
Reç ion Syddanrnark

Afdeling: HR Jura
Journal nr.: 21/36413
Dato: 01-Og-2021

Lokalaftale om hjemmearbejde for Regionshuset og
satellitter i Region Syddanmark

§ 1. Aftalens område
Aftalen er indgået med hjemmel i Rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde mellem Regioners
Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet af 23, februar 2016.

Aftalen indgås mellem ledelsen i Regionshuset og satellitter og de faglige organisationer jf. side 5-6.

Aftalen er gældende for ansatte i Regionshuset og satellitter i Region Syddanmark (herefler benævnt
“Arbejdspladsen”).

§ 2. Aftalens formâl
Aftaleparterne ønsker, at Regionshuset og satellitter i Region Syddanmark fortsat er en god, attraktiv
og fleksibel arbejdsplads. Derfor er der fokus på fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere.
Arbejdspladsen ønsker at øg muligheden for fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde, ofte at hnsyn til
behovet for at skabe en bedr balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Formålet med denne aftale er at skabe rammerne for hvornår og hvordan hjemmearbejde kan
anvendes, så det både tUgodeser opgaverne, medarbejderne og de enkelte arbejdspladser.

§ 3. Definitioner
Hjemmearbejde er arbejde, der fortrinsvist udføres i hjemmet.

Arbejde. der udføres som hjemmearbejde, skal have en tilbagevendende karakter for at være
omfattet af aftalen og kan kun finde sted i en del at den aftalte arbejdstid. Enkeltstående
arbejdsopgaver, der kun forekommer sporadisk og som efter aftale udføres hjemmefra, er som
udgangspunkt ikke omfattet af aftalen.

Grænsen for, hvornår hjemmearbejde er at tilbagevendende karakter er på Arbejdspladsen defineret
som tilbagevendende hjemmearbejde i et omfang svarende til én eller flere dage om ugen, eller
mere end 2 timer pr. dag over en periode.

Hvis der udføres hjemmearbejde i mindre omfang end ovenstående er hjemmearbejdet ikke omfattet
af aftalen, og forudsætter ikke en individuel aftale mellem medarbejder og arbejdspladsen.

Der skal til enhver tid stilles en arbejdsplads til rådighed for den ansatte på arbejdsstedet. Den enkelte
afdeling aftaler og tilrettelægger indretning at afdelingen i lokal dialog.

§ 4. Vilkår for hjemmearbejde
Der skal indgås en individuel aftale mellem afdelingen/enheden og den enkelte medarbejder
om de specifikke vilkår for hjemmearbejdet, jf. § 8. En individuel aftale om hjemmearbejde bygger på
frivillighed og efter ønske fra medarbejderen. Arbejdspladsen pålægger ikke krav om hjemmearbejde.
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Det er medarbejder og leder, der aftaler og tilrettelægger omfanget af hjemmearbejdet, og det
reguleres i den individuelle aftale, jf. § 8.

Leder og medarbejder har et fælles ansvar for sikre, at hjemmearbejdet bidrager til den gode
opgavelesning, og er foreneligt med afholdelse af møder og andre aktiviteter.

Leder og medarbejder har ligeledes et fælles ansvar for, at medarbejderen fortsat har mulighed for
personlig og faglig udvikling.

Lederen kan beslutte, at medarbejderen med en individuel aftale om tilbagevendende hjemmearbejde,
jt. § 8, møder ind på arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt at hensyn til driften og opgaveløsningen i
øvrigt.

Hjemmearbejdspladsen hører organisatorisk under tjenestestedet, og der er således ikke tale om to
tjenestesteder. Dermed kan der ikke ydes kørselsgodtgørelse, hvis man kører til og fra
hjemmearbejdspladsen og kontorarbejdspladsen.

Hjemmearbejde er omfattet at de sædvanlige overenskomst- og aftalevilkår. Aftalen
ændrer således ikke den enkelte medarbejders løn- og ansættelsesmæssige vilkår.

Medarbejdere. der omfattes af aftalen om hjemmearbejde. følger de sædvanlige arbejdstidsregler.

Det er en forudsætning for hjemmearbejde. at medarbejderen er tilgængelig på tilsvrende vis, som
hvis man arbejdede på tjenestestedet. Ved sygdom skal dette meddeles efter den s±dvanlige
procedure i afdelingen. Det samme gælder øvrigt fravær samt børns sygdom.

Den individuelle aftale om hjemmearbejde kan af begge parter opsiges med i måneds varsel til
udløbet af en måned. I enkelte tilfælde kan den individuelle aftale om hjemmearbejde udgøre en
forudsætning for medarbejderens ansættelse. Hvis det er tilfældet skal det fremgå af medarbejderens
ansættelseskontrakt og eventuel ændring/opsigelse håndteres efter gældende regler.

