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Aftalen omfatter: 
Personale ansat ved regionens hospitaler og regionspsykiatrien i 
Region Midtjylland, i henhold til overenskomsterne 32.03, 32.16, 
32.21, 32.37, 32.56 samt 34.01, indgaet mellem RLTN og bl.a. FOA. 

Indledning 
Formaolet med Jenne rammeaftale er at give afdeiinger/afsnit 
muligheder for - inden for fire uger for tjenesten - at fA adgang til 
yderligere arbejdstid inden for hospitalets eget personale. Denne 
aftale fastlaegger honoreringen of denne fleksibilitet. 

Aftalen anvendes alene, hvor der ikke er tilstraekkelige 
persona leressourcer i forbindelse med pukkelafvikling samt ved 
saerlige laengerevarende mangelsituationer. Behovet for anvendelse 
of aftalen skal derfor afklares mellem den lokale ledelse og 
tillidsrepraesentanten/feellestillidsrepraesentanten. 

Aftalen taenkes sao ledes primaert anvendt ved hele vagter, der ikke 
gennem planlaegning kan daekkes. Det kan dog aftales, at aftalen 
finder anvendelse ved forlaengelse of daglige vagter, hvor der er 
behov for pukkelafvikling. 

Ved akut opstaet vakance eller akut opstaet behov for forlaengelse of 
daglig arbejdstid finder arbejdstidsaftalens almindelige regler 
anvendelse. 

Frivillighed 
Det er en forudsaetning for aftalens anvendelse, at den enkelte 
medarbejder sely aftaler tjeneste ud over sin ansaettelsesnorm med 
sin leder. 

Arbejdsmiljo 
Det er en forudseetning, at bestemmelserne efter arbejdsmiljoloven 
samt Aftale om hviletid og fridogn overholdes. 

Dato 21-05-2021 

Sagsbehandler Tine Wilsoe 

TlneHusom.Wllsoe@stab.rm.dk  

Tel. +4578410724 

Sagsnr. 1-13-2-22-20 
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Aftalen 
Naervaerende aftale er indgaet jf. Arbejdstidsaftalen (11.05.11) § 16, 
stk. 1. 

Deltidsansattes elcstra tjeneste pA arbejdsfr dage ("0-
dage/stregdage") 
Nar en deltidsansat aftaler en elcstra tjeneste (vagt) - ud over egen 
arbejdstidsnorm - honoreres denne for alle timerne svarende til 
overtidsbetaling, samt eventuelle ulempetillaeg jf. Arbejdstidsaftalen 
§ 11, stk. 3. 

Honoreringen skal udbetales og kan ikke afspadseres. 

Ekstra tjenester pA planlagte fridage 
Nar en ansat aftaler en ekstra tjeneste (vagt) pa en planlagt fridag 
honoreres denne som overarbejde, samt eventuelle ulempetillaeg jf. 
Arbejdstidsaftalen § 11, stk. 3. 

Hertil honoreres med et (pukl<elafvil<lings)tillaeg pa kr. 150 
kr.(ureguleret) pr. time. 

Der betales ikke samtidigt for eventuelt manglende varsel. 
Honoreringen skal udbetales og kan ikke afspadseres. 

Bema'rkning: Der vil skedes i disse situationer ikke skulle ske 
erstatning of mistet fridpgn, jf. dog ovenst5ende bestemmelse om 
overholdelse of arbejdsmiljoloven bestemmelser m.m. 

Anvendelse of aftalen ved forlaengelse of daglig arbejdstid 
Nar aftalen anvendes ved forlaengelse of daglig arbejdstid, honoreres 
med overarbejde, samt eventuelle ulempetillaeg jf. Arbejdstidsaftalen 
§ 11, stk. 3. 

Desuden honoreres med et (pukkelafviklings)tillaeg pa 150 kr. 
(ureguleret) pr. time vagten forlaenges, dog honoreres for minimum 4 
timer. 

