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Forord 

Droftelser om arbejdstid pA arbejdspladsen 

Tilrettelxggelse of arbejdstid pA dognomrAdet bor ses i en storre sammenhxng, da 
arbejdstid har vxsentlig betydning for kvaliteten i kerneopgaverne, muligheden for at 
fastholde og rekruttere personale, arbejdsmiljoet og medarbejdernes behov for 
balance mellem arbejds- og privadiv. 

Derfor er det vxsentligt, at der pA arbejdspladserne finder en droftelse sted mellem 
medarbejdere og naermeste leder ornk ing de overordnede principper for 
tilrettelxggelse of arbejdstiden og at udmontningen of de overordnede pruzcipper 
udfoldes i dialog. 

I disse droftelser kan folgende elementer bl.a. inddrages: 

• Arbejdsddsplanlxgning 

• Planlxgning of fi-ihedsperioder, heiunder ferie og afspadsering 

• Afvilding of optjente timer 

• Fordeling of vagter 

• Anvendelse of deltidsansxttelse og vikarer, heiunder afloserforhold ved 
sygdom, barsel og lign. 

• Indbyrdes bytning of vagter 

• God planlxgning, sA unodige opkald til ansatte, der ikke er pA arbejde undgas. 

• Ledelsens behov for at kunne handtere xndringer fleksibelt 

• Anvendelse of tilkald 

Lokalt er der mulighed for at anvende folgende aftaler: 

• Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler 

• Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelxggelse of arbejdstiden 

• Aftale om deltidsansattes adgang til hojere timetal 

• Aftale om konvertering til Arligt ulempetillxg 

• Aftale om trivsel og sundhed pA arbejdspladserne 

• Aftaler om hviletid og fridogn 

Lokale aftaler indgas mellem ledelsen og den eller de lokale reprxsentanter for de 
faglige organisationer. 
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Kapitel 1 	Aftalens omrade 

§ 1 	Hvem er omfattet of aftalen 

Denne aftale gilder for ansatte ved CFD, der er omfattet of overenskomster og 
aftaler, hvori der er henvist til aftalen. 

Kapitel 2 	Planlaegning of arbejdstiden 

§ 2 	Tjenestetyper 

Arbejdstiden kan tjenesteplanlxgges som: 

a) Normaltjeneste, der er en tjeneste med effektivt arbejde, eller 

b) Radighedstjeneste i henhold til Kapitel 5 i denne aftale. 

§ 3 	Tjenesteplan og opgorelsesperiode 

Stk. 1. Opgorelsesperiode 
Arbejdstid opgores for en periode (opgorelsesperiode) pa grundlag of et timetal 
svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte. 

For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i perioden (opgorelsesperioden) i 
overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. 

Bemaerkning: 
Ifolge Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelxggelse of 
arbejdstiden, § 6, s& 2, ma den gennemsnitlige ugentlige arbejdsdd ildl c 
overstige 48 timer inld. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 
maneders periode, medmindre andet er aftalt. 

Stk. 2. Tjenesteplan 
Planlagt tjeneste og frihed fastlxgges i tjenesteplaner of mindst 4 ugers varighed. 

Tjenesteplanen angiver made- og slutddspunkt for den ansattes arbejde., dette 
gxlder ildcc SL- aflosningspersonale. 

Tjenesteplanen skal endvidere indeholde oplysning om placeringen af: 

• Fridogn — dette gilder ildce for aflosningspersonale 

• Feriedage 

• Sognehelligdagsfrihed, jf. 5 4, Stk. 4 samt 

• Lobende afspadsering 

Bemaerkning: 
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Det skal fremga of tjenesteplanen, hvor mange timer, der er sket 
nedslaivning med i forbindelse med en eller flere sognelielhgdage. 

Stk. 3. Droftelse 
Tjenesteplanen droftes med de ansatte, inden den udleveres senest 4 uger for 
ikraftweden, med mindre andet aftales lokalt. Dette gaJlder ikke for 
aflosningspersonale. 

Stk. 4. Opgorelsesperiodens lamgde 

Lxngden pA opgorelsesperioden aftales lokalt. Kan der ikke opnas enighed, er 
opgorelsesperioden op til 16 uger. 

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i opgorelsesperioden er 37 timer for en 
fuldtidsansat. For delddsansatte reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse 
med den aftalte gennemsnithge ugentlige arbejdstid. 

Stk. 5. Ferie 
Ved Eerie kan en of folgende modeller anvendes: 
a) Under ferie nedskrives antallet of timer, der kan tjenesteplanlxgges i 
opgorelsesperioden med 37 timer pr. feiieuge/7,4 timer pr. feriedag. For ansatte pA 
deltid foretages forholdsmxssig nedsxttelse. 

b) Timetallet i opgorelsesperioden xndres ikke under ferie. I stedet indregnes ferien 
i arbejdstiden med det antal timer, der fremgar of tjenesteplanen. 

Bemaerkning: 
Model a) vil vxre anvendelig for ansatte, der hat varierende daghg og/eller 
ugentligt timetal. Under afholdelse of ferie med lon, skal betales fast 
pAregneliv sxiydelser, se Vejledning of 20. juni 1978 om udbetaling of 
visse sxrhge ydelser til tjenestemxnd (05.76) (Ilse Both). 

Stk. 6. Nedskrivning - sognehelligdage 
NAr der forekommer en sognehelligdag, nedskrives antallet of timer, der kan 
tjenesteplanlxgges, med 7,4 timer pr. sognehelligdag. For ansatte pA deltid foretages 
forholdsmxssig nedsxttelse. 

Nedsluivning of antallet of timer, der kan tjenesteplanlxgges, kan ske i den 
opgorelsesperiode, hvori sognehelligdagen falder eller en efterfolgende 
opgorelsesperiode, dog senest 3 maneder efter sognelielhgdagen. 

Bemaerkning: 
Sognehelligdage er helligdage, der ildie falder pA en sondag. Reglerne for 
sxrlige fridage, der for hele eller en del of dognet ligestilles med en 
sognehelhgdag, fremgar of § 5. 

§ 4 	Arbejdets placering 

Stk. 1. Arbejdstidens placering 
Arbejdsdd og frilled, jf. § 3, kan placeres pA alle dage. 
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Stk. 2. Arbejdstidens lwngde 
Lxngden of en normaltjeneste aft-ales lokalt. Kan der ikke opnas enighed, kan den 
daglige arbejdsdd udgore mellem 5 og 10 timer. 