§ 5. Udstyr
Arbejdspladsen stiller elektronisk udstyr i form af PC og tilbehør hertil til rådighed for hjemmearbejdet
og sørger for den løbende vedligeholdelse heraf.

I forhold til øvrigt nødvendigt udstyr, fx bord, stol, skrivebordslampe mv., kan den ansatte bruge eget
udstyr. I så fald afholder den ansatte selv eventuelle omkostninger forbundet hermed. Ved behov
stiller Arbejdspladsen nødvendigt udstyr til rådighed efter en liste over standardinventar og -udstyr.

Arbejdspladsen stiller ikke internetforbindelse til rådighed, ligesom der ikke ydes tilskud til betaling af
internetopkobling forbundet med hjemmearbejdet. Medarbejderen stiller selv tilstrækkelig
internetforbindelse til rådighed.

Arbejdspladsen er ansvarlig for den fornødne forsikringsmæssige dækning at det udleverede udstyr,
herunder forsikring for skader på medarbejderne ved brug af udstyret i arbejdsmæssig sammenhæng.
Regionen bærer endvidere ansvaret for tab, der opstår som følge af tyveri mv. af arbejdsgiverens
materiel fx ved indbrud på medarbejderens adresse, medmindre bortkomsten kan siges at være blevet
muliggjort af medarbejderens uforsvarlige adfærd
Medarbejderen er selv ansvarlig for at være forsikret mod tab opstået under udførelse af arbejdet som
følge af skade, der sker på den ansattes eget udstyr, som den ansatte at egen drift stiller til rådighed i
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opgaveløsningen, fx via en indboforsikring.

Når aftalen om hjemmearbejde udløber eller opsiges, skal udstyret leveres tilbage. Arbejdspladsen
afholder ikke udgifter til evt. reetablering at lokaler m.v.

§ 6. Regler og retningslinjer
Den til enhver tid gældende Arbejdsmiljølov og Arbejdsskadeforsikring er gældende for
denne aftale, hvilket betyder, at hjemmearbejdspladsen skal indrettes, således at den opfylder
arbejdsmiljøreglernes krav til kontorindretning, samt at evt. arbejdsskader. opstået under
hjemmearbejdet, er omfattet af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Den ansatte, der arbejder hjemme, har et stort medansvar for at sikre, at hjemmearbejdspladsen
indrettes så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. da arbejdsgiver
ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdende i medarbejderens hjem.

Gældende IT-politikker, herunder reglerne for it-sikkerhed og databeskyttelse, skal også overholdes
ved hjemmearbejde. Opbevaring og sletning af persondata sker efter de retningslinjer, der er angivet i
Region Syddanmarks regelsæt på området, og det er medarbejderens ansvar, at der ikke er tilgang til
regionens systemer og data fra uvedkommende, ligesom krav om log-on/log-off altid skal overholdes.

Når der arbejdes hjemme, gælder de samme regler vedr, fortrolighed, tavshedspligt ol., som
gælder p tjenestestedet. Det er således medarbejderens ansvar, at hjemrearbejdet foregår under
rammer, [vor den nødvendige diskretion er til stede, herunder at andre i hisstanden ikke har adgang
til regionehs oplysninger, eller adgang til at overvære fortrolige virtuelle sarritaler og møder.

§ 7. Kompetence
Kompetencen til at indgå aftaler om hjemmearbejdspladser efter § B er placeret hos den nærmeste
personaleansvarlige leder i afdelingen.

§ 8. Den individuelle aftale
Den individuelle aftale om hjemmearbejde indgås skriftligt med hjemmel i den lokale
aftale og indgås mellem afdelingen/enheden og den enkelte medarbejder. Den skal indeholde
følgende:

• angivelse af den person, aftalen vedrører.
• aftale om omfang af hjemmearbejdet aftale om planlægning af hjemmearbejdsdagene
• beskrivelse af, hvilket udstyrfarbejdsredskaber, der er stillet til rådighed af arbejdsgiver
• procedure for udlevering og tilbagemelding af udstyr/arbejdsredskaber, der er stillet til

rådighed af arbejdsgiver
• ordningens ikrafttræden og evt. tidsbegrænsning
• ordningens opsigelse

§ 9. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen
Denne aftale træder i kraft, når den er underskrevet af parterne.

