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ARBEJDSTIDSAFTALE
om
arbejde i forskudt tid, holddrift og
rådighedsvagt i hjemmet

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale
:ttrNYT*lt med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter aftalens ikrafttrædelse

**NYT** pr. dato: Nyt efter aftalens ikrafttræden

2015

oK-l5

l r.05.1
Side 2

.1

INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL I. FORSKUDT TID
$ 1. DEFTNTTTON

..4

TILFÆLDIG FORSKYDNING AF ARBEJDSTID

$ 2.

KAPITEL 2. HOLDDRIFT

..4

ARBEJDSTrD......

$ 5. OPSPARING

..5

AF FRIHED/HONORERING AF OPSPAREDE TIMER ................5

$ 6. TURNUSPERTODE

M.

$ 7. FRTHED

$

L

..4

.,4

$ 3. DEFTNTTTON.
$ 4.

..4

................6

VARSLTNG M.

$ 9. TNDDRAGET

................5

VAGTLISTEFRIDAG

KAPITEL 3. RÅDIGHEDSVAGT

................6
................6

................7

$ 10. DEFTNTTTON

................7

$ 11. OVERARBEJDE

...............,7

$ 12. HVTLETID M
$ 13. KØRSEL I EGEN BIL...............

7

..8

KAPITEL 4. TTLLÆGSBETALING M.V..........
$ 14. TrLLÆG FOR ARBEJDE r FORSKUDT TID OG HOLDDRrFT........................8
$ I5. ERSTATNINGSFRIHED VED HOLDDRIFT

...........10

$ 16. BETALTNG FOR RÅDIGHEDSVAGT..........,

...........10

$ 17. BETALTNG FOR UDKALD M.V.

........... I I

$ I 8. TELEFONOPKALD.....................

........... I 1

KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDEN M.V

oK-I5

...........12

11.05.1.1

Side 3

$ 19. IKRAFTTRÆDEN Oc OPSTGELSE.

l2

BILAG I - BEREGNING AF FRIDAGE OG DEN I{ERTIL KNYTTEDE
FRIDAGSGODTGØRELSE VED ARBEJDE P.A. 2. OG 3. SKTFT I DE TTLFÆLDE
HVOR DER SKER HONORERING MED FRIHED
t4

oK-l5

l 1.05.1

.l

Side 4

KAPITEL

$

l.

1. FORSKUDT

TID

DEFTNTTTON

stk. 1.
Arbejde i forskudt tid er arbejdstid ved institutionen, der for en periode på mindst 2 mãneder er uden for institutionens norrnalt gældende arbejdstid.
BEM.4RKNINGER:
Ansatte, der arbejder i forskudt tid, må ikke arbejde flere tímer på årsbasís
end ansatte, der arbejder i almindeligt dagarbejde. Konsekvensen heraf e4
at ansatte, der arbejder í þrskudt tid, kompenseres på samme måde, som
ansatte der arbejder í dagtid, hvis arbejdstiden er på søgnehelligdage og
ove re ns ko m s t m æ s s i ge fr i dag e, de r ikke er I ørda ge / s ønd ag e.
stk. 2.
Overarbejde er ikke arbejde i forskudt tid.
stk. 3.
Tilrettelæggelse af arbejde
ten/lokalafdelingen.
$ 2.

i

forskudt

tid sker efter aftale med

tillidsrepræsentan-

TILFÆLDIG FORSKYDNTNG AF ARBEJDSTID

Ved tilfældig forskydning af institutionens normalarbejdstid på enkelte arbejdsdage honoreres de timer, der forskydes, efter de respektive overenskomsters regler om overarbejde. For sådanne timer betales ikke forskudttidstillæg m.v. efter g 14.

KAPITEL 2. HOLDDRIFT

$ 3. DEFTNTTION

Stk.

I.

Arbejde i holddrift, herunder kontinuerlig drift, er arbejde ved institutionen, der for en
periode på mindst 2 måneder efter en forud lagt plan udføres af hold, der afløser hinanden.
stk. 2.

Overarbejde er ikke arbejde i holddrift.
Stk. 3.

