ARBEJDSPLANLÆGNING

Drejebog: Arbejdsplanlægning
og tilrettelæggelse af arbejdstid

Formålet med drejebogen “Arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdstid” er at inspirere arbejdspladserne til at diskutere arbejdsplanlægning og aftaler om arbejdstid.

Rammeaftalen om decentrale
arbejdstidsaftaler
Formål:

Drejebogens opbygning retter sig imod at skabe sammenhæng
mellem arbejdspladsens værdier og mål, den pædagogiske opgave,
personalepolitikken og arbejdsmiljøet, brugere og pårørende.
Drejebogen er dermed et redskab til at:
• undersøge, hvordan den eksisterende arbejdsplanlægning
fungerer
• belyse, om der er behov for ændringer i arbejdsplan
• belyse, om der er behov for at indgå en ny aftale om arbejdstid
Drejebogen henvender sig til alle medarbejdere. Ideen med mappens
form er, at materialet let skal kunne kopieres, fordi det er vigtigt, at
alle har indflydelse i processen.
TR, SR og ledelse har et særligt ansvar for, at arbejdet planlægges
således, at opgaver, mål og værdier for både det pædagogiske arbejde og for arbejdsmiljø og personalepolitik tilgodeses.

Konflikter mellem krav
Tillrettelæggelsen af arbejdstiden er præget af en række krav.
Nogle er modsatrettede, det gælder for eksempel:
• Medarbejdernes ønske om weekend-fri OVERFOR kravet om
socialpædagogisk tilbud i weekenden, hvor dagforanstaltningen
er lukket.
• Fast vågen nattevagt som belastning for den, der udfører denne,
OVERFOR øvrige medarbejderes ønske om ikke at arbejde om
natten.
Eller mere overordnet:
• Fleksibilitet – overfor forudsigelighed
• Fleksibilitet – overfor regelmæssighed
Det er Socialpædagogernes opfattelse, at tilrettelæggelse af arbejdstiden er centralt både for medarbejdernes arbejdsforhold og for kvaliteten i den pædagogiske ydelse. Dette kan i sig selv begrunde en
undersøgelse af den eksisterende arbejdsplan. Med rammeaftalen
om decentral tilrettelæggelse af arbejdstiden er der samtidig fremkommet muligheder, som arbejdspladsen ikke tidligere har haft.

• At fremme en mere fleksibel
arbejdstidstilrettelæggelse tilpasset den enkelte arbejdsplads.

Principper:
• de lokale parter aftaler
arbejdstidsbestemmelserne:
betalingssatser, afspadseringsregler mv.
• aftaler er så vidt muligt fælles
for arbejdspladsens faggrupper
• aftalerne skal sikre, at arbejdsmiljøforhold indgår i arbejdstilrettelæggelsen
• aftalerne skal sikre bedst
mulig sammenhæng imellem
den pædagogiske opgave, de
ansattes arbejdsliv og familie/
privatliv
• arbejdsmiljøloven og EU-direktivet om arbejdstid skal overholdes
• aftaler skal evalueres fx efter
to år
• aftaler kan opsiges, herefter
gælder Socialpædagogernes
Landsforbunds centralt fastlagte arbejdstidsaftale.

Rammeaftalen med KTO’s
bemærkninger ligger på
www.sl.dk/dga/arbejdsplanlægning

Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle arbejdspladser skal gennemføre en skriftlig arbejdspladsvurdering. Socialpædagogerne
anbefaler, at arbejdstiden og
planlægningen af denne inddrages i den lovpligtige arbejdspladsvurdering, da tilrettelæggelse af arbejdstiden har stor
betydning for medarbejderens
psykiske arbejdsmiljø, I APVmaterialet belyses arbejdsplanens betydning for medarbejderens oplevelse af: indflydelse,
helbred, søvnkvalitet, sociale forhold og kompetenceudvikling.

