske manuelt eller automatisk via en algoritme. Slutpuslingen kan ske med 
hjælp af pointsystemet, efter MED udvalgets rammer. 

Medarbejderne kan frivilligt flekse ud/ind, såfremt driftens behov tillader dette. Dette er 
normaltimer, og skal godkendes af en leder. 

Alle ændringer til arbejdstiderne der sker på ledelsens initiativ er til overtid (udbetaling). Alle 
dage er mistede fridage, såfremt dette sker indenfor 72 timer før vagtens start. 

2. Ændringer i planer 

Al tid som planlægges i ønske og puslefasen er normaltimer. Alle frivillige ændringer i den 
endelige plan er normaltimer (flextid, byt, selvvalgte mødeændringer). 

Alle ændringer som ledelsen foretager i den låse periode (indenfor varslingsperioden) er til 
overtid. Alle dage, hvor man ikke var planlagt til arbejde i dette døgn er en mistet fridag. 

Der laves ikke returbytninger i den endelige vagtplan. Den som tager vagten går op i 
timebanken. Den som afgiver vagten, går ned i timebanken. 
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3. Opgørelse af arbejdstid 

Den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer opgøres via timebanksprincippet, hvor der 
ugentligt modregnes for FO/SH timer, hvorfor der skal præsteres færre timer pr. uge i 
gennemsnit, men der udbetales løn for 37 timer. 

Uanset præsteret antal timer er månedslønnen uændret af timebanken, hvorfor dette ikke 
påvirker efterløn, pension eller sygedagpenge forhold ved evt. § 28 og 56. 

Normperioden er 12 måneder løbende. Timebanen har ingen udløbsdato. Det er ligeså godt 
at være i plus som i minus. Timebanken kan udbetales som normaltimer 1 x månedligt. 

Ledelsen har ingen krav og forventninger til antallet af timer, der ønskes pr. uge. Det er 
100 % frivilligt, hvor meget eller lidt, der bydes ind med pr. uge. Alle ønsker er normaltimer, 
også timer over 37timer pr. uge. 

Der aftales rammer individuelt og efter behov. De første 3 måneder er rammerne +100 timer 
og minus 50 timer pr. medarbejder. 

Det er ligeså godt at være i minus som i plus. Der tages ikke hensyn til timebanken ved 
puslingen i den 3 fase. 

Det tilstræbes at medarbejderne fordeler deres vagtlænger og årsarbejdstid, sådan at de får 
mest sammenhængende friperioder og det antal årlige arbejdsdage, som passer dem bedst. 

Ved opsigelse/fratrædelse udbetales evt. plustimer. Minustimer fratrækkes ikke lønnen, men 
forsøges planlagt afviklet i videst mulige omfang. 

Medarbejderne kan bede om at få "tømt timebanken", hvorefter timerne udbetales. Der kan 
udbetales ned til bunden af minusgrænsen. 

Begrebet "afspadsering" erstattes med timebank. Timebanken fremgår kun på Time Care 
systemet og ikke på lønseddel. 

4. Overarbejde 

Alle ændringer som er forårsaget af ledelsen indenfor den aftalte varslingsperiode er overtid. 
Honorering af overarbejde sker efter overenskomsternes gældende regler. Undtagelsen er 
merarbejde for deltidsansatte. 

Der er tillæg for mistet fridage, såfremt ændringen sker indenfor 72 timer før vagtens start. 

5. Ubekvemme arbejdstidspunkter 

Ubekvemme arbejdstidspunkter defineres jf. overenskomsten og honoreres enten ved 
timebanksgodtgørelse eller udbetaling jf. gældende satser. De ubekvemme tidspunkter 
opgøres time-for-time. 

Der er ikke automatisk regulering for søndagsafspadsering i vagterne. 
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Tillæg for ubekvemme arbejdstidspunkter udbetales månedsvist bagud på baggrund af 
faktiske præsterede vagter. 

Ferie og langtidssygdom planlægges som gennemsnit af seneste 6 måneders vagter, sådan 
at man ikke går ned i løn, som følge af sygdom og ferie. Dette vil sige, at ferie planlægges 
med udgangspunkt i en uge, svarende til ansættelsesbrøken, hvor timerne placeres dag, 
aften, nat og weekend, som gennemsnit over 6 måneder. 