Tilrettelæggelse af arbejde
ten/lokalafdelingen.

oK-l5

i
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$ 4. ARBEJDSTID

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer

$ 5. OPSPARING

stk.

AF FRIHED/HONORERING AF OPSPAREDE TIMER

1.

For hver 37 timers arbejde pä2. og 3. skift opnås der 3 timers frihed

Arbejde i2. og 3. skift kan afregnes ved at yde et tillæg pä3/37 af timelønnen pr. times
arbejde i2. og 3. skift, i stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i 2. og 3. skift, når arbejdskraftsituationen tilsiger det. Dette sker under
fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling.
BEM,4ERKNINGER:
For ansatte, der er overgået

til nyt lønsystem, tages der ved beregning af
timelønnen udgangspunkt i den samlede faste årsløn (grundløn, funktio ns I ø n o g kv al ffi kat i o ns I ø n), e ks klus iv e p e ns io ns b idr a g.

Stk. 2.

Hvis honorering ydes som frihed efter stk. 1, første afsnit, kan denne tilrettelægges som

-

en løbende nedsættelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid pä 2. og 3. skift
34 timer, eller

til

-

opsparing af hele fridage, der placeres samtidig med aftale/varsling om ferielægning
for det følgende ferieår.
BEM¿ERKNINGER:
Beregning affridage og betaling herþrfremgår af bilag

I

stk. 3.
Ved deltidsbeskæftigelse eller holddriftsarbejde i mindre end 37 timer pr. uge opnås forholdsmæssig frihed/betaling efter stk. l.
$ 6. TURNUSPERTODE

M.V

stk. 1.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid opgøres pr. turnusperiode og skal svare
bejdstidsnorrnen pr. uge ganget med antallet af uger i turnusperioden.

til

ar-
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stk. 2.
Døgnet regnes fra kl. 06.00, medmindre andet aftales. Holdene afløser normalt hinanden, men hvor arbejdets tarv kræver det, kan holdene overlappe hinanden, eller der kan
være slip imellem dem.
$ 7. FRTHED

stk. l.
Friheden mellem de daglige vagter skal udgøre mindst l6 timer,
stk. 2.
Når der efter turnusplanen skiftes mellem holdene, kan friheden én gang pr. kalenderuge
nedsættes til 8 timer. I ekstraordinære tilfælde, hvor friheden nedsættes til 8 timer, betales den første vagt efter de respektive overenskomsters regler om overarbejde.
stk. 3.
En frihedsperiode skal i almindelighed udgøre mindst 40 timer, dog normalt aldrig mindre end 24 timer.
BEM.4RKNINGER..
Der henvises i øvrigt til Aftale om hviletid ogfridøgn,
$ 8. VARSLING

jf

OK

l1.l0.ll

M.V

stk. 1.
Der skal gives et varsel på mindst T2timer ved.

1)

overgang

til holddriftsarbejde,

2) forskydning af en vagtlistefridag,
3)

og

ændring af skifteholdstjenestens placering

stk. 2.
Hvis varslet efter stk. 1, nr.l,2 og 3, ikke overholdes, honoreres for de ændrede timer,
der arbejdes i varslingsperioden, efter de respektive overenskomsters regler om overarbejde. For disse timer betales ikke tillæg efter $ 14 og 15.
$ 9.

INDDRAGET VAGTLISTEFRIDAG

Arbejde på en inddraget vagtlistefridag betragtes som overarbejde og honoreres efter de
respektive overenskomsters regler herom, dog således at arbejde på hverdage (mandagfredag) betales med 100 o/o overtidstillæg for alle timer mellem kl. 17.00 og kl. 06.00.
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KAPITEL 3. R,A.DIGHEDSVAGT

$ 10. DEFINTTTON

stk. I.
Rådighedsvagt er pligtig tilstedeværelse i hjemmet, der for en periode på mindst 2 mäneder er fastsat ved en eller flere institutioner enten

i hele perioden uden for normal arbejdstid eller
i en del af perioden uden for normal arbejdstid.
BEM,4RKNINGER:
Hvís rådighedsvagt etableres for en del af perioden uden for normal arbejdstid, þrudsættes det, at der er tidsmæssig sammenhæng mellem arb ej ds op gav e n/funkt i o ne n o g de n he r t i I kny t t e de r åd i g he dsv agt.
Stk. 2.