For deltidsansatte, der er ansat til en gennemsnitlig ugendig arbejdstid under 30 
timer, er der il&e fastsat en nedre grxnse. 

Stk. 3. Fridogn 
Der gives to sammenhxngende ftidogn pr. uge. Fridognsperioden skal udgore 55-64 
timer. Fridognsperioden kan opdeles i to korte fridognsperioder, der liver skal have 
en lxngde pa minimum 35 timer eller 32 timer, hvis hviledden lokalt er nedsat til 8 
timer. Der kan gives yderligere fridogn ved at forlxnge perioden med minimum 24 
timer pr. fridogn. 

Stk. 4. Sognehelligdagsfrihed 

Sognehelhgdagsfiihed skal have en varighed pa mindst 35 timer, eller 32 timer, hvis 
hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. 

Bemaerkning 
Sognehelhgdagsfriheden fremgar of tjenesteplanen uden tidsangivelse, da 
arbejdstiden i tjenesteplanen er blevet nedskrevet, jf. § 3, Stic. 6 

Stk. 5. Afspadsering 
Afspadsering gives A vidt muligt i hele dage. Dette gilder dog ildl e, hvis 
afspadseringen ligger i tilslutning til fridogn eller anden frihed. 

Stk. 6. Delt tjeneste 
Den daglige arbejdstid skal sa vidt muligt vxre samlet, sa delt tjeneste 

undgas. Delt tjeneste kan ildce forekomme i aften/nattjeneste. 

Delt tjeneste er tjeneste, der er adsI It of en pause pa 1 tune eller mere. 

Hvor delt tjeneste ildie kan undgas, fx pa grund of sygdom blandt personalet, 
personalemangel, sxrlige arbejdsopgavers udforelse og lign., betales for delt tjeneste pr. 
dag 33,79 kr. (31/3 2000-niveau). 

Stk. 7. Pauser — Pwdagogisk personale, omsorgsme fteelpere, 
fag1wrere og social- og sundhedspersonale 

Pauser of mindre end 1/2  times varighed, hvownder den ansatte star til radighed og 
ildce kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes 
ildce. 

§ 5 	Saerlige fridage 

Stk. 1. 24. december 
24. december;  Sognehelligdag fra dagstjenestens begyndelse 
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• For ansatte, der er ansat til fast dag- eller aftenvagt eller er ansat til slditende at 
arbejde i henholdsvis dag-, aften- eller nattevagt, nedskrives antallet of timer, der 
kan tjenesteplanlxgges i opgorelsesperioden med 7,4 time. For ansatte pa deltid 
foretages forholdsmxssigt nedskrivning. 

• For ansatte, der er ansat til fast nattevagt, nedskrives antallet of timer, der kan 
tienesteplanlxgges, ildie. 

Nedskrivning of antallet of timer, der kan tjenesteplanlxgges kan ske i den 
opgorelsesperiode, hvori juleaftensdag (alder eller efterfolgende opgorelsesperioder, 
dog senest 3 maneder efter juleaftensdag. 

Bemaerkning: 
"Ansat til fast nattevagt" betyder ansatte: 

• Der i henhold til deres ansxttelsesbrev er ansat til nattevagt, 

• der efter tjenesteplanen altid arbejder i nattevagt, eller 

• der fortrinsvis arbejder i nattevagt. 

Stk. 2. Nytarsaftensdag, Grundlovsdag og 1. maj 

Nytarsaftensdag og Grundlovsdag i dden fra kl. 12.00 til 24.00 hat de ansatte i 
storst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlxgges. 

Ansatte, der ma udfore tjeneste i ovennmvnte ddsrum, honoteres efter de for 
tjeneste pa sondage gAdende bestemmelser. 

Normaltjeneste udfort i ovennxvnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsftihed eller 
nedsluivning of timetallet i opgorelsesperioden. Afvilding of ferie og fridage pa de 
nTvnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der il&e betales dobbelt 
godtgorelse, nar de n,,evnte dage falder sammen med sondage eller sognehelligdage. 

1.maj: Sognehelligdag hele dagen — se § 3, Stk. 6 og § 4, Stk. 4. 

Kapitel 3 	AEndring of tjenesteplan 

§ 6 	AEndring of tjenesteplan 

IEndringer i den planlagte tjenestes placering kan kun ske efter droftelse med den 
ansatte og kun i ganske sxrlige tilfa;lde. 

Orientering om xndringer i den planlagte tjeneste skal forega i arbejdstiden. 

§ 7 	Omlwgning of tjenesten 

Stk. 1. Omlagt normaltjeneste 
Omlxgning of tjenesten skal ske med et varsel pa mitidst 4 dogn. 
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Hvis xndringer i den planlagte normaltjenestes placering foretages med et kortere 
varsel end 4 dogn, betales der et tillxg pr. omlagt time beregnet pr. pabegyndt halve 
time pa 30,8510:. (31/3 2000-niveau). 

Stk. 2. Omlagt radighedstjeneste 
Omlxgning of tjenesten skal ske med et varsel pa mindst 4 dogn. 

Hvis xndringer i en planlagt radighedstjenestes placering foretages fined et kortere 
varsel end 4 dogn, betales der et tillxg pr. omlagt Adighedstime beregnet pr. 
pabegyndt halve time pa 15,4310:. (31/3 2000-niveau). 

Bemearkning: 
Ved omlagte timer forstas timer, hvor den ansatte ifolge tienesteplanen 
ikke skulle vxre i tjeneste, men sour efter xndringen bliver 
normalt eneste/radighedstjeneste. Overarbejde er ikke omlagt tjeneste. 

En tjeneste kan omlxgges inden for en 24 timers periode forud for den 
oprindeligt pplanlagte tjenestes sluttidspunkt eller efter dens planlagte 
starttidspunlit. 

§ 8 	Afspadsering 

Stk. 1. Varsel og afvikling 
Afspadsering ud over det, der fremgar of tjenesteplanen, skal varsles overfor den 
ansatte med et varsel pa mindst 4 dogn. 

Afspadsering gives sa vidt muligt i hele dage. 

Afspadsering, der skal sikre overholdelse of arbejdsmiljoreglerne, luxver ingen varsling. 

Stk. 2. Aflysning 
Aflyses afspadsering med mindre end 4 dogns varsel, men for afspadseringen er 
pabegyndt, honoreres tjenesten efter reglerne om overarbejde, jf § 11, Stk. 5, pr. 
pabegyndt halve time pr. dag. 

