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REGION NORDJYLLAND 

REGIONAL LOKALAFTALE 

SPECIALSEKTOREN 

om forhøjelse af vederlag fordeltagelse i koloniophold og ferlerejser for 
grupper. 

Med virkning fra den 1. oktober 2009 indgåes følgende aftale mellem 
Dansk Sygeplejråd, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter og 
Specialsektoren i Region Nordjylland. 

Aftalen indgåes i henhold til ikke ledende personale på Sundhedskartellets område 
(32.17). 

Aftalen omfatter sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat ved 
Regionens institutioner i Specialsektoren. 

Ved deltagelse i feriekoloni og ferierejser for grupper der kræver ledsager opgøres 
arbejdstiden og honorering for vederlag således: 

1. Arbejdstid for medarbejdere der følger den centralt aftalte arbejdstidsaftale: 

• hvis tjenestetiden under deltagelsen i feriekolonien/ferierejse udgør min. 1 
døgn opgøres arbejdstiden med 7,4 timer + 2,6 timer (10 timer) pr. påbe
gyndt døgn for medarbejdere der følger den centralt aftalte arbejdstidsaftale. 

2. Arbejdstid for medarbejdere der følger decentralt forhandlede arbejdstidsaf
taler: 

• hvis tjenestetiden under deltagelsen i feriekolonien/ferierejse udgør min. 1 
døgn opgøres arbejdstiden med mindst 7,4 timer + 2,6 timer (10 timer) pr. 
påbegyndt døgn under forudsætning af aftalen er gældende for alle ansatte 
der deltager i feriekolonien/ferierejsen. 

Den enkelte medarbejder optjener således 2,6 timer pr. påbegyndt døgn døgn, der 
hensættes til afspadering. Timerne afspadseres efter aftale med respektive ledere 
under hensyntagen til fornøden vagtdækning på arbejdsstedet. 

Med udgangspunkt i at personale ansat til fast aften-/nattjeneste skal kunne indgå 
på lige vilkår som øvrigt personale i blandende vagter på koloniophold og ferierejser 
for grupper er det aftalt, at personale ansat til fast aften- nattjeneste oppebærer 
deres sædvanlige tillæg for effektiv tjeneste i tidsrummet 17.00 - 06.00. 

Feriekoloniophold skal fremgå af arbejdsplanen jf. ovenstående. 



Vederlag: 

svarende til aftale om vecierlag for deltagelse i koloniophold og ferierejser for 
grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v., således vederlaget ud
gør 210,56 kr. (31.03.2000-niveau) + 405,48 kr. (31.03.2000-niveau) for 
hverdage og 420,60 kr. (31.03.2000-niveau) + 405,48 kr. (31.03.2000-niveau) 
for søn- og helligdage. 

Øvrige forhold reguleres jf. aftale om vederlag for deltagelse i koloniophold og 
ferierejser for grupper til pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. 
(11.05.6.1). 
Ved indgåelse af denne aftale bortfalder alle tidligere lokale aftaler om vederlag 
for deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper, der måtte være indgået 
med de institutioner der nu er henført til Region Nordjylland. 

Aftalen kan afsåvel den faglige organisation som Regionen opsiges med 3 
måneders varsel. Opsigelse skal ske skriftligt. 

Aalborg, den 28. august 2009 

Dansk Sygeplejeråd 

Ergoterapeutforeningen 

Danske Fysioterapeuter i 
i 
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For Regionen 


