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Midlertidig lokalaftale vedr. tillaeg i forbindelse frivillig ekstravagter 

Aftale indgaet: 	 December 2021 
Parter: 	 FOA Herning saint Sundhed ogkldre, II<ast-Brande Kommune 
Omhandler: 	 Tillaeg til Social- og Sundhedspersonale i Hjemmeplejen og pa Plejecentre 

Denne aftale er indgaet med afsaet i overensl<omst og arbejdstidsaftale for Social og Sundhedspersonale 

mellem I<L og FOA. (Arbejdstidsaftalen §17, Frivillig el<straarbejde). 

Aftalen er gaeldende for: 

Personale der er ansat pa manedslon, omfattet of overenskomsten for Social- og Sundhedspersonale 

(79.01), og som fortrinsvis er uddannet Social- og Sundhedspersonale. 

Aftalens anvendelse og formal: 

Aftalen er gaeldende i perioden 16. december 2021— 30. januar 2022. Aftalens formal er, at yde medarbej-

dere en I<ontant honorering for at patage sig udael<I<ede og akutte vagter i eget omrade. Udaekkede og 
akutte vagter, er vagter som honoreres med mer- og overarbejde, uanset hvornar vagterne er aftalt. Eget 
omrade fremgar of ansaettelsesbrevet. 

Tillaeggets form, storrelse og udbetaling: 

Tillaegget ydes som funktionslon og benaevnes "Vintertillaeg" og udgor et pensionsgivende tillaeg pa 600 kr. 
(nutidskr.) pr. vagt for at Indga i udaekkede og akutte vagter. 

For planlagte korte vagter, som forlaenges ydes et pensionsgivende tillaeg pa 75 kr. (nutidskr.) pr. ekstra-
time for forlaengelse of planlagte vagter, efter samme princip. Tillaegget ydes pr. time, beregnet pr. pabe-
gyndt halve time. Ved sygdomsforfald ydes honorering I<un i tiifaelde, hvor tjeneste er pabegyndt ved syg-
dommens indtraeden. 

Der ydes herudover saedvanlig Ion samt szerydelser. Ekstra tjeneste pa planlagte fridage honoreres i hen-
hold til bestemmelse i arbejdstidsaftalen §9 stl<.1 og 2. Merarbejde for deltidsansatte udover 1 time hono-

reres i henhold til bestemmelse i arbejdstidsaftalen §12 stl<. 2. Tillaegget udbetales pa samme vis som 

saerydelser. Bestemmeiser om hviletid og fridogn skal overholdes. 

Opslag of udaekkede vagter 

Udael<I<ede vagter slaes op pa en liste of lederne, saledes alle medarbejdere har mulighed for at byde Ind pa 

udaekkede vagter i eget omrade. 

Denne aftale skal vaere tilgaengelig alle relevante steder. FOA /FTR sender til alle FOA till idsrepraesentanter. 
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