
2 6 OKI 2011 
Arbejdstidsaftale med Ergoterapeutforeningen 

Lokalaftale 
i henhold til Arbejdstidsaftale 79.03 O.08 

indgået mellem Ergoterapeutforeningen og Psykiatri og Misbrug, 
Faaborg-Midtfyn kommune, som består af: 

• Botilbudet Toften & Toften's akuttilbud 
• Socialpsykiatri - Dag: Den Blå Ambassade, Fristedet og Midtpunktet 
• Alkoholbehandlingen 
• Stofmisbrug (fra 2012) 

De centrale arbejdstidsregler følges. Ændringer sker kun på de nævnte områder 
som er nævnt i denne aftale. 

Gældende for Ergoterapeuter 
Følgende aftales: 
§ 3. stk, 1 Normperioden er på max 24 uger. 

§11. stk.5 Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde afspadseres 1:1,5. 

§ 12. stk.3 Deltidsansattes merarbejde udbetales med en timeløn eller afspadseres time for time 
efter aftale mellem medarbejderen og afdelingsleder. 

§ 13 stk.3 For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 ydes et tillæg der udgør 27% af 
timelønnen. Tillægget afspadseres eller udbetales, efter aftale mellem medarbejderen 
og afdelingsleder 

For effektiv tjeneste i tidsrummet kl. 23.00 til 06.00 ydes et tillæg der udgør 32.5 % af 
timelønnen. Tillægget afspadseres eller udbetales, efter aftale mellem medarbejderen 
og afdelingsleder 

For effektiv tjeneste fra lørdag kl. 11.00 til lørdag kl. 24.00 ydes et tillæg der udgør 
28% af timelønnen. Tillægget afspadseres eller udbetales, efter aftale mellem 
medarbejderen og afdelingsleder. 

For effektiv tjeneste fra søndag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00 ydes et tillæg der udgør 
50% af timelønnen. Tillægget afspadseres. 

For effektiv tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg der udgør 50% af timelønnen. 
Tillægget afspadseres. 

Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt halve time. 

§ 14 Rådighedstjeneste: 
Rådighedstjeneste fra vagtværelse, hvor den ansatte kan tilkaldes til effektiv arbejde 
på institutionen, kan etableres i tidsrummet kl. 23,00 til 07.00. 

Lokalaftalen er gældende for alle ansatte i organisationen, som varetager 
rådighedstjeneste. 
Den enkelte medarbejder aftaler med afdelingsleder om vedkommende ønsker at 
indgå i rådighedstjeneste. 



Indenfor en 24 timers periode skal der forekomme både en normaltjeneste og en 
rådighedstjeneste. Rådighedstjenesten kan planlægges uden at være i direkte 
tilknytning til normalt)enesten. 

Planlagt rådighedstjeneste kan ikke overstige 24 rådighedstimer ugentlig. 
Rådighedstjenesten kan planlægges som: "rådighedstjeneste fra vagtværelse". 

Honorering for rådighedstjeneste: 
Stk. 1. 
Rådighedstjeneste fra vagtværelse indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 
med 1 times rådighedstjeneste = 3/4 time. 

Tilkald til effektiv tjeneste: 
Stk. 1. 
Under rådighedstjeneste har de ansatte pligt til at give møde hurtigst muligt efter 
tilkaldelse. 
Stk. 2. 
Tilkald til effektiv tjeneste, eller kontakt fra den vågne nattevagt, under 
rådighedstjenesten opgøres pr. påbegyndt time. Flere opkald indenfor samme time 
honoreres ikke yderligere. 
Den således opgjorte tilkaldetid honoreres med betaling eller afspadsering med tillæg 
af 50 %, idet der sker reduktion med den tid, der i forvejen er medregnet, det vil sige 
% time pr. times rådighedstjeneste. 

Bestemmelser om tillæg for arbejde på særlige tidspunkter gælder også for 
tilkaldetimer, (Søn- og helligdags tjeneste, Lørdags- / mandagstjeneste, Tjeneste 
mellem kl. 17 og 06) 

Omlægning af rådighedstjeneste: 
Stk. 1. 
Ændring i rådighedstjenestetidens placering kan ske efter drøftelse med den ansatte og 
kun i særlige tilfælde. 
Stk. 2. 
Orientering om ændringer i rådighedstjenestetidens placering skal foregå med et 
varsel på mindst 4 døgn. 
Hvis ændring i en planlagt rådighedstjenestes placering foretages med et kortere 
varsel end 4 døgn, betales der et tillæg pr. omlagt rådighedstime beregnet pr. 
påbegyndt halve time på 15,34 kr. (31/3 2000-niveau) 
Bemærkninger: 
Ved ændring i rådighedstjenestens placering (omlagte timer) forstås timer, hvor den 
ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen 
bliver radighedstj eneste. 
Bestemmelsen kan således ikke anvendes ved overarbejde. 

Ekstra rådighedstjeneste: 
Stk. 1. 
Pålægges en ansat ekstra rådighedstjeneste, omregnes denne til normaltjeneste og 
honoreres som overarbejde under iagttagelse af bestemmelserne vedrørende ugentlig 
fridøgn. 
Stk. 2. 
Ved tilkald i forbindelse med ekstra rådighedstjeneste, forhøjes reduktionen, jf. 
ovenstående punkt "tilkald til effektiv tjeneste, stk. 2." 



§ 15 stk. 1 Hviletiden mellem to døgns tjenester kan nedsættes til 8 timer en gang indenfor en 
periode på 7 dage. Dog må hviletiden ikke nedsættes to dage i sammenliæng. 

Hvis fridøgnsperioder opdeles i 2 korte fridøgnsperioder, kan fridøgnsperioden 
nedsættes fra 35 til 32 timer. 
Det aftales mellem den enkelte medarbejder og afdelingsleder, om man ønsker at 
indgå aftale om nedsættelse af hviletid efter denne lokalaftale, eller fastholde 11 
timers reglen. 

§ 20 Ferie og ture m/overnatning: 

For hver døgn, man er på tur/rejse med beboere, regnes 12 timers arbejdstid. 
Sidste dag afregnes time for time. 
Døgnet regnes fra første dags arbejdstids start og et døgn frem. 

(f.eks. Arbejdstids start i tilbudet, mandag kl. 08.00 og slutter torsdag kl. 
20.00, regnes arbejdstiden som 3x11 timer + 12 timer, i alt 45 timer.) 

Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, tjeneste på lørdage og søn- og 
helligdage, suspenderes. 

Kolonitillæg udbetales i henhold til "Aftale om vederlag for deltagelse i 
feriekolonier til pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv." 

Arrangementerne / turene planlægges i så god tid, at gældende varsler omkring 
arbejdsplaner overholdes. 

Personalets deltagelse i ferie og ture med brugere hvor der er overnatning er 
frivilligt. 

Personalet der planlægger turen, udarbejder forud for turen en 
arbejdsplan. 

Afviklingen af opsparet afspadsering ved deltagelse på ture, aftales med 
afdelingsleder. Afspadseringen skal så vidt muligt ikke kræve vikardækning. 

Afspadsering optjent ved deltagelse i ture med overnatning, skal være afviklet 
inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori arbejdet er 
præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet, sker der betaling ved næste 
lønudbetaling. 

Aftalen er gældende indtil der indgås en ny arbejdstidsaftale, medmindre aftalen opsiges forinden. 
Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med 3 måneders varsel 

Aftalen tiltrådt den 

Ergoterapeutforeningen Psykiatri og Misbrug, Faaborg-Midtfyn kommune 

Underskrift »- Tommy Neesgaard 