Etablering og tilrettelæggelse af rådighedsvagt sker efter regionsrådets beslutning herom, idet

-

der efter samråd med de berørte medarbejdere kan etableres rådighedsvagt uden
pligtig tilstedeværelse i hjemmet, hvis dette ikke svækker vagtens effektivitet

-

rådighedsvagt så vidt muligt skal fordeles på flere end 3 medarbejdere, og de enkeltes vaglperioder må højst vare én uge ad gangen.

stk. 3.
Overstiger den enkelte medarbejders rådighedsvagttimer 180 pr. måned, kan organisationen begære lokalforhandling om eventuel udvidelse af antallet af vagtdeltagere.

stk.4.
Bestemmelser om godtgørelse og mindstebetaling ved udkald i de respektive overenskomster og aftaler er ikke gældende for medarbejdere i rådighedsvagt.

$ 11. OVERARBEJDE
Overarbejde i fortsættelse af normal arbejdstids ophør honoreres efter de respektive
overenskomsters bestemmelser om overarbejde, og samtidig gives de sædvanlige rådighedsvagttillæg efter $ 16. Der betales ikke tillæg for manglende varsko.
$ 12. HVILETID M.V.
Udskydes hvileperioden

i

forbindelse med rådighedsvagt

til

afspadseres det præsterede overarbejde inkl. overarbejdstillæg

den følgende arbejdsdag,
i den udskudte hvileperi-
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ode, eventuelt suppleret med de under rådighedsvagten optjente timer (3 rådighedsvagt1 times frihed med løn).

timer:

BEM¿ERKNINGER:

Der henvises i øvrigt til Aftale om hviletid ogfridøgn,

jf

(OK

1l.l0.Il\.

Hviletídsaftalens pkt. I er ikke til hinder þr, at hvileperioden nedsættes
til 8 timer mellem 2 døgns hovedarbejder Det er dog efter aftalens pkt. 3
en þrudsætning, at der er indgået slviftlig aftale herom mellem den enke lt e ins t itut ion o g e n pe r sonale gruppe s t il I idsre præ se nt ant.
Hviletiden anses for ffioldt, når den samlede hviletid under rådighedsvagten har udgjort sammenlagt lI timer hvoraf mindst 4 timer i sammenhæng skal falde mellem kl. 23.00 og tidspunktet for dagtjenestens
normale påbegyndelse. Hvis sidstnævnte betingelse om 4 timers sammenhængende hviletid på grund af udkald ikke er opfyldt, anses hviletiden først for a/holdt, når hviletiden siden sidste udkald uden aJbrydelse
harudgjort ll timen
Teleþnopkald, der medfører aktivitet, a/bryder hviletiden efter hviletidsaftalens pkt. 2.

$ 13. KØRSELIEGENBIL

Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser gælder
for medarbejdere i rådighedsvagt og ved pligtig tilsynstjeneste.
BEM.4RKNINGER:
Befordringsgodtgørelse regnes fra hjemmet til arbejdsstedet, hvortil der
sker udkald eller den pligtige tilsynstjeneste þregåri og tilbage til hjemmet. Reglernefindes i (OK21.14.1).

KAPITEL 4. TILLÆGSBETALING M.V

**NYT**

med

virkning fra

1.

april2016

$ 14. TILLÆG FOR ARBEJDE I FORSKUDT TID OG HOLDDRIFT

stk. l.
For tjeneste mandag-fredag mellem kl. 17.00 og kl. 06.00 samt mandag fra kl. 04.00 til
kl. 06.00 betales et forskudttidstillæg pr. time pã 20,27 kr. (med virkning fra 1. april
20162 20,35 kr.) i grundbeløb (31. marts 2000 niveau).
Tillægget reguleres
21.03.1).

oK-l5
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til

aftale om lønninger for ansatte

i

regionerne,

jf.