Aflyses afspadsering, der er pabegyndt, honoreres tjenesten efter reglerne om tiUmId, jf. 
§ 11, Sflc. 4. 

Afspadseringskontoen nedskrives som om afspadsering havde fiindet sted. 

§ 9 	Inddragelse of fridogn 

Stk. 1. Med kortere varsel end 4 uger 
Inddrages en fridognsperiode med et kortere varsel end 4 uger, honoreres tjenesten 
efter reglerne om overarbejde, j  § 11, Stk. 5, dog mindst for 6 timer. 

For flere tilliald til tjeneste inden for 6 timer, honoreres for 6 timer. Hvis andet tilkald 
sker mere end 6 timer efter forste tiUmld men i samme fridogn, honoreres for 3 timer. 
Det mistede fridogn erstattes of en anden frihedsperiode inden udgangen of den 3. 
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maned, der folger efter den maned, hvori tjenesten er prxsteret. I modsat fald 
forfalder ydelsen tit betaling. 

I tilfxlde, hvor en lang fiidognsperiode inddrages, saledes at frihedsperioderne pa 
begge sider of den palagte tjeneste Ike opfylder lxngden for en kort fridognsperiode 
PA 35 
(32) timer, regnes tjenesten for mindst 2 x 6 timer. 

Bemaerkning: 
Efter bemxrlmingerne til 5 5 i Aftale om visse aspekter i forbindelse med 
dlrettelxggelse of arbejdstiden skal der gives de ansatte mulighed for 
tilsvarende kompenserende fridogn, hvis man fraviger bestemmelserne om 
fridogn. 

Hvis en tjeneste medforer indslcrxnkning of en lcort fridognsperiode til 
mindre end 35 timer (evt. 32 timer hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 
timer), skal der gives kompenserende fi-idogn. 

Kompenserende fridogn gives sparest muligt, enten ved afspadsering eller 
ved placering i arbejdsfriperiode eller en kombination heraf. 

Den kompenserende frihedsperiode skal som minimum udgore 35 (32) timer, 
men skal ildce nodvendigvis have nojagtig samme lxngde som det fridogn, 
den erstatter. 

Stk. 2. Med kortere varsel end 14 dogn 
For frridognsperioder, der inddrages med et kortere varsel end 14 dogn, betales 
endvidere et tillxg pr. gang pa 452,48 lcr. (31/3 2000-niveau). Dette gilder dog ildce for 
aflosningspersonale. 

Stk. 3. 1 forlagngelse of planlagt tjeneste 
Bestemmelserne i sdc. 1-2 gilder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlxngelse 
of den planlagte tjeneste, forudsat at den korte eller lange fridognsperiodes 
minirnumslxngde overholdes. 

§ 10 Inddragelse of sognehelligdagsfrihed 

SM. 1. Med kortere varsel end 4 uger 
Inddrages planlagt sognehelligdagsfrihed med et kortere varsel end 4 uger 
honoreres tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, jf. § 11, Stk. 5, dog 
mindst for 6 timer. 

Bemaerkning: 
Sognehelligdagsfrihed er frihed pa sognehelligdage eller erstatning herfor, jf. 
§3,Sdi.6og§4,Stic.4. 

Stk. 2. l forla?ngelse of planlagt tjeneste 
Dette ga lder dog ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlxngelse of planlagt 
tjeneste, forudsat at lxngden of sognehelligdagsfriheden er nundst 35 tuner, eller 32 
timer, hvis hviledden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. 

§ 11 Overarbejde, fuldtidsansatte 
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Stk. 1. Definition 
Overarbejde er: 

• Tjeneste ud over det genneinsnitlige ugentlige timetal i opgorelsesperioden 
for en fuldtidsansat. 

• Tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte. 

Stk. 2. Varsling 
Ansatte, der pAlxgges at udfore overarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest 
dagen forud. 

For manglende varsel of overarbejde ud over 1 time betales et tillxg pr. gang pA 
27,91 kr. (31/3  2000-niveau). 

Stk. 3. Tilkald i arbejdsfri perioder pa 24 timer eller mere 

Hvis overarbejde ildce Jigger i forkengelse of en planlagt tjeneste, men som tilkald i 
en arbejdsfri periode pA 24 timer eller mere, honoreres for mindst 6 timer. For 
flere tillcald til tjeneste inden for 6 timer, honoreres for 6 timer. For tjeneste ud 
over 6 timer honoreres pr. pabegyndt time. Varsling eller honorering efter Stk. 2 
gilder ilcke. 

Stk. 4. Tilkald i arbejdsfri perioder pa mindre end 24 timer 
Hvis overarbejde ildce Jigger i forlxngelse of en planlagt tjeneste, men som takald i 
en arbejdsfri periode pA mindre end 24 timer honoreres for mindst 3 timer. For 
flere tilkald til tjeneste inden for 3 timer, honoreres for 3 timer. For tjeneste ud over 
3 timer honoreres pr. pabegyndt time. Varsling eller honorering efter stic. 2 gilder 
ildce. 

Stk. 5. Opgorelse og honorering 
Overarbejde opgores i pabegyndte halve timer pr. dag. Overarbejde afspadseres 
1:1,5 eller betales med timelon + et tillxg pA 50% heraf. 

Stk. 6. Swrligt om afspadsering 
Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering vxre afviklet widen udgangen of den 
3. maned, der folger efter den maned, livori overarbejdet er prxsteret. Hvis 
afspadsering ildce er of ildet, udbetales overarbejdet. 

Stk. 7. Ulempehonorering 
Under overarbejde gilder Kapitel 4. 

Bemearkning til Stk. 1, Stk. 3, Stk. 4: 
Hvis der mellem to normaltjenester udfores overarbejde, jf. Stic. 1 eller tilkald 
til tjeneste, jf Sdc. 3 og Stk. 4, og der ildce kan opnas 11 tuners hviletid ( vt. 8 
timer, hvis hviledden lokalt er aftalt nedsat), gives den ansatte tjenestefrilied 
med Ion, indtil der er opnaet 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted 
for ovrige planlagte timer. I andee tilfxlde finder afspadsering sted, jf § 8, Sdc. 
1, 3. plot. 

Bemaerkning til stk. Stk. 3, Stk. 4: 
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En arbejdsfri periode er en periode, som ildze i tlenesteplanen er defuieret 
som enten planlagt tjeneste (normaltleneste, radighedstjeneste eller anden 
form for radighed), afspadsering, fridogn, ferie, sognehelligdag eller sxrhg 
fridag eller erstatning herfor. 

