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Midle>rtidig lokalaftale 

Tillaeg for frivillig daekning of ekstra vagter 
i perioden 20. december 2021- 30. januar 2022 

For Handicap og Psykiatri, Ringkobing-Skjern Kommune 

Aftalen gaelder for 

Personale ved Handicap og Psykiatri, der er ansat pa m5nedslten i henhold til overenskomsten for 
social- og sundhedspersonale (73.01) og omsorgs- og paedagogmedhjaelpere/paedagogiske assistenter. 
(64.41). 

Aftalens anveiidelse og formal 

Aftalen er gmldende i perioden 20. december 2021- 30. januar 2022 (uge 51-4) og indgas pa baggrund 
of den saerlige COVID-situation, der medforer et pres pa den lolcale vagtdaekning, nar medarbejdere 
har forfald, fx fordi de er smittet med COVID eller er n~—rkontakt til en smittet. 

Det er aftalens formal, at yde medarbejdere en kontant honorering for at patage sig udaekkede og 
alcutte vagter i eget omrade. 

Udaekkede og alcutte vagter, er vagter som honoreres med mer- og overarbejde, uanset hvornar 
vagterne er aftalt. 

Eget omrade fremgar of ansmttelsesbrevet og er eget center. 

Tillarggets form, storrelse og udbetaling 

Tilla2gget ydes som funktionslon og benaevnes "vintertillaeg" og udgor et pensionsgivende tillaeg pa 
600 kr. (nutidskr.) pr. vagt for at indga i udzekkede og aluitte vagter i henhold til vagtplanen. 

For planlagte korte vagter, som forlaenges efter aftale med lederen, ydes overarbejdsbetaling til 
direlcte udbetaling. 

Ved sygdomsforfald ydes honorering kun i tilfaelde, hvor tjeneste er pabegyndt ved sygdommes 
indtraeden. 

Der ydes herudover saedvanlig Ion samt saerydelser. 

Ekstra tjeneste pa planlagte fridage honoreres i henhold til bestemmelse i arbejdstidsaftalernes § 9, 
stk. stk.1 og stk. 2. 

x 	Ringkobing-Skjern 
. Kommune 



rlcslc.d!c 	 Side '2 of 2 

Merarbejde for deltidsansatte udover 1 time honoreres i henhold til bestenlmelse i 
arbejdstidsaftalernes § 12, stic. 2. 

Tilhegget udbetales pa samme made som saerydelser. 

Hviletid og fridogn 

Bestemmelserne om liviletid og fridogn skal overholdes. 

Opslag of vagter 

Uda-kkede vagter slas op pa en liste of lederne saledes, at alle medarbejdere har mulighed for at byde 
ind pa udaekkede vagter i eget omrade. 

Denne aftale er indgaet i lienhold til overenskonist for social- og sundhedspersonale og omsorgs- og 
paedagogmedlijaelpere/paedagogislce assistenter indgaet mellem I{L og FOA (73.01) samt 
arbejdstidsaftalens § 17, Frivilligt Ekstraarbejde (73.01) og Aftale om lokal londannelse (64.41). 
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Wifellertf(fig fakafaftaRe 

Tilloeg for friviiiig doefinhig of ekstra vagter  
i perioden 20. dece mbe 2021- 30. jan uar 2022 

For Su ndhed og Omsorg, Ringkobing-Skjer>in Moramuno 

IlersonaIeafdeIingen 

December 2021 

Afialen ga3ldei- f+mt- 

Personale ved Sundhed og Omsorg, der er ansat p5 manedslon i henhold til overenskomsten for social-
og sundliedspersonale (73.01). 

Afcalens anveiidelse cog ferrfia'l 

Aftalen er gaeldende i perioden 20. december 2021 - 30. januar 2022 (uge 51-4) og indgas pA baggrund 
of den saerlige COVID-situation, der medforer et pres pA den lokale vagtdaekning, nar medarbejdere 
har forfald, fx fordi de er smittet med COVID eller er naerkontakt til en smittet. 

Det er aftalens formAl, at yde medarbejdere en kontant honorering for at patage Sig udaelckede og 
akutte vagter i eget omrade. 

Udaekkede og akutte vagter, er vagter sour honoreres med mer- og overarbejde i perioden 20.decem-
ber 2021 til 30. januar 2022, uanset hvornar vagterne er aftalt. 

Eget omrade fremgar of ansa-ttelsesbrevet og er eget plejecenter eller eget hjemmeplejeomrade. 

Ti11a;ggcts fora.-j., stio'crelse eg uetbetaling 

TilLegget ydes som funktionslon og benzevnes og udgor et pensionsgivende tilIzeg pA 600 kr. (nu-
tidskr.) pr. vagt for at indgA i udEekkede og akutte vagter i henhold til vagtplanen. 

For planlagte korte vagter, som forIzenges efter aftale med lederen, ydes overarbejdsbetaling op til 
dagsnormen, til direlcte udbetaling. 

Ved sygdomsforfald ydes honorering kun i tilfbelde, lhvor tjeneste er pAbegyndt ved sygdommes ind-
traeden, 

Der ydes herudover saedvanlig Ion saint sa=rydelser. 

Ekstra tjeneste pA planlagte fi-idage honoreres i henhold til bestemm else i arbejdstidsaftalens § 9, stk. 
stk. 1 og stk. 2. 

K'Ornilll. ne 

Abnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fi•edag 10.00-13.30 
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Merarbejde for deltidsansatte udover 1 time honoreres i henhold til bestemmelse i arbejdstidsaftalens 
§ 12, stl(. 2. 

Tillaegget udbetales pa samme made som sxrydelser. 

i;.vfle c) f 	r, 

Bestemmelserne om hviletid og fridogn skal overholdes. 

Oposlcg d! vagter 

Udaekkede vagter offentliggores of lederne saledes, at alle medarbejdere har mulighed for at byde ind 
pa udaekkede vagter i eget omrade. 

Denne aftale er indgaet i henhold til overenskomst for social- og sundhedspersonale indgaet mellem 
KL og FOA (73.01) samt arbejdstidsaftalens § 17, frivilligt ekstraarbejde. 
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Dato 	For Ringkobing-Skjern Kommune 	 Dato y'ng 
Fagchef, Anja Thoft Bach 	

SOSU-SEKTOR 
Susanne Andersen 

Gormsvej 5, 7400 Herning 
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