(OK
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stk. 2.
For tjeneste på lørdage mellem kl. 11.00 og kl. 17.00 betales et lørdagstillæg pr. time på
24,07 kr. (med virkning fra 1. april2016: 24,17 kr.) i grundbeløb (31. marts 2000 niveau).
Tillægget reguleres

i

henhold

til

aftale om lønninger for ansatte

i

regionerne,

jf. (OK

21.03.1

stk.3.
For tjeneste på:

l)

2)
3)

lørdage mellem kl. 17.00 o924.00,
søn- og helligdage mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 og
mandage mellem kl. 00.00 og kl. 04.00

betales et weekendtillæg pr. time pä 44,34 kr. (med
kr.) i grundbeløb (31. marts 2000 niveau).

virkning fra

1.

april 2016:

44,s2

For tjeneste på mandage mellem kl. 04.00 og kl. 06.00 betales tillægget, hvis tjenesten
påbegyndes kl. 00.00 eller tidligere, dog bortfalder i denne situation tillægget efter stk.
1.

Tillægget reguleres

i

henhold

til

aftale om lønninger for ansatte

i

regionerne,

jf.

(OK

21.03.1).
Stk. 4.

For tjeneste efter kl. 12.00 pã grundlovsdag betales tillæg efter stk. 3, hvis denne er arbejdsdag for ansatte i almindeligt dagarbejde.
stk. 5.
Der betales ikke tillæg for tjeneste om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftendag.

stk.

6.

Bestemmelsen i stk. 5 gælder ikke, hvis der efter de respektive overenskomster er
hjemmel til særlig betaling for arbejde om eftermiddagen de nævnte dage.

stk.7.
Afregning af betalingssatserne foretages i halve timer
BEM.4RKNINGER.'
Opmærl<somheden henledes på Aftale om konvertering

af ulempetillæg,

(oK t1.t7.t).

oK-15
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$ 15. ERSTAININGSFRIHED VED HOLDDRIFT
Stk. 1.

For arbejde på søgnehelligdage, og når en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag,
gives en erstatningsfridag.
stk. 2.
For tjeneste om eftermiddagen den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag efter kl. 12.00 gives erstatningsfrihed af samme længde, som gives ansatte inden for
samme institution i almindeligt dagarbejde.

$ 16. BETALING FOR RÄ.DTGHEDSVAGT
'r¡tNYT¡k:t med virkning fra 1. april2016
stk. I.
For rådighedsvagt uden for normal arbejdstid på:

a)

hverdage i tidsrummet fra normal arbejdstids ophør mandag til normal arbejdstids begyndelse lørdag, respektive fredag, hvis frilørdagsordning er indført, betales et tillæg pr. vagttime pä24,20 kr. i grundbeløb (31. marts 2000 niveau) (med
virkning fra 1. april 20162 24,30 kr.), og

b)

søgnehelligdage i tidsrummet kl. 00.00 - 24.00 og/eller perioden fra normal arbejdstids ophør lørdag, respektive fredag, hvis frilørdagsordning er indført, til
normal arbejdstids begyndelse mandag, betales et tillæg pr. vagttime pä28,87l<r.
i grundbeløb (31. marts 2000 niveau) (med virkning fra 1. april 2016: 28,99
kr.).

Tillægget beregnes pr. påbegyndt halve time.
Grundbeløbene reguleres

i henhold til aftale om lønninger for ansatte i

regionerne,

jf

(oK 2r.03.1).
stk. 2.
Hvis medarbejderen inden for en måned har mere end 140 rådighedsvagt- og effektive
udkaldstimer (såvel hverdags - som søn- og helligdagstimer), betales ud over de i stk. I
nævnte tillæg en særlig godtgørelse, der udgør:

a)

50

Yo

af tillæggene efter stk. 1, pkt. a) (for hverdage) eller b) (for søn- og hellig-

dage) for den 141 .-210. time samt

b)

100 % af tillæggene efter stk.

ligdage) for den

l, pkt.

a) (for hverdage) eller b) (for søn- og hel-

2ll. og følgende timer.

stk. 3.