Tillæg for ubekvemme arbejdstider udbetales derfor løbende måneden efter. Der er ikke 
indbygget faste månedlige tillæg til lønnen eller indbygget søndagsafspadsering i vagterne. 
Alle medarbejdere skal i gennemsnit præstere de timer de er ansat til. Afhængig af valgte 
lønpakker kan der individuelt reguleres i timebank for de ubekvemme arbejdstider. 

6. Arbejdsmiljøforhold 

Der tages hensyn til arbejdsmiljøforhold via nedenstående punkter. 

Disse modeller er kun tænkt som eksempler og meget åbent beskrevet. Den endelige 
arbejdstilrettelæggelsesmetode aftales lokalt, og der kan frit kombineres modellerne imellem 
eller findes på helt nye. Det anbefales at tænke begrebet "arbejdstidsergonomi" ind i hverdagen, 
og anvende de + 50 spilleregler, som følger med Time Care, for at designe den individuelle 
ramme, som giver mest tryghed og frihed samt forebyggelse af stress, nedslidning og 
forebygger sygefravær samt problemer omkring natarbejde. 

De beskrevne modeller er altså alene til inspiration og skal anvendes i overensstemmelse med 
lokale behov og i samarbejde mellem ledelsen og medarbejdersiden. 

I den konkrete tilrettelæggelsesmetode skal indgå arbejdsmiljømæssige hensyn, jf. Bilag 2. 

I den daglige planlægning bør endvidere indgå overvejelser om bemandingsmål på de enkelte 
vagter, herunder at der tages hensyn til de ansattes kompetencer både med hensyn til 
fordelingen mellem de enkelte faggrupper, og kompetencer internt i de enkelte faggrupper. 

7. Flextid, som en mulighed 

Flextid indebærer at de enkeltes arbejdstider ikke detailplanlægges forud; men i stedet placeres 
i en tidsramme og de aktuelle arbejdstider registreres så via tidsstempling. 

Typisk er der mulighed for at flekse i forbindelse med arbejdsdagens begyndelse eller slutning. 
Rammerne aftales lokalt i afdelingerne 

Flextidsmodellen giver mulighed for større individuel tilpasning af arbejdstiden; men rummer på 
arbejdspladser med faste bemandingsbehov på faste tidspunkter problemer, i forhold til hvor 
mange der kan flekse samtidigt. 

Flextid indebærer øgede muligheder for personalet til egen planlægning af daglig arbejdstid, 
dog indenfor fastlagte rammer. Herved kan det også medvirke til en tilpasning af bemandingen 
til afdelingens arbejdsbelastning. 

8. Bevægelig arbejdstid efter Time Care metoden 
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Man går væk fra faste (rullende) vagter og i stedet får personalet selv ansvaret for 
arbejdstidstilrettelæggelsen - men indenfor klart formulerede bemandingsmål, der kan ændres 
på dags og timeniveauet - og kan være defineret som min, max og pr. afdeling, kompetence, 
team eller beboer. Vagterne er timebaserede og ikke faste mht. start/slut. 

Vagterne kan have variable start-sluttidspunkt, og vagtønsker vil blive puslet, sådan at der sker 
mindst muligt ændring til fællesskabets ønsker 

Skemalægningen sker med 4 ugers varsel indtil andet bestemmes, men personalets individuelle 
arbejdstid kan varieres indenfor fastlagte rammer uge for uge. 

I forbindelse med indførelsen af Time Care metoden fastlægges bemandingsmål (hvor mange 
personer skal der mindst være til stede på de forskellige tidspunkter af dagen og i ugens løb -
samt bemanding i særlige perioder, jul eksempelvis). Personalet planlægger herefter selv - ud 
fra individuelle ønsker- en daglig og ugentlig tjenesteliste. 

Modellen udformes så den fungerer med de eksisterende ulempe- og overtidsbetalinger, men 
kan også kombineres med en af de efterfølgende modeller. Bemandingsbehovet skal løbende 
reguleres med timer for at skabe balance i økonomien, når der sker ændringer i normering, 
timebankspakker, timebanksudbetalinger eller fravær 

Bevægelig arbejdstid indebærer store muligheder for at tage individuelle hensyn i forbindelse 
med arbejdstilrettelæggelsen. Personalet fastlægger selv arbejdstiden og det giver motivation. 
Herved vil det også gøre behov for bytninger mindre, og kan medvirke til en tilpasning af 
bemandingen til afdelingens arbejdsbelastning. 