§ 12 Mer- og overarbejde, deltidsansatte 

Stk. 1. Definition 
Merarbejde er: 

• 	Tjeneste ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal i opgorelsesperioden 
ifolge den ansattes ansxttelsesbrev og indenfor den gennemsnitlige ugentlige 
arbejdsdd for fuldtidsansatte i opgorelsesperioden. 

• Tjeneste indenfor den daglige arbejdstidsnorm for fuldddsansatte 
Bemoerkning: 
Den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte forstas som udgangspunkt 
som 8 timer. 

Stk. 2. Varsling 
Deltidsansatte, der palxgges at udfore merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden 
senest dagen foiud. 

For manglende varsel of merarbejde ud over 1 time gives et tillxg pr. gang (dag) 
pa 27,91 kr. (31/3 2000-niveau). 

Stk. 3. Opgorelse og honorering 

Merarbejdet opgores i pAbegyndte halve timer pr. dag. Merarbejde afspadseres 1:1 
eller betales med timelon. 

Stk. 4. Saerligt om afspadsering 
Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering vxre afvildet inden udgangen of den 
3. maned, der folger efter den maned, hvori merarbejdet er prxsteret. Hvis 
afspadsering ildce er afvildet, udbetales merarbejdet. 

Stk. 5. Saerligt om overarbejde 
Tjeneste, der ligger ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte, 
honoreres efter bestemmelserne om overarbejde, jf. § 11, Stk. 5. 

Bemoerkning: 

Den daglige arbejdstidsnorm for f ildtidsansatte forstas som 
udgangspunkt som 8 timer. 

Stk. 6. Tilkald i arbejdsfri perioder 
Hvis deltidsansatte tilkaldes til tjeneste akut eller sa hurdgt som muligt, honoreres 
tjenesten efter reglerne om overarbejde, jf. § 11, Stk. 5, dog mindst for 3 timer. For 
Here tilkald til tjeneste inden for 3 timer, honoreres for 3 timer. For tjeneste ud over 3 
timer honoreres pr. pabegyndt time. Varsling eller honorering efter Stk. 2 gxlder ildie. 

Dette &elder dog ikke, hvor der er tale om arbejde i forlxngelse of planlagt tjeneste. 

Stk. 7. Ulempehonorering 
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Under merarbejde gxlder Kapitel 4. 

Bemaerkning til stk. Stk. 1, Stk. 5, Stk. 6: 
Hvis der mellem to normaltjenester udfores overarbejde, jf. Stk. 1 og Stk. 5 
eller tillcald 61 tjeneste, jf. Stic. 6, og der ildce kan opnas 11 timers hviletid (evt. 
8 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat), gives den ansatte tjenestefrihed 
med Ion, indtil der er opnaet 8 timers hviledd. Der finder afspadsering sted 
for cwrige planlagte timer. I andee tilfxlde finder afspadsering sted, jf § 8, Stk. 
1, 3. plct. 

Bemaerkning til Stk. 6: 
Bestemmelsen finder anvendelse i de situationer, hvor den deltidsansatte 
tillcaldes til at mode pa arbejde her og nu, altsa s$ hurdgt det overhovedet er 
muligt for den ansatte at mode pa arbejde. 

Kapitel 4 	Arbejdstidsbestemte ydelser 

§ 13 Arbejdstidsbestemte ydelser 

Stk. 1. Honoreringsformer 
Honorering for arbejde pa sxrlige tidspunkter kan enten: 

• indregnes i beskxftigelsesgraden, 

• betales som et tillxg of timelonnen, eller 

• afspadseres i en efterfolgende modeplanperiode 

med de nedenfor angivne vxrdier pr. time, beregnet pr. pabegyndt halve 

time. Honoreringen kan vxre en kombination of ovenstaende muligheder. 

For FOA Social-og sundhedspersonale gxlder, at arbejde i aften- og 

nattjeneste alle dage udbetales, medmindre andet aftales lokalt. 

Stk. 2. Satser for socialpmdagoger og fag1wrere 
Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet: 

• alle dage mellem Id. 17.00 og Id. 23.00 med 25% of timelonnen 

• alle dage mellem Id. 23.00 og Id. 06.00 med 25,5% of timelonnen 

• lordage mellem kl. 08.00 og Id. 24.00 med 20% of timelonnen 

son- og helligdage mellem Id. 00.00 og Id. 24.00 med 50% of timelonnen. 

Bemaerkning: 
E£fektiv tjeneste er: 

• Normaltjeneste 
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• Effeltiv tjeneste under radighedstjeneste 

• Over- og merarbejde 

Eksempel: 

Arbejde i tidsrummet sondag Id. 23.00 til mandag Id. 06.00 honoreres 

saledes: Sondag Id. 23.00 tit Id. 00.00 = 25,5% + 50%= 75,5% of 

timelonnen. 

Mandag Id. 24.00 til Id. 06.00 = 25,5% of timelonnen. 

Stk. 3. Satser for omsorgs- og pmdagogmedhjwlpere 
Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i ddsrummet: 

alle dage mellem Id. 17.00 og Id. 23.00 med 27,5% of timelonnen 

• alle dage mellem Id. 23.00 og Id. 06.00 med 28,0% of timelonnen 

• lordage mellem Id. 08.00 og kl. 24.00 med 23,0% of timelonnen 

• son- og helligdage mellem Id. 00.00 og Id. 24.00 med 50% of timelonnen. 

Bemaerkning: 
Effektiv tjeneste ev 

• Normalt eneste 

Effektiv tjeneste under radighedstjeneste 

Over- og merarbejde 

Eksempel: 

Arbejde i tidsiummet sondag Id. 23.00 til mandag kl. 06.00 honoreres 

saledes: Sondag Id. 23.00 til Id. 00.00 = 28% + 50%= 78,0% of timelonnen. 

Mandag Id. 24.00 til Id. 06.00 = 28,0% of timelonnen. 

Stk. 4. Satser for pa✓dagogiske assistenter 
Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet: 

alle dage mellem Id. 17.00 og Id. 23.00 med 26% of timelonnen 

• alle dage mellem Id. 23.00 og Id. 06.00 med 26,5% of timelonnen 

• lordage mellem Id. 08.00 og Id. 24.00 med 21,0% of timelonnen 

• son- og helhgdage mellem Id. 00.00 og kl. 24.00 med 50% of timelonnen. 