Der betales ikke samtidigt for eventuelt manglende varsel. 
Honoreringen skal udbetales og kan ikke afspadseres. 

Bemc-erkning: Der vil s5ledes i disse situationer ske honorering med 
minimum 600 kr. i (pukkelafviklings)tillaeg, samt honorering for det 
faktisk praesterede overarbejde og eventuelle ulempetillcleg, jf. 
Arbejdstidsaftalen § 11, stk. 3. 
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Aflyst elcstra tjeneste 
I tilfaelde of at en tjeneste aflyses, skal dette ske for 7 dage forud for 
tjenestens afholdelse. I modsat fald honoreres tjenesten svarende til 
overarbejde. Honoreringen skal udbetales og kan ikke afspadseres. 

Bemmrlming: Der vil saledes ikke i disse situationer skulle ske 
erstatning of mistet fridogn, jf. dog ovenstaende bestemmelse om 
overholdelse of arbejdsmiljoloven bestemmelser m.m. 

Sygdom 
Safremt medarbejderen pga. sygdom eller andet forfald ikke kan 
udfore den aftalte tjeneste, ydes der ingen honorering. 

Uenighed 
Ved uenighed om aftalens anvendelse forelaegges sagen umiddelbart 
for aftalens parter. 
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Ikrafttraeden 
Aftalen traeder i kraft pr. 1 juli 2021 og ophorer 31. december 2021. 

Dato: 15.6.2021 	 Dato: 150621 

For Region Midtjylland 	 For FOA, 
Afdelingerne I Midtjylland 

Winnie Winther 

Susanne Andersen 



Rammeaftale for frivilligt ekstra arbejde (FEA) i 

forbindelse med afvilcling of ventende patienter samt 

saerlige loengerevarende mangelsituationer i Region 

Midtjylland 

GmIdende i perioden 1. janaur 2022 - 31. januar 2023. 

Aftalen omfatter: 
Personale ansat ved regionens hospitaler, sociatomradet og 
regionspsyl<latrien I Region Midtjylland, I henhold til 
overenskomsterne 32.03, 32.16, 32.21, 32.37, 32.56, 34.01 samt 

34.06, Indgaet mellem RLTN og bl.a. FOA. 

Regionshuset 

Viborg 

Koncern HR, Stab 
Skottenborg 26 

Postboks 21 
DI<-8800 Viborg 

Tel. +45 7841 0000 
I<ontal<t@rm.dl< 

www.rm.dl< 
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Sagsbehandler Tine Wllsoe 

TlneHusom.Wllsoe@stab.rm.dk  

Tel. +4578410724 

Sagsnr. 1-13-2-22-20 
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Tndledning 
Formalet med denne rammeaftale er at give afdelinger/afsnit 
muligheder for — inden for fire tiger for tjenesten - at fa adgang til 
yderligere arbejdstid inden for hospitalets eget personate. Denne 
aftale fastlaegger honoreringen of denne fleksibltitet. 

Aftalen anvendes atene, hvor der Ikke er tllstra?I<I<ellge 
persona Ieressourcer I forbindetse med afvll<Iing of ventende patienter 
samt ved saerlige laengerevarende mangelsituationer. Behovet for 
anvendelse of aftalen skal derfor afklares mellem den lokale ledelse 
og tillidsrepraesentanten/farllestlllidsrepraesentanten. 

Aftalen taenkes satedes primaert anvendt ved hele vagter, der Ikke 
gennem planlaegning kan daekkes. Det kan dog aftates, at aftalen 
finder anvendelse ved fortaengelse of daglige vagter, hvor der er 
behov for afvll<Iing of ventende patienter. 

Ved akut opstaet valance eller al<ut opstaet behov for foriaengeise of 
dagtig arbejdstid finder arbejdstidsaftalens almindelige regler 

anvendelse. 