APV-materialet ligger på
www.sl.dk/dga/APV

Har du som TR, leder eller SR fornemmelse af, at arbejdsplanlægningen kunne være bedre, er det relevant at gentænke de forskellige
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Særligt vedrørende ledernes
arbejdstid
I §1 “Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for
pædagogisk personale ved døgninstitutioner” fastslås det, at
ledernes normale tjeneste unddrager sig kontrol. Det vil sige,
at lederne selv tilrettelægger
deres arbejde. Derfor gælder
bl.a. bestemmelserne vedrørende arbejdstilrettelæggelse og
honorering for overarbejde ikke
for ledere.

På www.sl.dk/lederogarbejdstid
finder du en netbaseret pjece
om lederne og de særlige dilemmaer, regler og aftaler, der gælder for deres arbejdstid.

Løn og arbejdstid
Medarbejderens løn inkluderer
særydelser for arbejde på tidspunkter, der ligger udenfor det
man kan kalde den normale
arbejdstid. Det indbefatter tillæg
for
• aften- og nattjeneste
• lørdags-/mandagstjeneste
• søn- og helligdagstjeneste
• delt tjeneste
og varslingsbetaling for
• omlagt tjeneste
• omlagt rådighedstjeneste
• overarbejde/merarbejde
• inddragelse af fridøgnsperioder
For disse tjenester betales der
et krone/ørebeløb pr. time/dag.
For søndagstjeneste afregnes
der dog med en 1/2 time mere
for hver times arbejde. Typisk vil
der på en traditionel døgnvagt
pr. måned blive afregnet med et
beløb på mellem 1200,- og
1400,- kr. pr. måned, men
beløbet kan variere meget. Med
KTO-aftalen om konvertering af
ulempetillæg er der åbnet mulighed for at omregne disse særydelser til et fast månedligt tillæg.
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interesser, som knytter sig til arbejdsplanen.
For medarbejderne påvirker arbejdsplanen og planlægningen heraf:
• indflydelse på egen arbejdstid
• egne udviklingsmuligheder – privat og i arbejdslivet
• oplevelse af kvalitet og kontinuitet i det udførte arbejde, fx at
overlap og kommunikation vedrørende opgaven fungerer
Arbejdsplanen har også betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø
– eksempelvis:
• søvnkvaliteten
• helbredet og medarbejderens fortsatte arbejdsevne
• psykisk arbejdsmiljø, blandt andet ved alenearbejde
Arbejdsplanen kan navnlig have konsekvenser for gravide medarbejdere, ældre medarbejdere samt for medarbejdere med nedsat
arbejdsevne. Tilrettelæggelse af arbejdstiden har dermed også konsekvenser for ligestilling og seniorpolitik.
Arbejdsplanen har betydning for medarbejdernes sociale og familiemæssige forhold, blandt andet:
• (planlagte) fritidsaktiviteter
• aktiviteter med familie og venner
Arbejdstidstilrettelæggelsen påvirker medarbejderens kompetenceudvikling – når arbejdstidstilrettelæggelse af arbejdstiden giver mulighed for:
• læring sammen med andre
• supervision
• udviklingsarbejde
• kurser og efteruddannelse.
Endelig har tilrettelæggelsen betydning for medarbejderens løn, fordi
en del af lønnen kan være betinget af skiftende arbejdstider og døgnarbejde.
For arbejdspladsen og ledelsen er tilrettelæggelse af arbejdstiden
væsentlig for:
• mål og værdier i forhold til den pædagogiske opgave
• medarbejderne i forhold til løn, arbejdsmiljø, personalepolitik,
kompetenceudvikling og seniorpolitik
For den pædagogiske opgave har det en direkte og umiddelbar betydning, at:
• medarbejdere kan tilkaldes, hvis en ekstraordinær situation
opstår
• spidsbelastninger er tilstrækkeligt bemandet
• det er muligt at få kontakt med medarbejderne, hvis der opleves
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•

behov herfor
der er tid til at kommunikationen imellem de forskellige
medarbejdere fungerer, eksempelvis ved overlap
medarbejderne er der, når det er planlagt.

