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Decentral Arbejdstidsaftale. 
Gældende for 

Idavangs Døgnafdeling. 

I henhold til "Rammeaftale om decentral arbejdstidsaftale" er der aftalt følgende decentrale 
arbejdstidsaftale mellem Idavangs døgnafdeling, Region Midtjylland og ETF, samt Sosu-
medarbejdere ansat efter FOA's overenskomst. 
Denne aftale erstatter samtidig den lokalaftale der blev indgået 1.1.2005 mellem Viborg Amt og j 
Projektafdelingen Idavang. 
Nyansatte skal ved ansættelsessamtalen orienteres om at vi arbejder efter denne aftale. ' 

Formål: 

Formålet med denne decentrale arbejdstidsaftale er: 
At tilgodese opgavevaretagelsen og at opnå en smidigere arbejdstilrettetillæggelse i henhold til j 
såvel arbejdspladsens som den enkelte medarbejders ønsker og behov. 

1. I henhold til § 5 aftales det, at længden af den daglige normaltjeneste fastsættes til 5 -
14 timer. Dog 4 timer i forbindelse med personalemøder. I 

! 

2. I henhold til arbejdstidsaftalens kapitel 3 aftales det, at det er de selvfungerende teams i 
der selvstændigt planlægger og tilrettelægger arbejdsplanen på baggrund af den 
enkelte medarbejders tjenesteplan, og under hensyntagen til: 

• Arbejdsmiljø-lovgivningens bestemmelser vedr. fridøgn og 
hviletidsbestemmelser. 

• § 6 stk. 2 i EU-direktivet "Aftale om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden ! 

Arbejdsplanen tilrettelægges således at den enkelte medarbejder i henhold til § 6 altid j 
er bekendt med tjenestens placering mindst 4 uger forud. j 
Indenfor disse 4 uger træder de centralt aftalte bestemmelser i kraft. • 

3. I henhold til § 10 aftales det at den enkelte medarbejder selv kan vælge hvorvidt 
vedkommende vil have, den i § 10 omtalte ekstra honorering, afregnet ved betaling 
eller ved afspadsering. Vælger man afregnet ved betaling skal man som en 
konsekvens heraf præstere flere timer i sin tjenesteplan. 
Dette valg foretages for et kalenderår afgangen og valget skal være foretaget senest 
1.12. i året umiddelbart før det pågældende kalenderår 
Ledelsen kan hvis arbejdssituationen på arbejdspladsen tilsiger det til en hver tid med 
3 mdr. varsel ændre dette valg. 
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I henhold til § 13 aftales det at deltidsansatte i hvert tilfælde selv kan afgøre hvorvidt 
de vil have merarbejde til udbetaling 

5. Det aftales, at en rådighedstjeneste desuden kan forekomme før en normaltjeneste i 
henhold til § 18 

I henhold til "Aftale om hviletid og fridøgn" aftales der nedsættelse af hviletiden fra 
II timer til 8 timer med følgende begrænsninger: 

• Arbejdstilsynets betingelser om, at nedsættelsen af hviletiden for det berørte 
personale ikke anvendes mere end 2 gange inden for 1 uges varighed. 

• Såfremt der tilrettelægges med en normaltjeneste efter en rådighedstjeneste, 
hvor hviletiden er nedsat, og det ikke er muligt at opnå 6 timers hvile (uden 
tilkald) i rådighedstjenesten, hvoraf min. 4 timer skal ligge i sammenhæng, må 
næste tjeneste først tiltrædes når der er opnået 8 timers sammenhængende 
hvile efter afslutningen af arbejdet i sidste opkald. 

Hviletiden kan kun undtagelsesvis og efter den ansattes udtrykkelige ønske 
nedsættes i forbindelse med fridøgn. 

Aftalen omfatter ikke nedsættelsen af hviletiden i forbindelse med koloni. 