Bemaerkning: 
Effektiv tjeneste er: 

Normaltjeneste 

Effektiv tjeneste under radighedstjeneste 

Over- og merarbejde 

Eksempel: 
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Arbejde i tidsiummet sondag Id. 23.00 til mandag Id. 06.00 honoteres 

saledes: Sondag Id. 23.00 til Id. 00.00 = 26,5% + 50%= 76,5% of 

timelonnen. 

Mandag Id. 24.00 til Id. 06.00 = 26,5% of timelonnen. 

Stk. 5. Satser for FOA-ansatte (social- og sundhedspersonale samt ikke-
fagleerte ansatte omfattet of dense aftale) 

Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i ddsiummet: 

• alle dage mellem Id. 17.00 og Id. 23.00 med 30,0% of timelonnen 

• alle dage mellem Id. 23.00 og Id. 06.00 med 33,0% (Pr. 1. april 2019 med 35%) of 
timelonnen 

• lordage mellem Id. 08.00 og Id. 24.00 med 28% (Pr. 1. april 2019 med 30%) of 
timelonnen 

• son- og helhgdage mellem kl. 00.00 og Id. 24.00 med 50% of timelonnen. 

Bemaerkning: 

Effektiv tjeneste er: 

• Normaltjeneste 

• Effektiv tjeneste under radighedstjeneste 

• Over- og merarbejde 

Eksempel (indtil 31. marts 2019): 

Arbejde i tidsiummet lordag Id. 15.00 til lordag Id. 23.00 honoreres 

saledes: Lordag Id. 15.00 til Id. 17.00 =28% of timelonnen. 

Lordag Id. 17.00 dl Id. 23.00 = 30% + 28% = 58% of timelonnen. 

Eksempel (fra 1. apri12019): 

Arbejde i tidstununet lordag Id. 15.00 til lordag Id. 23.00 honoreres 

saledes: Lordag Id. 15.00 til Id. 17.00 =30% of timelonnen. 

Lordag Id. 17.00 til kl. 23.00 = 30% + 30% = 60% of timelonnen. 

Stk. 6. For SL-ansatte: Aften- og nattilla-g - afspadsering for 
manedslonnede 

For aften- og natbUxgget for manedslonnede gilder dog, at 8,11 procentpoint 
gives som afspadsering Of. skemaet). 

Tillaegstype 
Socialpaedagoger og 
faglaerere 

Samlet honorering 
- procent of 
timelon 

Tilgar afspadsering - 
procent of timelon 

Honorering efter stk. 1 
- procent of timelon 

Aftentillaeg 25,0% 8,11 % (3/37) 16,89% (25,0-8,11) 
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Nattillaeg 25,5% 8,11 % (3/37) 17,39%(25,5-8,11) 

Tillaegstype 
Omsorgs- og 
paedagogmedhjaelp 
ere 

Samlet honorering 
— procent of 
timelon 

Tilgar afspadsering — 
procent of timelon 

Honorering efter stk. 1 
— procent of timelon 

Aftentillaeg 27,5% 8,11 % (3/37) 19,39%(27,5-8,11) 
Nattillaeg 28,0% 8,11 % (3/37) 19,89%(28,0-8,11) 

Tillaegstype 
Peedagogiske 
assistenter 

Samlet 
honorering — 
procent of 
timelon 

Tilgar afspadsering — 
procent of timelon 

Honorering efter stk. 1 
— procent of timelon 

Aftentilla,g 26,0% 8,11 % (3/37) 17,89%(26,0-8,11) 
Nattillaeg 26,5% 8,11 % (3/37) 18,39%(26,5-8,11) 

Hele aften- og nattillxgget kan betales som et tilla:g of timelonnen, i stedet for at blive 

afspadseret, nar arbejdskraftsituationen pa arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker 

under fornoden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. 

Stk. 7. For FOA-ansatte: Pension 
Aften- og nattillfeg er pensionsgivende med 4% (pr. 1. april 2019 med 51/6) for 
manedslonnede pensionsberettigede ansatte. 

Pr. 1. april 2019 er lordags-, sondags- og helligdagstiUxg pensionsgivende med 1% for 
manedslonnede pensionsberettigede ansatte. 

Stk. 8. Afviklingsperiode 
Medmindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering vxre afaildet inden udgangen of den 
3. maned, der folger efter den maned, hvori arbejdet er prxsteret. Hvis 
afspadsering ildte er afviklet, udbetales honorering for arbejde pa saxlige 
tidspunkter. 

Kapitel 5 	Radighedstjeneste 

§ 14 Tjenestetyper 

Stk. 1. 
Radighedstjeneste kan tilrettelxgges som: 

a. Kirdigheds~eneste fin vagma e/se (SL-ansatte), hvor den ansatte opholder sig pa 
arbejdspladsen og kan tilltaldes til effelttivt arbejde, jf. § 15 og § 17. Kan kun 
tilrettelvegges i forlxngelse of normaltjeneste. 

b. l digheds~encste ficr Go/ig (SL og FOA-ansatte), hvor den ansatte kan tilkaldes til 
effelttivt arbejde pa arbejdspladsen, jf. § 16 og § 17. Kan kun tilrettehegges i 
forlxngelse of normaltjeneste. 
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c. 	Rddighedspenerte i et firldt doge (dogiroagt) (SL-ansatte) fia vagtva'relse eller fra bolig, 
hvor den ansatte kan tilkaldes til effektivt arbejde, jf. § 18. 

d. Anden form fog• Mdighed jf. § 20. 

Stk. 2. (SL-ansatte) 
Ved arbejdspladser, hvor en del of tjenesten tilrettelxgges som radighedstjeneste, skal 
det tilstixbes, at de ansatte ildce umiddelbart efter udfort radighedstjeneste palxgges 
en ny normaltjeneste eller dognvagt. 

Sker dette alligevel, og hat de pagxldende ildie haft en hviledd pa 

1. mindst halvdelen of radighedstiden (for dognvagter 11 timer), og 
2. mindst 4 timer mellem Id. 23 og den efterfolgende tjenestes pabegyndelse, 

ma nxste tjeneste foist tiltrxdes, nar der er opnaet 8 timers sammenhxngende hvile 
efter afslutningen of arbejdet i sidste tilkald. 