For den pædagogiske opgave har arbejdsplanen også en indirekte og
mere langsigtet betydning, når den påvirker medarbejderens:
• tid til skriftlig afrapportering
• deltagelse i personalemøder
• kompetenceudvikling
• sygefravær
• omfanget af personaleudskiftning
Undersøgelsen af de forskellige interesser og balancen herimellem
kan tage udgangspunkt i de her nævnte felter. Behandlingen kan ske
på møde i MED/SU, personalemøde o. l.
Peger diskussionen på, at arbejdsplanlægningen trænger til et egentligt serviceeftersyn, kan der være behov for en mere systematisk
undersøgelse omfattende:
• Hvilke rammer har vi? Hvad kan vi gøre? Hvad har vi lov til at
gøre?
• Hvem skal gøre arbejdet?
• Hvilken viden har vi på arbejdspladsen, skriftlig og mundtlig?

Hvilke rammer har vi?
Socialpædagogernes overenskomster indeholder bestemmelser om
arbejdstid. Derudover er arbejdstidstilrettelæggelsen af arbejdstiden
omfattet af Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn.
Disse bestemmelser er blødt op i en aftale, som Forbundet og
arbejdsgiverne indgik tilbage i 1981. Denne aftale bestemmer blandt
andet, at rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes som hviletid.
Ifølge samme aftale har TR og ledere mulighed for at indgå aftale om
udskydelse af det ugentlige fridøgn og nedsættelse af hviletiden til
otte timer.
I 1999 blev der indgået aftale om decentral tidstilrettelæggelse af
arbejdstiden. Denne aftale giver mulighed for lokalt at indgå aftaler,
der alene begrænses af Arbejdsmiljøloven og EU’s arbejdstidsdirektiv.
Kredsene har i forhold til medlemmerne kompetencen til at indgå aftaler i henhold til rammeaftale om decentral arbejdstid. I rammeaftalen anbefales, at alle medlemsgrupper på samme arbejdsplads indgår i rammeaftalen. Andre faggrupper og deres TRer skal derfor
søges inddraget.
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Lokale aftaler om hviletid
og fridøgn
Socialpædagogerne og de kommunale parter indgik i 1981
aftale om, hvorledes arbejdsmiljølovens bestemmelser om
hviletid og fridøgn skal anvendes
på det socialpædagogiske område. Aftalen, der er godkendt af
Arbejdstilsynet, indeholder, at TR
og leder på den enkelte arbejdsplads kan indgå aftale, hvor:
• hviletiden kan nedsættes til
otte timer (den enkelte
medarbejder må ikke have
nedsat hviletid i flere på hinanden følgende døgn)
• der kan være op til 12 døgn
imellem to fridøgn
• nedsat hviletid eller udskudt
fridøgn skal kompenseres
senere
• aftalen skal være skriftlig
• aftalen skal indeholde bestemmelser om opsigelse. Er disse
ikke aftalt, kan aftalen opsiges
med tre måneders varsel
De enkelte kredse har forskellig
praksis for indgåelse af lokale
aftaler om hviletid og fridøgn,
herunder TRens kompetence til
at indgå disse.
Kredsen skal derfor altid kontaktes inden indgåelse af en aftale
om hviletid og fridøgn.
En lokal aftale om hviletid og fridøgn skal knytte sig til en arbejdsopgave eller arbejdsplan,
som nødvendiggør denne.
Det er ikke usædvanligt, at lokale aftaler fortsætter, uanset at
den konkrete anledning til aftalen er bortfaldet. Det er derfor
hensigtsmæssigt at vurdere, om
der fortsat er brug for aftalen.

