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Kære Kim Centio,
Vi har i Specialområde Børn og Unge drøftet HMU's henvendelse vedr. timelønsansattes merarbejde. På LMU blev der lagt op til, at man
kunne fremsende eventuelle input til områdeledelsens videre drøftelse omkring afdelingernes brug af timelønsansatte og oplevelsen af, om
medarbejdere samlet set arbejder mere end de tilladte timer.
En medarbejder har i den forbindelse forsøgt at klarlægge, hvorfor han foretrækker at tage ekstra timer via Vikar Midt frem for at tage
dem på egen afdeling. Vedkommende gør opmærksom på, at han maksimalt arbejder 48 timer om ugen sammenlagt hans faste arbejde og
vikartimer:
Primære grunde til at vælge vagter via Vikar Midt
Det ekstra arbejde, jeg yder ved Vikar Midt, får jeg udbetalt med det samme, frem for at optjene til afspadsering
Jeg kan 100% selv vælge, hvornår jeg gerne vil tage en ekstra vagt
Vikar Midt udbetaler kørselspenge for en gældende vagt, hvilket er motiverende og attraktivt
Sekundære grunde til at vælge vagter via Vikar Midt
Jeg får indblik i andre afdelinger og specialområders pædagogiske praksis, hvilket jeg bruger til at udvide min egen forståelse og
praksis
Det er rart at komme et nyt sted og bare være til stede og yde, det man skal, uden at tænke på de ekstra ting, som man normalt
har i sit faste arbejde
Den øvrige drøftelse i LMU og i områdeledelsen viser, at timelønsansattes merarbejde ikke er stort problem i SBU. Derudover vurderer
afdelingerne i SBU også de timelønsansatte som kvalificerede grundet deres primære arbejde.
Ledelsen er bekendt med, at der er fastansatte medarbejdere i SBU, som samtidig er tilknyttet Vikar Midt. Denne løsning bruges, fordi man
ved Vikar Midt får udbetalt løn, men som fast medarbejder får tildelt afspadsering for merarbejde. I Vikar Midt kan man også selv
tilrettelægge, hvornår man vil arbejde mere.
Vurderes det, at en medarbejder i SBU påtager sig mere arbejde end det tilladte, vil det blive håndteret fra sag til sag.
Med venlig hilsen
Camilla Græbild
Kom m unik ation og ledelsessupport
cam gra@rm .dk
Tlf. +45 2026 9177
Specialområde Børn og Unge
Sindalsvej 30, 8240 Rissk ov
Tel. +45 7847 8500
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Fra: Ole Christian Graversen <OLGRAV@rm.dk>
Sendt: 10. november 2020 10:54
Til: Camilla Græbild <CAMGRA@rm.dk>; Anni Jette Andersen <Anni.Andersen@ps.rm.dk>
Emne: Fwd: Drøftelse af timelønsansattes merarbejde i LMU
Hej Anni. Og Camilla.
Vi skal have denne dagsordensat.
Mv. Ole
Venlig hilsen
Ole Chr. Graversen
Områdechef
Region Midt
Specialområde Børn og Unge
Start på videresendt besked:
Fra: Kim Centio <Kim.Centio@ps.rm.dk>
Dato: 10. november 2020 kl. 10.37.10 CET
Til: PS Administrationen LMU formænd behandlingspsykiatri <PSAdministrationenLMUformaendbehandlingspsykiatri@rm.dk>, PS
Administrationen LMU formænd socialområdet <PSAdministrationenLMUformaendsocialomradet@rm.dk>, PS Administrationen
LMU næstformænd behandlingspsykiatrien <PSAdministrationenLMUnaestformaendbehandlingspsykiatrien@rm.dk>, PS
Administrationen LMU næstformænd socialområdet <PSAdministrationenLMUnaestformaendsocialomradet@rm.dk>

Cc: PS Administrationen HMU Ledelsessiden <PSAdministrationenHMULedelsessiden@rm.dk>, PS Administrationen HMU
medarbejderrepræsentanter <PSAdministrationenHMUmedarbejderrepraesentanter@rm.dk>, Lotte Koldtoft
<Lotte.Koldtoft@ps.rm.dk>, Mette Anita Larsen <Mette.Larsen@ps.rm.dk>, Morten Eriksen <Morten.Eriksen@ps.rm.dk>, Maria
Benner <Maria.Benner@ps.rm.dk>, Malene Uggerholt <MAUGGE@rm.dk>
Emne: Drøftelse af timelønsansattes merarbejde i LMU
Til LMU formandskaberne i de psykiatriske afdelinger og specialområderne
cc. HMU
På seneste HMU møde (21. oktober 2020) havde HMU en drøftelse af anvendelsen af timelønsansatte og merarbejde. Jævnfør
referat fra mødet punkt 3 (vedlagt denne mail).
HMU vil gerne at man lokalt i de enkelte LMU'er dagsordenssætter en drøftelse af emnet. Dette med henblik på at I lokalt før
drøftet følgende:
·
·

I hvilken grad opleves det som et problem?
Hvordan håndteres det lokalt/kan det håndteres lokalt?

I bedes give en kort tilbagemelding til kim.centio@ps.rm.dk senest 5. februar 2021.
På vegne af formandskabet i HMU
Tina Ebler, formand
Bent Lykke, næstformand
René Lodal Christensen, næstformand
Ann-Britt Wetche, direktør for Socialområdet
Med venlig hilsen
Kim Centio
Specialk onsulent
Tel. +45 29335766
k im .centio@ps.rm .dk
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