Den dd, hvori den ansatte of denne giund er fravxrende fra den nxste skemalagte 
tjeneste, betragtes som afspadsering, jf. § 8, Stk. 1, sidste sxtning. For dognvagter 
beregnes afspadseringen med de vxrdier, som omtales i § 15, Stk. 2, henholdsvis § 16, 
Stk. 2. 

Bemaerkning: 
Hviletiden beregnes som antallet of radighedstimer med fradrag of tillcald, 
beregnet som omtalt i § 17, Stk. 2. 

§ 15 Radighedstjeneste fra vagtvaerelse (SL-ansatte) 

Stk. 1. 
I forhengelse of normaltjeneste, jf. § 4, Sdc. 2, loan de ansatte palxgges 
radighedstjeneste fra vaghrxrelse. 

Bemaerkning: 
Bestemmelsen betyder, at for fiildtidsansatte skal tjenesten forud for 
radighedstjenesten vxre of den i § 4, Stic. 2 angivne nunimumslxngde.. 

Stk. 2. 

Radighedstjeneste fra vagh xrelse indgar i den gennemsnitlige ugentlige arbejdsdd 
med 1 times radighedstjeneste = 3/4 time. 

Bemaerkning: 
Se belcendtgorelse nt. 96 of 13. februar 2001 

§ 16 Radighedstjeneste fra bolig (SL og FOA-ansatte) 

Stk. 1. 
I forlxngelse of normaltjeneste, jf. § 4, Stk. 2, kan de ansatte palxgges 
radighedstjeneste fra bopxl. 
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Bemaerkning: 
Bestemmelsen betyder, at for fiildtidsansatte og deltidsansatte med 30 timer 
eller mere ugentligt skal tjenesten forud for radigliedstjenesten va e of den i 
§ 4, Stk. 2 angivne minimumslxngde. 

Stk.2. (SL-ansatte) 

RAdighedstjeneste fra bopxl indgar i den gennemsnitlige ugentlige arbejdsdd fined 1 
times radighedstjeneste = 1/3 time. 

Stk.3. (SL-ansatte) 

Ubelastet radighedstjeneste fra bopxl - svarende til en tjenestevxrdi pA gennemsnidigt 
6 timers normaltjeneste ugentlig pr. ansat - kan efter aftale mellem arbejdspladsen og 
tillidsreprxsentanten/-personaleorganisationen afvikles med betaling. Betalingen 
udgor den omregnede vxrdi til normaltjeneste. For timer, der Egger ud over den 
samlede tjenestevxrdi for en fuldtidsansat i normperioden, tillxgges der 50%. 

Bemaerkning: 
I forbindelse med radighedstjeneste fra bopxl vurderer arbejdspladsen, om 
der anvendes for lang tid til twnspw ved tilkaldelse. 

SAfremt dette er tilfxldet, mA arbejdspladsen oveiveje enten en xndring of 
vagtarten eller en tilladelse for det vagthavende personale til at anvende en 
hurtigere transportform (fix godtgorelse for benyttelse of eget 
befordringsmiddel, taxi e.l.). 

Omtalte tilladelse for det vagthavende personale til at anvende en hurtigere 
transportform forudsxttes ogsA at gxlde ved tilbagetransport til hjemmet. 

Ved tilliald til arbejdspladsen under radighedstjeneste fra bolig i tidsrummet 
fra Id. 24 til 06 har den ansatte ret til vederlagsfiY transport til og fra 
tjenestestedet. 

Transporten skal foregA under bettyggende forhold. 

Stk.4. (FOA-ansatte) 
RAdighedstjeneste kan etableres hele eller dele of dognet. 

Indenfor en 24 timers periode skal der forekomme bade en rAdighedstjeneste og en 
normaltjeneste. RAdighedstjeneste kan plaillxgges uden at vxre i direkte tillcnytning 
til normaltjenesten. 

Planlagt radighedstjeneste kan ildce overstige 24 radighedstimer ugentlig. 

Stk. 5. (FOA-ansatte) 
Det aftales lokalt, hvordan radighedstjeneste og tilkald under radighedstjeneste 
honoreres. 
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Kan der ildce opnas enighed gilder folgende: 

• RAdigliedstjenesten indgAr i arbejdstiden i forholdet 1: 1/3 

• For opkald og tilkald til effektiv tjeneste under radighedstjenesten betales 
normal timelon + et dUx-g pA 50% heraf 

• Den effektive arbejdstid opgores pr. pabegyndte time 

• Flere op- og tillcald indenfor den samme time honoreres ildce 

• For effelctiv tjeneste gilder Kapitel 4 

Stk. 6. (FOA-ansatte) 
Ekstra rAdighedstjeneste indgar i arbejdstiden i forholdet 1:1/2, og kan kun 
anvendes ved akut opstaede situationer. 

Bemaerkning: 
Ekstra rAdighedstjeneste aR ildes under iagttagelse of bestemmelserne om 
ugentligt ftidogn, jf. § 4, Stk. 3. 

Stk. 7. (FOA-ansatte) 
Ansfettelsesmyndigheden fastsxtter retningslinjer for rAdighedstjeneste, herunder 
transporttid, vederlagsfri transportform mv. Der stilles kommunikationsudstyr til 
radighed under rAdighedstjenesten. 

Stk. 8. (FOA-ansatte) 
Der kan lolcalt aftales andre former for rAdighedstjeneste end rAdighedstjeneste fra 
bolig, Villcarene aftales lolcalt. 

§ 17 Tilkald til effektiv tjeneste (SL-ansatte) 

Stk. 1. 
Under rAdighedstjeneste har de ansatte pligt til at give mode omgaende efter tilkaldelse. 

Stk. 2. 
Tilkald til effektiv tjeneste under rAdighedstjeneste opgores pr. pabegyndt time. 
Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. 

Den sAledes opgjorte tillcaldstid honoreres med betaling eller afspadsering med tilla g 
of 50%, idet der sker reduktion med den tid, der i foi-vejen er medregnet, det vil sige 
henholdsvis 3/4 og 1/3 time pr. times rAdighedstjeneste. 

Bemaerkning: 
Der kan pA liverdage finde paregnelige tillcald ("opkald") sted i slutningen of 
Adighedstj enes ter. 

SAdanne tillcald kan hojst have en varighed of 2 timer og kan tidligst 
pabegyndes Id. 06 og skal v=e afsluttet senest Id. 09. 
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Der kan ildie planlxgges normaltjeneste i forlxngelse of aregnelige opkald, 
hvis radighedstjenesten minus paregneligt opkald delved bliver kortere end 
8 timer. 