Spørgeskema om arbejdsplanlægning
Skemaet er til den enkelte medarbejder som hjælp til at afdække behovet for en ny arbejdsplanlægning. Skemaet afdækker
den nuværende arbejdsplanlægning i forhold som: brugernes
behov, medindflydelse, kompetenceudvikling og ønsker til en
kommende arbejdsplanlægning.
Skemaet ligger på www.sl.dk/
dga/arbejdsplanlægning
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Lokale rammer
Kredsene kan alene eller sammen med øvrige KTO-organisationer have indgået aftale med regionen og kommunerne om, hvorledes rammeaftalen om decentral arbejdstid skal anvendes.
Hovedudvalget eller tilsvarende
overordnede samarbejdsorganer
kan have vedtaget principper for
anvendelsen af rammeaftalen
om decentral arbejdstid.
Indholdet af mulige aftaler i
MED- eller samarbejdsudvalgene
udgør sammen med kredsens
aftaler en del af rammerne for
udformningen af arbejdsplanen.

Gravide må ikke have fast
natarbejde
Fast natarbejde fordobler risikoen for abort og skal undgås.
Så snart medarbejderen har konstateret sin graviditet, skal hun
derfor ophøre med at arbejde i
fast nat. Der er ikke konstateret
øget risiko for abort ved andre
former for skifteholdsarbejde.
(Undersøgelse omfattende
8.000 gravide med skifteholdsarbejde i perioden 1998-2001 i
Danmark)

Fast natarbejde igennem
mange år øger risikoen for
brystkræft
Fast natarbejde igennem ca. 20
år er i enkelte tilfælde blevet
anerkendt som årsag til brystkræft. Fast natarbejde bør også
af den årsag begrænses mest
muligt. I Trivselsaftalen for danske regioner er der i forhold til
døgndækkende institutioner
aftalt flg.
“Ved arbejdstidsplanlægningen
bør ledelen under iagtagelse af
arbejdsmiljøhensyn i videst
muligt omfang søge at mindske
forekomsten af natarbejde.”
Aftale om Trivsel og Sundhed,
Danske Regioner og KTO og
Aftale om trivsel og sundhed KL
og KTO: www.sl.dk/dga/psykisk
arbejdsmiljø
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Før arbejdstiden diskuteres, er det derfor vigtigt at gøre sig klart,
hvem der har kompetence i forhold til de overenskomstbaserede
arbejdstidsregler og Arbejdsmiljøloven:
• Hvad er TRs kompetence?
• Hvad er lederens kompetence?
• Er der en lokal aftale om nedsættelse af hviletid og fridøgn?
Hvad indeholder den, og hvem har kompetence til at ændre den?
• Hvem har kompetence til at indgå en aftale i henhold til rammeaftalen om decentral tilrettelæggelse af arbejdstid? Dette både i
forhold til Socialpædagogernes medlemmer og medlemmer af
øvrige KTO-organisationer
• Hvilke vedtagelser er der på arbejdspladsen, skrevne som
uskrevne?

Hvem skal gøre arbejdet?
Oplagte steder at påbegynde diskussionerne er MED-udvalget, klubben eller personalemødet. Initiativet kan komme fra TR og ledelse.
Man kan for eksempel nedsætte en arbejdstidsgruppe bestående af
leder, TR og SR samt andre medarbejdere med interesse for arbejdsplanlægning.

Hvilken viden har arbejdspladsen?
Find ud af hvilken viden, der allerede eksisterer på arbejdspladsen.
Den viden, I kan bruge, er for eksempel:
Målsætninger for arbejdspladsen:
• virksomhedsplaner el. lign.
• værdier og holdninger på arbejdspladsen
• handlingsplaner
• fastlagte servicekrav af betydning for tilrettelæggelse af arbejdstiden
Personalepolitik (både regionens/kommunens og arbejdspladsens):
• lønpolitik (både regionens/kommunens og arbejdspladsens)
• arbejdspladsvurdering
• statistik over sygefravær og personaleafgang
Hent eventuelt inspiration fra andre arbejdspladser, kredsen og forvaltningen. Indsamling af og overblik over de foreliggende oplysninger
er et vigtigt bidrag til den videre proces. Der, hvor præcise informationer kan erstatte gætterier, kan arbejdspladsen spare meget tid.
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Temaer
En måde at give debatten struktur på kan være at dele den op i
nogle temaer, for eksempel:

Medarbejderne
•
•
•
•
•

Personalepolitikken – hvad siger den?
Arbejdspladsvurderingen – hvilket indhold har den?
Medarbejderne som kollektiv – hvordan fungerer arbejdsplanen?
Den enkelte medarbejder – hvilke ønsker har han/hun?
Hvad siger medarbejdere som:
– er over 45 år
– er gravide
– er ansatte på fast nat
– er ansatte med nedsat arbejdsevne

Hvorledes passer den nuværende tilrettelæggelse af arbejdstid til
disse behov? Har medarbejderne behov for ændringer?

Den pædagogiske opgave
•
•
•
•

Handlingsplanerne – hvad siger de?
Institutionsmålsætningen – hvordan lyder den?
Hvad forventer de mennesker, som vores arbejde retter sig imod?
Servicedeklarationer og øvrige kvalitetskrav, hvad indeholder de?

Hvordan passer den nuværende arbejdsplan til den pædagogiske opgave og medarbejdernes behov, og hvilke behov er der for ændringer?
Disse spørgsmål kan afdækkes gennem gennemgang af skriftligt
materiale, personalemøde, spørgeskema til medarbejderne, arbejdspladsvurderingen og øvrig eksisterende viden.

Ny arbejdsplan
Når den eksisterende arbejdsplan er belyst i forhold til det pædagogiske arbejde og medarbejdernes behov, skal følgende vurderes:
• Er der behov for ændringer i tilrettelæggelse af arbejdstiden?
• Hvilke behov? Er det i forhold til den pædagogiske opgave eller i
forhold til medarbejderne?
• Hvordan kan en ny arbejdstidsarbejdsplan se ud?
• Hvilke forventninger har vi til den nye arbejdsplan?
– på kort sigt
– på langt sigt
• Hvilke ulemper indeholder den ny arbejdsplan? Kan disse ulemper modvirkes?

SOCIALPÆDAGOGERNE

Helbredskontrol ved
natarbejde
Ansatte, der enten har fast natarbejde eller indenfor et år har
300 timers natarbejde, har krav
på helbredskontrol betalt af
arbejdsgiveren.
Helbredskontrollen kan udføres
af ansattes egen læge, den
arbejdsmedicinske klinik eller en
arbejdsmiljørådgivning. Formålet
med helbredskontrollen er at
• styrke medarbejdernes evne til
at forebygge de helbredsmæssige konsekvenser af natarbejdet fx i forhold til kost og søvn
• vurdere om der er helbredsmæssige forhold, der taler for,
at medarbejderen stopper med
natarbejde
Ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder
beskæftigelse med natarbejde
og derefter med regelmæssig
mellemrum. Helbredskontrollen
betales af arbejdsgiveren.
Eksempel på beregning af nattimer: En medarbejder, som
normalt arbejder i nattevagt fra
23.00-07.00, har seks timer i
natperioden. Har man i løbet af
12 måneder 50 af sådanne vagter betyder det, at man har
arbejdet 300 timer i natperioden. Et gennemsnit på lidt over
fire nattevagter om måneden gør
pågældende omfattet af aftalen
om helbredskontrol.
En natperiode er et tidsrum på
mindst syv timer, som omfatter
tidsrummet mellem kl. 00.00 og
05.00. Med mindre andet er
aftalt, er natperioden fra kl.
22.00 til kl. 05.00.

Kilde: Tillæg til aftale om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden.
Tillægget findes på www.sl.dk >
faglig håndbog > overenskomster og aftaler > Arbejdstid kommuner og regioner
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•

Hvorledes skal den nye arbejdsplan evalueres?