Af

de i optjeningsåret ( I . januar til 3 I .december) udbetalte tillæg efter stk.
lige godtgørelse i stk. 2, beregnes 12,5 yo feriegodtgørelse.

oK-15
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BEM,4ERKNINGER:
Feriegodtgørelsen på 12,5
me

d øvr ige "fer

ie be

(%

udbetales det følgende ferieår i forbindelse

tal inger ".

Stk. 4.

Tillæg efter stk. 1 samt den særlige godtgørelse efter stk. 2, indgär ikke

i

beregnin-

gen/betalingen af:

1) ferie med løn,
2) feriegodtgørelse, og/eller
3) særlig feriegodtgørelse.
Stk. 5.
I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales med medarbejderen, at 3 timers rådighedsvagttjeneste afregnes med I times frihed med løn.
Stk.6.

Der betales ikke tillæg efter stk. I eller gives frihed efter stk. 5 for de timer, der betales
efter bestemmelserne i $$ 17 og 18.
BEM.lERKNINGER:
Opmærksomheden henledes på Aftale om konvertering af ulempetillæg,
(oK rr.17.1\.

jf.

$ 17. BETALING FOR UDKALD M.V
For udkald og beordret pligtig tilsynstjeneste under rådighedsvagten betales overtidsbetaling med 100 o/o overtidstillæg for den effektive arbejdstid. Dog kan der højst betales
overtidsbetaling svarende til løntrin 43 med 100 %o's overtidstillæg. Udkald afregnes pr.
påbegyndt time i hele timer. Der gives ikke betaling efter g l6 for disse timer.
BEM/ERKNINGER:
Et udkalds varighed regnes fra det tidspunkt en udkaldt forlader hjemstedet og til pågældende er tilbage på hjemstedet/normal arbejdstids begyndelse, evt. ved at pågældende møder på arbejdspladsen til normal
tjeneste. Tiansporttiden køn variere aJhængig af bl.a. tidspunktet og vejrliget.
$ 18. TELEFONOPKALD
For telefonopkald under rådighedsvagt, der medfører egentlig aktivitet, f.eks. opkald til
andre, men uden at opkaldet medfører udkald af den pågældende selv, betales takstmæssig overtidsbetaling svarende til 1 overarbejdstime, uanset antallet af opkald inden for
samme time.
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*trNYT*rr
KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDEN M.V.

$ 19. TKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE
stk.

L

Aftalen har - hvor intet andet er nævnt - virkning fra den

l. april

2015.

stk. 2.

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel
marts 2018. Opsigelse skal ske skriftligt.

til

en 31. marts, dog tidligst

til

den 31.

stk. 3.

Indtil der indgås en ny aftale, fastsættes betalingen m.v. efter denne aftale
Stk. 4

Generelt fremhæves, at disse regler kun finder anvendelse, hvis der ikke ved overenskomst eller på anden måde er fastsat afuigende regler herom.

BEMzERKNINGER:
Vedrørende satsernes stønelse henvises
nes Lønnings- og Talcstnævns løntabellen

til

oversigt L.41.26 i Regioner-

København, den

FoT

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆ\TN

FoT

BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET:

For

DANSK EL-FORBUND

FoT

DANSK METAL:

FoT

FAGLIGT FÆLLES FORBUND _ 3F:
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For

FOA- FAc

For

HIIKOMMUNAL

FoT

FORHANDLTNGSKARTELLET:

FoT

TEKNISK LANDSFORBLIND

OG ARBEJDE

oK-15
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BILAG

I -

BEREGNING

AF FRIDAGE OG DEN HERTIL

FRIDAGSGODTGØRELSE VED ARBEJDE PA 2. OG 3. SKIFT
HVOR DER SKER HONORERING MED FRIHED

KNYTTEDE
I DE TILF ÆLDE

Fridage:
Opsparede hele fridage, der efter $ 5, stk.2, holdes i det følgende ferieår (01-05
04), placeres enkeltvis eller samlet samtidig med aftalelvarsling om ferielægning.