Stk. 3. 
Bestemmelserne i § 13 gxlder ogsa for tillialdstimer. 

§ 18 Radighedstjeneste i et fuldt dogn (dognvagt) (SL-ansatte) 

Stk. 1. 
Pa dage, hvor der ildce er fuld normaltjeneste, kan de ansatte palxgges 
radighedstjeneste i et fuldt dogn. 

Stk. 2. 
Dognvagter indgar i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med folgende vxrdier: 

1. Radighedstjeneste fra bopxl 1 dogn = 14 timer 

2. Radighedstjeneste fra vagtvxrelse 1 dogn = 20 timer 

Stk. 3. 
En dognvagt anses for horende til det kalenderdogn, hvori de fleste timer falder. 

Hvis de fleste of en dognvagts timer falder i et sondags-/sognehelligdagsdogn, ydes 
den i § 13 omtalte frihed for mindst 8 timers normaltjeneste. 

Stk. 4. 
Mold til effekdv tjeneste under dognvagt opgores som i § 17, Stk. 2, bortset fra de 
forste 8 timers tilkald, som anses for inlduderet i de i § 18, Stk. 2angivne timetal. 

Stk. 5. 
Bestemmelserne i § 13 goclder ogsa for tilkaldstimer under dognvagt. 

§ 19 Ekstra radighedstjeneste (SL-ansatte) 

Stk. 1. Stk. 1 
Palxgges en ansat ekstra radighedstjeneste, omregnes denne til normaltjeneste og 
honoreres som overarbejde under iagttagelse of § 9. 

Stk. 2. Stk. 2 
Ved tilkald i forbindelse med ekstra radighedstjeneste, forhojes reduktionen, jf. § 17, 
Stl 2, med 50%. 

§ 20 Anden form for radighed (SL-ansatte) 

Stk. 1. 
Ved anden form for radighed end omtalt i § 15, § 16, § 17, § 18 og § 19 skal der lokalt 
tages stilling til vilkarene herfor. Safremt honorering sker i form of en okonomisk 
]compensation, sker det i form of fiinktionstMxg efter bestemmelserne herom i den 
enkelte overenskomst. 
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Kapitel 6 	Ovrige bestemmelser 

§ 21 Hviletid og fridogn 

Stk. 1. (SL-ansatte) 

Aftale om hviledd og fridogn (64.17) gxlder. Lokalt er der mulighed for at indga 
aftale om hviletid og fridogn inden for aftalens rammer. 

Stk. 2. (FOA-ansatte) 

Aftale om hviledd og fridogn for ansatte i kommunernes xldre-, sundheds- og 
handicapomrAde, kostproduktion mv. (79.02). 

§ 22 Beregning of timelon 

Timelonnen er 1/1924 of arslonnen for fuldtidsansatte. Arslonnen bestir of 
grundlon, funktionslon, lwalifikationslon og evt. overgangstrin/-tillxg, jf. 
overenskomsternes bestemmelser herom. 

§ 23 Frivilligt ekstra arbejde (FOA-ansatte) 

Vilkarene for frivilligt ekstra arbejde, herunder honorering, aftales lokalt. 

Mellem lederen og den ansatte kan der inden for rammerne of den lokale aftale 
aftales frivilligt ekstra arbejde, ogsA ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. 

Bemaerkning: 
Bestemmelsen om honorering of frivilligt ekstra arbejde kan fx finde 
anvendelse, hvor der over en periode skonnes at vxre ubalance mellem 
personaleressourcer og arbejdsopgaver. Det kan vxre ved sygefravxr of et vist 
omfang, lxngerevarende vakancer, ferieafvilding m.v. I disse situationer er der 
mulighed for at binge bestemmelsen i stedet for at benytte ekstern 
arbejdsluaft fra vikarbureauer eller lignende. 
Sxdvanligt mer- og overarbejde kan finde sted, hvor arbejdssituationen gor 
det nodvendigt fx i forbindelse med kollegers fravxr pa grund of sygdom, 
ferie, barns sygdom eller lignende. 

§ 24 Udrykning og patientledsagelse (FOA-ansatte) 

Stk. 1. Honorering 
Ved deltagelse i udiykning ved ambulance eller helikopter ydes en godtgorelse pa 
205,041cr. (31/3 2000-niveau). 

Stk. 2. Rejsetid om ledsagelse med borgere pa ferier mm. 
Rejsetid medregnes i arbejdstiden. Strxldcer rejsetid sig udover den normale daglige 
arbejdstid for en fuldddsansat, honoreres de overskydende timer efter 
bestemmelserne for overarbejde. 

Stk. 3. Forsikring 
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I de tilfa'lde, hvor den ansatte tjenstligt deltager i ambulancetransporter (bil, fly eller 
hel lcopter), tegnes der rejseforsilcring, som giver en da hung pa 5 mio. lcr. ved dod 
eller ulykke. Bestemmelsen gilder ildce for tjenestemxnd. 

§ 25 Koloniophold, hojskoleophold og ferierejser 

Stk. 1. Lokal aftale 

VilkArene for deltagelse i borgernes/lclienternes ferie- og koloniophold m.v. aftales 
lokalt. 

Bemwrkning: 
Det tilskyndes, at der ved planlxgning of ferierejser/ koloniophold for 
borgerne i videst muligt omfang tages hensyn til medarbejdernes familieforhold 
og helbredsforhold. Dette kan eksempelvis vxre hensyn til bornefamilier, 
sxi:Ugt svxre livssituationer eller vxsentlige helbredsforhold, der kan begrunde 
il&.e at skulle deltage. 

Stk. 2. Tilbagefald 

Kan der ilcice opnas enighed lokalt, gilder vilkar som i Aftale om vederlag for 
deltagelse i feriekolonier tit pa~dagogisk personale ved dogninstitutioner mv.(64.21). 