Frivillighed 
Det er en forudsaetning for aftatens anvendelse, at den enkelte 
medarbejder sety aftaler tjeneste ud over sin ansaettelsesnorm med 

sin leder. 

Arbejdsmiljo 



Det er en forudsaetning, at bestemmelserne efter arbejdsmlljoloven 
samt Aftale om hviletid og fridogn overholdes. 

Aftalen 
Naervaerende aftale er indgaet jf. Arbejdstidsaftalen (11.05.11) § 16, 
Stk. 1. 

Deltidsansattes eitstra tjeneste p8 arbejdsfri dage ("0-
dage/stregdage") 
Nar en deltidsansat aftaler en ekstra tjeneste (vagt) - ud over egen 
arbejdstidsnorm - honoreres denne for alle timerne svarende til 
overtidsbetaling, samt eventuelle ulempetillaeg jf. Arbejdstidsaftalen 
	§ 1,1; stl<: 3. 	  

Honoreringen skal udbetales og kan Ikke afspadseres. 

Ekstra tjenester pA planlagte fridage 
Nar en ansat aftaler en ekstra tjeneste (vagt) pa en planlagt fridag 
honoreres denne som overarbejde, samt eventuelle ulempetillaeg jf. 
Arbejdstidsaftalen § 11, sti<. 3. 

Hertil honoreres med et FEA tlllaeg pa kr. 150 kr.(ureguleret) pr. 
time. 

Der betales Ikke samtidlgt for eventuelt manglende varsel. 
Honoreringen skal udbetales og kan II<ke afspadseres. 

Bemmrkning: Der vil s5ledes i disse situationer ikke skulle ske 
erstatning of mistet fridpgn, jf. dog ovenst$ende bestemmelse om 
overholdelse of arbejdsmiljoloven bestemmelser m.m. 

Anvendelse of aftalen ved forlaengelse of daglig arbejdstid 
Nar aftalen anvendes ved forlaengeise of daglig arbejdstid, honoreres 
med overarbejde, samt eventuelle ulempetillaeg jf. Arbejdstidsaftalen 
§ 11, stk. 3. 

Desuden honoreres med et FEA tillaeg pa 150 kr. (ureguleret) pr. 
time vagten forlaenges, dog honoreres for minimum 4 timer. 

Der betales ikke samtldlgt for eventuelt manglende varsel. 
Honoreringen skal udbetales og kan Ikke afspadseres. 

Bemaerkning: Der vil s5ledes i disse situationer ske honorering med 
minimum 600 1(r. i FEA tlllc-eg, samt honorering for det faktisk 
praesterede overarbejde og eventuelle ulempetill eg, jf. 
Arbejdstidsaftalen § 11, stk. 3, 
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For Region Midtjylland 

Aflyst eicstra tjeneste 
I tllfaelde of at en tjeneste aflyses, skal dette ske for 7 dage forud for 
tjenestens afholdelse. I modsat fald honoreres tjenesten svarende tll 
overarbejde. Honoreringen skal udbetales og kan il<ke afspadseres. 

Be►naer/o►ing: Der vil saledes il<ke I disse sltuatloner skulle ske 
erstatning of mistet fridogn, jf. dog ovenstaende bestemmelse om 
overholdeise of arbejdsmlljoloven bestemmelser m.m. 

Sygdom 
Safremt medarbejderen pga. Sygdom eller andet forfald Ikke kan 

udfore den aftalte tjeneste,-  ydes der Ingen honorering. 

Uenighed 
Ved uenighed om aftalens anvendelse forelaegges sages umiddelbart 

for aftalens parter. 

Opsigelse 
Naervaerende aftale kan opslges of begge parter med 3 maneders 
varsel, dog tidligst til udgangen of juni 2022. 

Ticrafttraeden 
Aftalen traeder I kraft pr. 1. januar 2022 og ophorer 31. januar 2023. 

Dato: 28.10.2021 
	 Dato: 
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Susanne Andersen 
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