
Lokal arbejdstidsaftale mellem Gribskov Kommune og HK/Tandklinikassistenter

I henhold til overenskomsten for tandklinikassistenter nr. 5321 er der jf. § 15 og i henhold til Aftale om 
decentrale arbejdstidsaftaler nr. 04.82 mulighed for at indgå en lokal aftale om forskellige former for 
arbejdstid.

Gribskov Kommune og HK/Tandklinikassistenterne indgår hermed en lokal aftale om arbejdstid med 
følgende rammer og vilkår.

I Gribskov Kommune fastsættes åbningstiderne i tandklinikkerne efter politisk beslutning og kan således 
ændre sig. På nuværende tidspunkt har tandklinikkerne åbent fra mandag-fredag.
Fra den 1. januar 2020 og i en 1-årig forsøgsperiode skal tandklinikkerne også holder åbent 10 udvalgte 
lørdage om året. Dette betyder, at den enkelte tandklinikassistent skal arbejde 2 lørdage om året.

Planlægning og placering af arbejdstid
I henhold til overenskomsten §14, stk. 1. er tandklinikassistenternes normale ugentlige arbejdstid 37 timer 
der jf. stk. 2 som hovedregel placeres på ugens 5 første hverdage.

Tandklinikassistenternes arbejdstid placeres fortsat som hovedregel i åbningstiden på ugens 5 første 
hverdage fra mandag - fredag og endvidere på 2 lørdage om året. Den daglige arbejdstid kan fra mandag
fredag en dag om ugen maksimalt udgøre 9,5 timer og placeres i tidsrummet mellem kl. 7.30-18.30. De 
øvrige dage fra mandag-lørdag kan maksimalt udgøre 8 timer om dagen placeret i tidsrummet 7.30-16.30.

Det aftales, at tandklinikassistenterne og de øvrige medarbejdere på et personalemøde i september måned 
selv er med til at tilrettelægge, hvilke 10 lørdage om året der skal holdes åbent i tandklinikkerne. Endvidere 
er tandklinikassistenterne selv med til at planlægge, hvilke 2 lørdage om året de enkelte medarbejdere 
ønsker at arbejde.

Det aftales desuden, at de to lørdage medarbejderne skal arbejde ikke skal ligge op til eller ved slutningen 
af medarbejderens ferieafholdelse.

I henhold til overenskomstens §19 er tandklinikassistenter i Gribskov Kommune ansat, så de ikke arbejder i 
skoleferier og på skolefridage. Aflønning finder sted på grundlag af en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

Sygdom
Der er ikke nogen medarbejdere, der skal stå til rådighed ved sygdom i forbindelse med lørdagsåbent.

Overenskomstens § 21 stk. 1 beskriver, at Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift, og 
rådighedsvagt nr. 04.89 med tilhørende Aftale om hviletid og fridøgn nr. 04.90 gælder for 
tandklinikassistenter, der arbejder i forskudt tid på hverdage. I henhold til bestemmelsens stk. 2 opgøres 
forskudt tid pr. påbegyndt halve time pr. dag.

Forskudttidstillæg

Aftale nr. 04.89 § 14, stk. 1 fastslår, at der ydes følgende tillæg for arbejde i forskudt tid:

Tidspunkt: Tillæg
Forskudttidstillæg:

Mandag - Fredag fra kl. 17.00 til kl. 06.00:

20,16 kr. [0.18(pr. 1. april 2019: 20,23 
kr.)[0.18] pr. time.



Mandag fra kl. 04.00 til kl. 06.00, hvis arbejde påbegyndt efter kl. 
00.00:
Lørdagstillæg:
Lørdag fra kl. 11.00 til kl. 17.00:

23,94 kr. [0.18](pr. 1. april 2019:
24,02 kr.)[0.18] pr. time.

Weekendtillæg:

Lørdag fra kl. 17.00 til kl. 00.00:

Søn - og helligdag fra kl. 00.00 til kl.00.00:

Mandag fra kl. 00.00 til 04.00:

Mandag fra 04.00 til 06.00, hvis arbejde påbegyndt senest kl. 00.00 
eller tidligere:

Det almindelige forskudttidstlllæg bortfalder, når der ydes 
weekendtillæg i tidsrummet: 04.00 - 06.00.

44,10 kr. [O.18](pr. 1. april 2019:
44,25 kr.)[0.18] pr. time.

Ikrafttræden
Denne aftale træder i kraft pr. 1. juni 2019.

Evaluering
Inden udløbet af den 1 årrige forsøgsperiode og senest i december 2020 skal der ske en evaluering af 
forsøgsperioden med lørdagsåbent. Her skal der blandt andet evalueres på udeblivelser og 
brugertilfredshed i forbindelse med lørdagsåbent.

Mulighed for at forlænge eksisterende aftale
Parterne har mulighed for at forlænge denne aftale efter forsøgsperioden.

Opsigelse af aftalen
Begge parter kan opsige denne aftale med et varsel på 3 måneder til den første i den efterfølgende måned.
Opsigelsen skal ske skriftligt.

For HK/ Tandklinikassistenterne 
TR Berit Johannessen

Dato: 7.5-. 2^/9

For Gribskov Kommune
HR partner / Tasja Dekkerhus