7. Der er endvidere aftalt følgende konsekvenser af denne decentrale arbejdstidsaftale: 

Der indlægges 2 pauser i tjenester af mere end 10 timers varighed og derover. • 

Tjenesteplanen for den enkelte medarbejder tilrettelægges således, at der ikke 
tilrettelægges med planlagt "Delt tjeneste" idet "Delt tjeneste" kun 
undtagelsesvis bør forekomme 

Der aftales efter konkret vurdering afleder, afdelingsleder og tillids
repræsentant, at den enkelte medarbejder ved Idavangs Døgnafdeling 
planlægges i tjenestetidsplanen med mellem 1 og 2lA timer pr. uge til 
varetagelse af "andet arbejde", herunder kontakt til samarbejdspartnere. Det er 
aftalt at den reelle arbejdstid for "andet arbejde" udgør 75% af den i 
tjenesteplanen fastsatte tid til "andet arbejde", som følge af de til tider 
ukontrollable tidspunkter, hvor disse opgaver kan udføres. 
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8. Ferieafvikling: ~^ 

For de medarbejdere der er omfattet af denne Decentrale arbejdstidsaftale, gælder der 
følgende retningslinier for ferieafvikling: 

• Ønske om afholdelse af hovedferie der jo som udgangspunkt afholdes i 
perioden 1.5,-.30.9., skal indgives til nærmeste leder senest 15.1. umiddelbart 
før ferieåret. Senest 1.2.., vil man få meddelelse om hvorvidt ferieønsket kan 
imødekommes. 

• Ønsker om afholdelse af restferie skal indgives til nærmeste leder senest 1 
måned før man ønsker at afvikle ferien 

• Men mindre andet er aftalt med nærmeste leder, skal de 4 af ferieugerne være 
planlagt afviklet senest 1.2. i ferieåret. 

• Overførsel og udbetaling af ferie er omfattet af de centralt aftalte 
bestemmelser. 

10. Funktionstillæg til medarbejde ansat i Idavangs Døgnafdeling. 

For medarbejdere i Idavangs døgnafdeling gives der et funktionstillæg på baggrund af 
forhåndsaftalens § 1. stk 2 afsnit 3: Særlige -/specialfunktioner. 
Tillæggets størrelse: 
Sl's overenskomster: 5000 kr. pr. år 31.3. 2000 niveau 
Sundhedskartellets overenskomster: 5700 kr. pr. år 1.1.2006 niveau 
Tillægget erstatter samtidig det funktionstillæg der er givet til nogle medarbejdere i 
henhold til forhåndsaftalens § 1. stk 2 afsnit 1: Udviklingsprojekter. 

Det årlige tillæg kan efter aftale konverteres om til 5 fridage pr. år. 

Ovennævnte tillæg gives på baggrund af: 

1. At medarbejderne er tilknyttet et specialtilbud til selvstændigt boende brugere. Har 
sammen med sit team, ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre relevante aktiviteter 
i brugernes egne hjem. 
Er ligeledes sammen med sit team med til at videreudvikle metoder/redskaber til at 
støtte og træne brugerne. Arbejdet medfører ofte enearbejde. 

2. At medarbejdergruppen er tilknyttet selvfungerende teams, der selvstændigt 
planlægger arbejdsplanen under hensyntagen til den enkelte medarbejders tjenesteplan 
og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser vedr. fridøgnsperioder og 
hviletidsbestemmelser. 

3. Tillægget gives endvidere som en godtgørelse for ulemper i forbindelse med at 
arbejde efter den Decentrale Arbejdstidsaftale, som er indgået mellem de relevante 
fagforbund og Region Midtjylland. 
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Ikrafttrædelse: 
Nærværende aftale træder i kraft med virkning fra 19. januar 2009. 

Opsigelse: 
Nærværende aftale kan af de tiltrædende parter opsiges med et varsel på 3 måneder. 
Aftalen evalueres og aftales evt. forlænget senest ved udgangen af december 2009. 
Denne evaluering bør have særlig focus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af aftalen. 
Genforhandlingstidspunktet bør være senest ultimo november 2009. 
Er forhandlingerne om evt. forlængelse ikke påbegyndt inden udgangen af december 2009, 
bortfalder nærværende aftale med udgangen af december 2009. 

Dato: 

For Region Midtjylland - Idavang For Sundhedskartellet 

gn Pedersen: Institutionsleder 

For FOA 

Allan Lanng: TR. 
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