til

30-

Beregningen af antal fritimer (A) for den enkelte ansatte sker på følgende måde:

(Antal præsterede timer på 2. ogleller 3. skift) x 3 : A
37
For at finde frem til antallet af hele fridage divideres det udfundne antal fritimer med det
normale antal timer på skift (i almindelighed 8).
Eksempel I

En ansat i holddrift arbejder i årets løb 1.073 timer på 2. og3. skift inklusive eventuelt
overarbejde i tilslutning til disse skift.
Beregningen foretages således: 1.073 x

3:

87 timer

37

Hvis den normale arbejdstid pr. skift udgør

I timer, erhverver

dage. Betalingen for alle 87 timer fordeles på disse

l0

den ansatte ret

til l0 fri-

fridage.

Fridagseodtgørelse:
Såvel time- som månedslønnede oppebærer den særli5 beregnede fridagsgodtgørelse,
der udbetales sammen med lønnen for den periode, hvori fridagene falder, dog med lønfradrag pr. fridagstime for månedslønnede.
Beregningen af fridagsgodtgørelsen pr. fritime

(B) for den enkelte

ansatte sker på føl-

gende måde:

Feriepeneeberettigende løn i optj eninesåret:

Alle præsterede arbejdstimer i optjeningsåret + l2,5Yo: B
Den løn, der indgår

i

beregningen, omfatter alle feriepengeberettigende tillægsbetalin-

ger, og timetallet omfatter alle præsterede arbejdstimer, herunder overarbejdstimer. Pro-

centtillægget modsvarer feriegodtgørelse. Den beregnede fridagsgodtgørelse er endelig
og indgår ikke i senere beregninger af for eksempel den almindelige feriegodtgørelse.
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Eksempel2
En ansat har i årets løb indtjent i alt kr. 181.414,00 som feriepengeberettigende løn, og
har i årets løb præsteret 1.796 arbejdstimer.
Beregningen foretages således
1

8

I .4 I 4.00

+ 72,5yo -- kr.

I

1

:

3.64 pr. fritime.

1.796

Beregningen af fridagsgodtgørelsen pr. fridag sker på følgende måde:

Antal fritimer (A) x Godteørelsen pr. fritime (B)
Opsparede hele fridage

Eksempel3
En ansat med 87 opsparede fritimer (eksempel 1) og en godtgørelse på kr. I13,64 pr. fritime (eksempel2) ffir en fridagsgodtgørelse, der beregnes således:
87

x 113.64: kr. 988"67 pr. fridag.
l0

Opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, giver ikke ret

til frihed, men kun til

beta-

ling.
Eksempel4
En ansat, der kun har erhvervet ret til f.eks. 5 fritimer, men som i øvrigt har optjent i alt
og 2, har ret til
samme lønbeløb på samme antal arbejdstimer som i eksemplerne
samme betaling pr. fritime, nemlig kr. 113,64 og skal have følgende betaling for de op-

I

sparede fritimer:
5

x kr. 113,64: kr. 568.20

Op gørelse

af fridagsgodtgørelse

o

g holddrift skort:

For helårsbeskæftigede opgøres fridagsgodtgørelsen for hver ansat ved årets udgang
samtidig med opgørelsen af feriegodtgørelsen.

For de ansættelsesforhold, der er ophørt i årets løb, foretages opgørelsen affridagsgodtgørelsen efter bestemmelserne om beregning og berigtigelse af feriegodtgørelse ved fratræden. Fridagsgodtgørelsen vil i sådanne tilfælde kunne kræves udbetalt efter optjeningsårets udløb eller samtidig med udbetaling af feriegodtgørelsen.
Fridagsgodtgørelsen skal ikke påføres feriekortet, men

i

stedet anføres på

et særligt

holddriftskort.
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lndeholdelse af A-skat:

Der indeholdes A-skat ved opgørelsen af tilgodehavende fridags- og fritimebetaling,
hvilket i almindelighed vil sige samtidig med opgørelsen af feriegodtgørelsen. Der kan
gives et antaldagfradrag svarende til antal hele fridage.
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