Eksempler på vedtagne
principper for arbejdsplan:
• hvor mange weekender skal
den enkelte medarbejder
arbejde pr. måned (aften/dag)
• hvor mange aftenvagter pr.
måned (14-23)
• én fast ugentlig friaften
• fast tilrettelagt friaften/aftenvagt – ét år frem
• andre vedtagelser

Retningslinjer for arbejdsplanlægning aftalt i MED-udvalget
MED-udvalget kan supplere overenskomstfastsatte aftaler om
arbejdstid, med retningslinier for
arbejdstidstilrettelæggelse.
Eksempelvis retningslinier om:
• inddragelse af den enkelte
medarbejder
• imødekommenhed i forhold til
natarbejde i forhold til ældre
medarbejdere og medarbejdere med nedsat arbejdsevne
se rammeaftalen om seniorpolitik og retten til seniorsamtaler på www.sl.dk/dga/seniorpolitik
• en arbejdsplan der understøtter social kontakt, læring
og uddannelsesmuligheder
Indholdsmæssige retningslinier
om:
• øget fleksibilitet må ikke medføre forøgelse af den samlede
arbejdstid
• resultatet af en øget fleksibilitet skal også komme medarbejderne til gode
Arbejdsmiljøspørgsmål i forhold
til arbejdsplanlægning behandles mest hensigtsmæssigt i
MED-udvalg med deltagelse af
både TR og SR.
Arbejdsmiljøspørgsmål kan i forhold til arbejdsplanlægning
være:
• beskyttelse af gravide medarbejdere (se tekstbox side 40)
• alenearbejde og risiko for vold
• helbredskontrol ved natarbejde
(se tekstbox side 41)
• anvendelse af Socialpædagogernes arbejdspladsvurdering
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Når principperne for ny arbejdsplan er opstillet, vurderes det, om
aftalen kan realiseres indenfor arbejdstidsaftalen, eller om det kræver en anvendelse af rammeaftalen om decentral arbejdstid.

Ny aftale
Vælger arbejdspladsen at realisere en ny tilrettelæggelse af arbejdstiden indenfor rammerne af aftalen om decentral tilrettelæggelse af
arbejdstiden, skal TR undersøge hos kredsen, om vedkommende har
kompetence til at indgå en sådan.
En lokal aftale om arbejdstid kan opsiges med et varsel på tre måneder, med mindre andet aftales. Når opsigelsen er trådt i kraft, gælder
de centralt aftalte arbejdstidsregler.
Det kan være svært at overskue de samlede konsekvenser af en ny
aftale om arbejdstid. Det er derfor hensigtsmæssigt at aftale en
udløbsdato, hvorefter de centralt fastlagte arbejdstidsbestemmelser
igen gælder. Dette ikke med henblik på at arbejdspladsen nødvendigvis skal vende tilbage til det centralt fastsatte regelsæt, men for at
beskytte arbejdspladsen og medlemmerne imod at hænge på en
utilfredsstillende arbejdstidsaftale. En på forhånd aftalt udløbsdato
skærper interessen for en evaluering af aftalen og gør det mere
betryggende for medarbejderne at indgå denne.
Ved indgåelse af aftale om decentral arbejdstid skal man være opmærksom på:
• Hvad er kredsens politik?
• Hvad har MED/SU besluttet?
• Hvad er TRs kompetence?
• Gør aftalen tidsbegrænset og fastsæt en udløbsdato
• Aftal varsel for opsigelse af aftalen
• Aftal kriterier og tidspunkt for evaluering af aftalen
• Husk arbejdsmiljøet
• Husk, at det er tilladt at sige nej – vi ønsker ikke nogen lokal
aftale om arbejdstid
Indgås en aftale i henhold til rammeaftalen, skal der fastlægges
kriterier for evaluering af denne både i forhold til opgaven og medarbejderne. Evalueringen bør både omfatte arbejdsmiljø, betydning for
sociale og familiemæssige forhold, kompetenceudvikling og løn.
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Evalueringskriterier
En ny arbejdsplan kan eksempelvis evalueres i forhold til:
• medarbejdertilfredshed: f.eks. gennem et spørgeskema, som kan
anvendes før og efter ændring er iværksat. Se spørgeskemaet i
tilknytning til Socialpædagogernes APV-skema.
• brugertilfredshed og måling heraf
• personalemøde, hvor det diskuteres om de forventninger, der var
ved indførelse af den ny arbejdstidstilrettelæggelse, er indfriet
• talmæssige oplysninger om timeforbrug og lønudgifter
Vær forsigtig med fortolkning af oplysninger som:
• sygefravær og
• personaleudskiftning
Ændringer i disse kan skyldes mange andre forhold end arbejdstidstilrettelæggelsen. For alle talmæssige oplysninger gælder, at de kan
belyse, men ikke erstatte en samlet faglig vurdering.
Evalueringen bør foreligge inden aftalens udløb, således at den kan
indgå i vurderingen af, om aftalen skal videreføres. Tidspunktet for
evalueringen bør derfor fremgå af aftalen.