8. Timebank 

Timebankmodellen tager udgangspunkt i en alternativ tjenestetilrettelæggelsesform, hvor der 
åbnes mulighed for en mere fleksibel afspadseringsform, og mulighed for at vælge at få udbetalt 
sin timebank og få timebanksfri i længere sammenhængende perioder. 

Der planlægges fortsat med en 37-timers arbejdsuge med "bevægelige arbejdstider". 

Når der er mulighed for samlet timebanksfrihed aftales dette med ledelsen med rimelig varsel, 
og disse ledige timer modregnes i timebanken (timebanken består altså af, hvad man kan kalde 
negative timer - eller som en slags kassekredit). 

Timerne anvendes og arbejdes tilbage når der er behov for ekstra personale, udviklingsarbejde, 
kompetenceudvikling og møder; men ekstra timer beregnes med en faktor. 

Timebank indebærer behov for en lokal aftale om det maximale antal plus/minus timer, der må 
være i banken. Ledelsen skal ikke tage hensyn til timebanken ved pusling. Det er 
medarbejdernes ansvar selv at styre denne. 

Timebanksmodellen kan kombineres med særlig betaling for arbejde aften/nat og weekend. Der 
kan eksempelvis tages udgangspunkt i, at alle planlagte timer i aften/nat (17.00 - 06.00) og i 
weekender (fredag 17.00 - mandag 06.00) beregnes med en faktor, så hver 3 timers tjeneste 
tæller som 4 timer. (Omkostningsberegningen tager udgangspunkt i vagtbelastningen aften/nat 
og weekend, og tager højde for, at der kan være forskel på honoreringen af aften/nat og 
weekend-timer i den lokale aftale). 
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Modellen kan betyde en bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer, fordi personalet 
selv deltager i ansvaret for en optimal bemanding. Herudover kan den kombineres med en 
forenklet model til betaling for arbejde på ubekvemme tidspunkter. 

9. Pointsystem 

Point-systemet tager udgangspunkt i, at hver arbejdstime har en pointværdi, som udtrykker 
dens popularitet efter udbud/efterspørgsels-metoden. Systemet bestemmer pointværdierne 
for hvert timeinterval. Målet er at alle skal have 0 point. 

Der tages mest hensyn til de personer med plus point og mindre hensyn til vagt og 
frihedsønsker, for de personer med minus point. 

Pointsystemet er lavet for at sikre retfærdighed efter værdien "jo mere du har ydet, jo mere 
kan du nyde" 

Hvis der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer kommer 
pointsystemet til at indeholde elementer som ligner timebank-modellen, her vil de forskellige 
pointværdier for arbejdet på de ubekvemme tidspunkter blot udgøre udgangspunktet. 

10. Ansvar for ønske /pusling og vurdering af bemandingsbehov 
Personalet skal være medansvarlige for arbejdstilrettelæggelsen for at sikre en bedre 
udnyttelse af de personalemæssige ressourcer. 

I forbindelse med udformningen af konkrete arbejdstidsaftaler baseret på pointmodellen er 
det vigtigt at have arbejdsmiljøhensyn med i overvejelserne om en hensigtsmæssig 
arbejdstilrettelæggelse. 

Såfremt planerne ikke er løst optimalt i puslefasen pålægger det altid ledelsen at pusle alle 
bemandingskrav på plads, med mest mulig hensyntagen til de enkelte ønsker jf. de 
gældende spilleregler. 

Bemandingsbehovet vil løbende blive revurderet på baggrund af opgørelse af fravær, 
normering, aktiviteter og økonomi for at sikre personalet imod unødvendig nedslidning. De 
vagter, som der ikke kan dækkes med normaltimer kan udstikkes til planlægning af vikarer 
eller som overtidsvagter til det faste personale. 

11. Bemandingsbehov 
Det er ledelsens pligt, at sikre at bemandingsbehovet er i balance og er opgjort med 
udgangspunkt i de tilgængelige ressourcer. Altså, hvad der er ansat timer til - modregnet 
fravær og kendskab til fremtidige aktivitetsændringer. Bemandingsbehovet kan ændres 
kontinuerligt. Differencen opgøres i timebanken. Det tilstræbes at timebanken akkumuleret 
set er så tæt på 0 som muligt. Dog kan der godt spares op/trækkes på timebanken, såfremt 
aktivitetsniveauet er varierende og under hensyntagen til ferieplanlægningen. 

