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NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
Særlige Ydelser (SY), gennemsnit: 
 
Bestyrelsen har efter anmodning fået tilsendt listen over gennemsnitlige Særlige Ydelser. Denne bliver 
brugt, når man har fravær på RDG. (For kolleger i reserven eller på fast placerede RDG i faste hold) 
 
Listen er delt i en Aarhus del og en Aalborg del. 
 

K21 Forskudt tid Weekendtillæg Helligdagstillæg 

Aalborg 4,5 timer 6,0 timer 8,5 timer 

Aarhus 3,5 timer 5,0 timer 8,0 timer 

 

 
Planlagt overarbejde i en normperiode: 
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at nogle kolleger igen har fået planlagt overarbejde i 4. Kvartal 
2020.  
 
Dette er et brud op arbejdstidsaftalens pkt. 13, hvor der står, at en normperiode ikke må planlægges med 
overarbejde.  
 
Vi vil derfor gerne have en kopi, hvis I har fået en mail fra HR eller et brev fra HR i e-boks, hvori der står, at 
man har konstateret, at I har haft overnorm.  
 
 
Den planlagte norm i kvartalet er antal arbejdsdage x med den daglige norm (7,4 t) 
 
Tilfældig forlængelse af den enkelte tjeneste (forsinkelse) er ikke at betragte som planlagt og bliver derfor 
afregnet særskilt.  
 
 
Tjenestefordeling, satellithold Aalborg: 
 
Lokalgruppen har afholdt møde med TPL for at drøfte forslag til en optimeret tjenestefordeling. 
 
Lokalgruppen fremsatte konkrete ønsker til tjenestefordelingen, heriblandt at tidslommer og reserver 
udsættes, således at disse i højere grad kan dække turene i holdene. 
Disse udsættes, så de matcher turene i henholdsvis morgen- og aftenhold med det aftalte antal m/k i hvert 
hold. 
Dette gøres for at opnå større mulighed for bevilget frihed og afspadsering efter dag 28 samt at nedbringe 
antallet af kollegaer fra Ar, som skal i taxi til ab for at køre morgenture. 
 
Efter ønske fra tjenestefordelingen blev det på mødet aftalt, at der flyttes en m/k fra morgen- til 
aftenholdet pr. 1/4-21. 
Samtidig ville lokalgruppen afsøge mulighed for en bedre fordeling mellem lige/ulige weekend i 
morgenholdet, ved at rykke en kollega fra lige til ulige uge. 
 
Begge dele er blevet effektueret. 
 
 
 