Ressourcer
Kredsene i forbundet kan belyse aftalemæssige spørgsmål og vejlede om fortolkning og indgåelse af aftaler.
Kommunen og forvaltningen vil tilsvarende have mulighed for at
bidrage til den lokale dialog og aftaleindgåelse.

Læs mere:
Aftaler om arbejdstid og arbejdsmiljø: Socialpædagogernes
Landsforbund og Amtsrådsforeningen 2006:
www.personaleweb.dk/04Z4516904
Arbejdstid og arbejdsmiljø: Branchearbejdsmiljørådet for Social og
Sundhed herunder Socialpædagogerne, KL og Amtsrådsforeningen
2003: www.personaleweb.dk/04Z4420483
Decentrale arbejdstidsaftaler: en opfordring til at gå igang. KTO, KL
og Amtsrådsforeningen 2001: www.personaleweb.dk/syspub/upload/publication/attachment/arbejdstidsaftaler.pdf

SOCIALPÆDAGOGERNE

Socialpædagogernes arbejdstidsaftale og rammeaftalen om
decentral arbejdstid (KTO:
Rammeaftale om decentrale
arbejdstidsaftaler)
Forskellen mellem Socialpædagogernes arbejdstidsaftale og
rammeaftalen om decentral
arbejdstid vil i hovedsagen bestå
i, at den giver mulighed for en
mere fleksibel tilrettelæggelse
af arbejdstiden, således at den
kan tilpasses arbejdsstedets
rytme.
Den nuværende arbejdstidsaftale indeholder allerede en
række muligheder for at indgå
lokalaftaler mellem TRen og institutionens ledelse. På disse områder vil rammeaftalen ikke
være en nydannelse. Det drejer
sig om:
• Normaltjenesten kan aftales til
en anden varighed end aftalt i
arbejdstidsaftalen.
• Afspadsering kan aftales
udskudt eller komme til udbetaling
• Ubelastet rådighedsvagt fra
hjemmet kan udbetales.

Fra deltid til fuldtid
Aftale om deltidsansattes
adgang til højere timetal
KTO/KL/RLTN
Hvis der på arbejdspladsen, som
følge af stillingsledighed eller
opnormering, bliver overskydende timer kar KTO, KL og Danske
Regioner indgået en aftale, der
giver ansatte på deltid ret til de
overskydende timer.
Alle regionale og kommunale
HovedMED har udarbejdet procedurer og retningslinjer for, hvordan udbuddet af timerne helt
konkret skal foregå på den
enkelte arbejdsplads.
Aftalen for både KL og Danske
Regioner:
www.sl.dk/dga/arbejdsplanlægning
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