§ 26 Timelonnede 

Stk. 1. GmIdende bestemmelser 
Folgende bestemmelser finder anvendelse for timelonnede: 

§ 2 Tjenestetyper 

§ 3, Stic. 1 Tjenesteplan 

§ 4, Stk. 1, Stk. 2, Stk. 6 og Stdc. 7 Arbejdets placering 

§ 5 Sxrlige fridage 

§ 11 , Stic. 2, Stk. 5 og Stic. 7 Overarbejde 

§ 13, Stic. 1, Sdc. 2, Stic. 3 og Sdc. 4 Arbejdstidsbestemte ydelser 

Kapitel 5 Bestemmelser om radigliedstjeneste 

§ 21 Hviledd og fridogn 

§ 22 Beregning of timelon 

§ 24 Udtylming og patientledsagelse (FOA-ansatte) 

Stk. 2. Honorering for sognehelligdage 

Timelonnede, der hat haft beskxfdgelse ved arbejdspladsen mindre end 6 arbejdsdage 
umiddelbart forud for en sognehelligdag, betales for effektiv tjeneste pa 

SL/FOA/CFD OK18 undersl(riftsversion 



SL/FOA Arbejdstidsaftale 	 OK18/2019 15 	 Side 24 of 28 

sognehelligdagen (Id. 00.00 - 24.00) ud over timelonnen et sognehelligdagstillxg pa 
100% of timelonnen for liver times tjeneste, beregnet pr. pabegyndt halve time. 

Timelonnede, der hat haft beskxfdgelse ved samme institution i mindst 6 pa 

lunanden folgende arbejdsdage (heti indbefattet skemamxssigt fastlagt fridogn, jf. Stk. 
5), fotud for og i tilslutning til en sognehelligdag, betales for effektiv tjeneste pa 
sognehelligdagen Od. 00.00 - 24.00) ud over timelonnen et sognehelhgdagstillxg pa 
200% of tinelonnen for liver tunes tjeneste, beregnet pr. pabegyndt halve time. 

Der kan ildte samtidig med sognehelligdagstillxg gives betaling for arbejde pa son- og 
helligdage (509/6) efter § 13, Stk. 5 og Stk. 6. Tillxg for arbejde i aften- og nattjeneste 
alle dage udbetales. 

Stk. 3. Overarbejde 
Overarbejdsbetaling ydes kun for de timer, der ligger ud over tjenestestedets daglige 
arbejdstidsnorm. 

Stk. 4. Annullering of aftalt tjeneste 
Safremt en aftalt tjeneste for en timelonnet ildre kan udnyttes of arbejdspladsen, og 
safremt arbejdspladsen ikke kan anise den pagxldende anden tjeneste, hat den 
ansatte, medmindre tjenesten annulleres med et varsel pa 4 timer forud for 
tjenestens pabegyndelse, ret til Ion for det antal timer, der var aftalt for den 
pagxldende dag. 

Stk. 5. Fridogn 
Timelonnede hat ret (og pligt) til et fridogn uden betaling for liver periode pa 6 
arbejdsdage. 

Bemarrkning til stk. 1 og 2: 
Sxrlige fjidage, der ligestilles med sognehel igdage, jf. § 5, honoteres efter 
Sd-,. 2. 

Kapitel 7 	Ikrafttraeden og opsigelse 

§ 27 Ikrafttraaden og opsigelse 

SM. 1. Ikrafttraeden 
Aftalen gxlder fra 1. apri12018. 
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Stk. 2. Opsigelse 
Aftalen kan opsiges med 3 maneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. 
marts 2021. Opsigelsen skal ske slo:iftligt. Hver of parterne kan opsige aftalen 
selvstxndigt. 

Soborg, de n 2. september 2019 

For 
	- --)v I cI 

CFD 

Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen 

For ~~~/ x
'
,201 ; 

Socialpa:dagogerness Landsforbund 

Faglig sel - mr Svend Skadhauge Troelsen 

Fa , OP' 

BOA - Fag og Arbejde 

Sektor formand Torben KUtmoller Hollmann 
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Protokollat 1 	Klientledsagelse 

Der er mellem aftalens parter enighed om folgende bestemmelser i forbindelse med 
ldientledsagelse: 

1. Rcisetiden medregnes fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med 
tilbagerejse imellem Id. 22 og 08 il&e medregnes som arbejdstid, safremt der er 
stillet soveplads til radighed. 

2. Arbejdsfri ophold. 

a) Arbejdsfri ophold uden for hjemstedet pA indtil 2 timer (hvis den 
overvejende del of opholdet falder i tiden Id. 21-06 indtil 3 timer) medregnes 
fuldt ud. 

b) SAfremt det arbejdsfri ophold uden for hjemstedet er of lxngere varighed end 
anfort i litra a), men ikke overstiger 6 timer, medregnes hele opholdet med 
1/3 of tiden. 

c) I ovrigt medregnes arbejdsfH ophold ildce. 

3. I forbindelse med ]dientledsagelse ydes time- og dagpenge efter de for 
kommunens tjenestemxnd gxldende regler. 

Bemaerkning: 
SAvel hen- som tilbagerejse medregnes fuldt ud i arbejdsdden. Strxld~er 
rejsedden sig ud over den for den ansatte gxldende normale daglige 
arbejdsdd (fuldtidsbeskxfdgede), honoreres de overskydende timer efter 
bestemmelserne for overarbejde. 

Strxldier ldiendedsagelsen sig ud over 12 timer (inld. tilbagerejseperioden), 
refunderes dokumenterede udgifter til fortxring i rimeligt omfang i stedet 
for time- og dagpenge. 

Soborg, den 2. September 2019 

For CFD 

Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen 

For 

Socialpxdagogernes Landsforbund 
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Faglig ~~l~ietxr Svend Skadhauge Troelsen 

Sektor formand Torben Klitmoller Hollmann 
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Protokollat 2 	Undervisning (SL-ansatte) 

For pxdagoger, der er ansat i helhedstilbud (integreret skole-/fritidstilbud) for barn og 
unge med betydelig og/eller varig nedsat fysisk eller psyldsk funktionsevne, og som 
deltager med socialpxdagogisk bistand i undervisningen, skal der vxre et 
hensigtsmxssigt forhold mellem tildelte opgaver og den tid, pxdagogen/teamet hat til 
radighed for varetagelsen of det tillagte arbejde. Der skal ved udarbejdelse of 
arbejdsplanen tages hojde for, at pxdagogen/teamet far mulighed for at forberede 
opgaver, hvor forberedelse er nodvendig til losning of opgaven, idet det er forudsat, at 
de tildelte opgaver kan loses inden for den hertil afsatte tid. Tilsvarende gilder for 
undeivisning efter godkendt undervisningsplan ved dogninstitutioner med egen skole 
for barn og unge, jf. § 67 i lov om social service. 

Soborg, den 2. september 2019 

For CFD  Ll  l~~ — ?b 

)OC  
Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen 

For 

Socialpxda:,: gernes Landsforbund 
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