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TID: 19.januar 2011 

STED: Halsnæs Kommune 

EMNE: Højere trin som følge af selvtilrettelæggelse af arbejdet 
Aftale om konvertering af ulempetillæg - honorering af de 
øvrige arbejdstidsbestemte ydelser 

AFTALENS Ergoterapeutforeningen og Halsnæs Kommune 
PARTER: 

Hjemmelsgrundlag 
I henhold til Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og Aftale om konvertering af 
ulempetillæg. Rammeaftalens formål er, at der decentralt kan indgås aftaler om 
arbejdstilrettelæggelse som er tilpasses de enkelte arbejdspladsers og personalegruppers ønsker og 
behov. 

Aftale om konvertering af ulempetillæg. Aftalen muliggør, at såvel arbejdstidsbestemte ydelser som 
arbejdsbestemte tillæg o.lign. helt eller delvis konverteres til et årligt ulempetillæg 

Aftalens dækningsomfang 
Aftalen er gældende for medarbejdere, som er ansat i virksomheden Voksenstøtte i Halsnæs 
Kommune i henhold til 

• Overenskomst for ergoterapeuter hvor medarbejdergruppen selv tilrettelægger deres 
arbejdstid. 

Honorering 
1 . For de medarbejdere som selv tilrettelægger deres arbejdstid og hvis daglige 
tjeneste unddrager sig kontrol, ydes trin 8 i stedet for trin 7. 

Trin 8 ydes som kompensation tillæg for delt tjeneste og rådighedsvagtbetaling. Endvidere 
dækker trin 8 tilfældigt forekommende overarbejde, med mindre dette i hvert enkelt tilfælde 
er beordret. 

Kommunens forudsætningen for at yde trin 8, at mindst halvdelen af tjenesten ikke er 
skemalagt og hermed unddraget kontrol. 

I øvrigt bemærkes, for så vidt angår ansatte, hvis daglige tjeneste helt eller delvis unddrager 
sig kontrol, og på den baggrund modtager et fast månedligt tillæg/højere trin, kan de 
pågældende selv tage højde for den tid, der måtte medgå til tilfældigt forekommende 
overarbejde, tilkald mv. ved tilrettelæggelsen af tjenesten, således at 37 timers 
arbejdsnormen (eller ved deltidsansættelse den aftalte, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid) 
tilstræbes overholdt. 

I forbindelse med afvikling af eventuel opsparet tjenestetid som følge af tilfældigt 
forekommende overarbejde, tilkald mv., har den enkelte medarbejder ikke noget retskrav på 
frihed på bestemte tidspunkter, men tilrettelæggelsen af en sådan afvikling må - på samme 



måde som medarbejdernes egen tilrettelæggelse af tjenesten i øvrigt, således at afviklingen 
er driftsmæssigt mulig og forsvarlig. 

Der vil ikke i relation til en sådan afvikling af opsparet tid være krav på vikardækning, 
ligesom der hverken i det løbende ansættelsesforhold eller ved fratræden vil være krav på 
konvertering af eventuelle opsparede timer til betaling. 

2. Derudover ydes et årligt konverteret ulempetillæg på 17.600 i 01.01.2006-
niveau som blandt andet dækker kompensation for arbejde efter kl. 18.00 og på 
søndage og lørdage, se overenskomsten § 11 stk. 6. 

Herefter vil der være afregnet for samtlige arbejdstidsbestemte ulemper i henhold til 
gældende overenskomst/aftaler. 

Merudgiften 
Forskellen mellem ansattes nuværende funktionstillæg og funktionstillæg efter denne aftale 
medtages i udmøntningsgarantien 2011. 

Ikrafttrædelse 
Ordningen etableres fra 1. januar 2011. Tidligere lokale og individuelle aftaler erstattes af denne 
aftale. Ingen ansatte går ned i løn som følge af denne aftale. 

Opsigelse 
Aftalen kan opsiges til ophør med 3 måneders varsel. Ved eventuel ophør af aftalen følges reglerne 
og honorering de til enhver tid gældende overenskomst/aftaler. 

Der kan ved enighed i mellem parterne i perioden forhandles om evt. 
justeringer og tilføjelser til aftalen. 
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