Lokalt avtal 7.12.2021

LOKALT AVTAL OM HUR PERIODARBETE UTFÖRS
Lokalt avtal om periodarbete enligt § 9 i kapitel III i grundtrygghetscentralen i Lovisa stads
avtal för social- och hälsovårdssektorn i vilket det har bestämts om avvikelser från
arbetsskiftets längd i periodarbete.
Arbetsskift i periodarbete får på dagen vara 10 timmar eller 11 timmar om det är fråga om
ett nattskift.
Så att arbetsgivaren har möjlighet att ordna verksamhet och arbete i
grundrygghetscentralens enheter på ett ändamålsenligt sätt, kan arbetsskiftet i periodarbete
undantagsvis vara längre än 10 timmar men högst 15 timmar. Då ska dygnsvilan mellan två
arbetsskift vara minst 9 timmar.
Anställda får inte regelbundet eller under på varandra följande dagar utföra arbetsskift som
är längre än 10 timmar men högst 15 timmar. I arbetsskiftsförteckningen får man under tre
veckor anteckna ett eller högst två arbetsskift på över 15 timmar för anställda, om detta är
nödvändigt med tanke på enhetens smidiga verksamhet.
Arbetsskift på över 10 timmar utförs inte på söndagar och på söckenhelger. Man utför
arbetsskift på högst 15 timmar utgående från arbetsgivarens behov att ordna verksamheten
och arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Arbetsgivaren har ansvar för att ordna arbetet så att
klient- och patientsäkerheten inte äventyras. Arbetsgivaren har möjlighet att avbryta
planering av arbetsskift på 15 timmar om det upptäcks att den planerade lösningen inte
fungerar. Den anställda har möjlighet att be att planeringen av arbetsskiften i fråga avslutas.
Den anställda ska ge sitt samtycke till att utföra ett långt arbetsskift. Den person som
ansvarar för arbetsskiftsförteckningen begär av den anställda ett skriftligt samtycke när
arbetsskiftsförteckningen planeras men senast i god tid innan arbetsskiftsförteckningen
delges de anställda. Den anställda kan återkalla sitt samtycke skriftligt eller muntligt genast
när ett hinder uppstår.
Den person som ansvarar för arbetsskiftsförteckningen förvarar samtyckeblanketter
omsorgsfullt tillsammans med arbetsskiftsförteckningarna och rapporterar regelbundet till
cheferna om hur arbetsskift på över 10 eller högst 15 timmar utförs.
Detta lokala avtal gäller tills vidare.
Bilaga: Samtyckeblankett för arbetsskift på över 10 timmar eller på högst 15 timmar
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