12. Omsorgsbobler 
Der skal tages særlige hensyn til udsatte medarbejdere for at forebygge nedslidning, stress 
og sygefravær gennem anvendelsen af personlige omsorgsbobler, hvor en medarbejder i en 
tidsbegrænset perioder kan "ønske frit på alle hylder", mens kollegaerne dækker ind på det 
bemandingsbehov, hvor personen med en omsorgsbobel ikke deltager i pusleprocessen. 

Side 13 

e g i o n m i d t j y l l a i u l tit i 



Blåkærgård 
Røddingvej 11A 

8800 Viborg 
Tlf. 8728 8720 

Omsorgsbobler kan ikke erstatte en sygemelding. De skal bruges forebyggende og i tæt 
dialog med ledelsen. 
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Bilag 2. Årbejdsmiljøhensyn i decentrale arbejdstidsaftaler 

I forbindelse med udformningen af arbejdstilrettelæggelsen på Blåkærgård skal der tages 
hensyn til arbejdsmiljøforhold. 

Dette kan ske ved at medindflydelsesudvalg/ samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg 
inddrages, idet det vil være naturligt at bede samarbejdsorganeme forholde sig til, hvordan 
Time Care og arbejdsmiljøhensyn i den konkrete sammenhæng bedst lader sig forene. 

Erfaringer med Time Care viser, at det er vigtigt, at medarbejderne på arbejdspladsen er 
direkte involveret i tilrettelæggelsen af nye arbejdstidsregler, og det vil være naturligt i denne 
forbindelse at tage arbejdsmiljøhensyn eksplicit op. 

Som led i Time Care planlægningen skal sikres sammenhæng til øvrige arbejdsmiljø initiativer 
og indsatser på arbejdsmiljøområdet, herunder arbejdet i sikkerhedsorganisationen og 
udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger mv. Erfaringer fra arbejdspladsvurderinger kan 
anvendes i forbindelse med fastlæggelsen af retningslinjer og indgå som en del af en 
systematiseret opfølgning på de arbejdsmiljømæssige hensyn. 

Som eksempel på konkrete arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med Time Care processen kan 
nævnes nedenstående anbefalinger 

1) Aftal rammer for timebank, vagtlængder, aften, nat og weekendarbejde 
individuelt. 

2) Tillad at medarbejderne kan tømme timebanken "økonomisk" eller i længere 
sammenhænge friperioder efter personalets egne spilleregler. 

3) Tag større hensyn til frihedsønsker end tilstedeværelse. 

4) Motiver til mest mulig involvering og ansvarlighed i pusleprocessen der er 
kollektiv, mens ønskefasen er individuel og frivillig. 

5) Tag løbende hensyn til ændringer i behov og livssituation, samt brug af 
forebyggende omsorgsbobler. 

6) Afhold løbende personlige dialogmøder mellem leder og medarbejder omkring 
behov for ændringer. 

7) Løbende tilpasninger af vagtlængden til arbejdskravene 

8) Mulighed for "røde og gule kort" ved design af arbejdstidsregler. 

9) Brug vetodage, stopklodser, hviletidsregler, feriefridage, omsorgsdage og 
bemærkninger til at prioritere dagene. 

10) Tag hensyn til kendte arbejdsmedicinske anbefalinger ved tvivlstilfælde, og brug 
gerne forsigtighedsprincippet 

11) Gør tidspunkterne for vagtskifte fleksible, idet omfang det er muligt 

12) Aftal afdelingsvise spilleregler for fastlåsning af vagtperioder. 

13) Tillad mulighed for individuel fleksibilitet mellem timebank og udbetaling 
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14) Begræns afvigelser fra de planlagte vagter mindst muligt. Når man har fri, har 
man fri. 

15) Informér i god tid om skifteplanen og evt. afvigelser herfra 

Enkelte af forslagene står i modsætning til hinanden fx. anbefalinger vedr. fleksibilitet, tryghed 
og regelmæssighed, idet det dog har stor betydning for personalet at kende fridagene og 
friperioderne i så god tid i forvejen. 

Anvendelsen og konkretiseringen af anbefalingerne bør afspejle de lokale behov - både ønsker 
til personalets ønsker og behov, samt hensyn til en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse på 
arbejdspladsen. 
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