Ved ændring i rammeaftalen om hjemmearbejde, arbejdsmiljølovgivningen eller
anden relevant lovgivning samt væsentlige teknologiske ændringer, tages lokalaftalen op til
revision. Desuden kan aftaleparterne rejse ønske om drøftelse af fornyet forhandling af aftalen ved
behov.
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Lokalaftalen er indgået mellem Arbejdspladsen og de faglige organisationer, der har underskrevet
aftalen. Den enkelte faglige organisation kan opsige aftalen med 3 måneders skriftlig varsel, dog
tidligst med udløb 31. december2021. Aftalen består dog forsat uændret med de resterende faglige
organisationer.

Ændringer i lokalaftalen gælder ligeledes for de indgåede individuelle aftaler om hjemmearbejde.
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Individuel aftale om hjemmearbejde
Én eller flere dage om ugen, eller mere end 2 timer pr. dag, over en periode

OPLYSNINGER OM MEDARBEJDÉR OG AFTALE

Medarbejder Stilling

Afdeling Leder

Aftalen Aftalens Herunder anfares aftale om evt, tids-

træder i kraft udløb eller begrænsning på aftaFen. Alternativt kan
. aftalen opsiges medl måneds verset

vilkar for
opsigelse

BESKRIVELSE AF HJEMMEARBEJDET

Region Syddanmark

Hjem mea rbejdets
idsmæssige omfang
og placering

Aftaler om tilrette
læggelse af
hjemmearbejde

Koordinering af
arbejdet, samarbejdet
med kollegaer og
samarbejdspartnere
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Individuel aftale om hjemmearbejde

INDRETNING AF HJEMMEARBEJDSPLADSEN

Udstyr som medar
bejderen selv stiller
til rådighed

Udstyr som arbejdspladsen kan stille til rådighed (sæt kryds)

Sæt Sæt
Irycis Inventar: IT-udstyr:

i stk. arbejdsbord 120 cm x 80 cm 1 stk. skærm

i stk. basis kontorstol 1 stk. tastatur

i stk. arbejdslampe i stk. mus

i stk. docking station

i stk. headset

!

i stk. mobiltelefon

Evt, øvrigt udstyr
efter konkret behov
og aftale

Når aftalen om hjemmearbejde udløber efler opsiges, skal udstyret leveres tilbage.
Det er arbejdsgiver, der er ansvarlig for at levere og af’nente udstyr som medarbejderen
ikke selv kan transportere.

ANDET

Procedure ved
sygemelding eller
andet fravær

Evt, øvrige aftaler
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Individuel aftale om hjemmearbejde

Leder og medarbejder udfylder “APV-tjekliste til hjemmearbejdspladser”, som udgør
et bilag til denne aftale.

Aftale og APV-tjekliste journaliseres på medarbejderens personalesag.

Dato Dato

Underskrift Underskrift

0

c
0
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APV-tjekliste til hjemmearbejdspladser

Brug APV-tjekliste til hjemmearbejdspladser Hvis du vurderer, at der er forhold på din hjemme-
som hjælp til at vurdere arbejdsmiljøet på hjemme- arbejdsplads, som kan udgøre et arbejdsmiljø
arbejdspladsen. problem, bør du kontakte din afdelingschef eller

arbejdsmizgruppe, så kan drøfte, hvordan
Tekbsten indeholder en række spørgsmål, som udforcringerr-e skal imødekommes.
du skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som nu
svarer nej til, kan udgøre et arbejdsmiøproblem.

Gen erelt

Overordnet Er din internet-/telefonforbindelse optimal?

Er dine hjemmearbejdsdage og tilgængeligbed koordineret
med leder og kolleger?

Udlevere: udstyr

Ergonomiske forhold

Arbejdsstillinger Kan du anvende hensigtsmæssige abejdssti!llnger og
-bevægelser?

Har du kendskab til arbejdsudstyrets (skærm, tastatur,
stol, bord mv.) indstillingsmuligheder

— og benytter du
mulighederne?

Varierer du dine arbejdsstillinger?

________

Pladsforhold Har du plads nok ved dit arbejdsbord, så du let kan
skuobe stolen tilbage og rejse dig?

Belysning Er der tilgangaf dagslys?
—-

_______ ____________________

Er arbejdsrummet tilstrækkeligt heyst?

Er dine arbejdslamper p.aceret, så iyset kommer ind
fra siden lige under øjenhøjde?

Kan du udføre arbejdet uden at blive generet af reflekser
og blænding?

Andet

Indeklima

ndekhma Er temperaturen behagelig?

___________ __________ ______ ______

Har du muligned for at lufte jævnligt ud?
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-

_____

-__42oasit

Indeklima (fortsat)

lnceklirra Har du mulighed for at undgå generende varme, kulde
eller træk?

Kan du skærme af for solen, hvis den generer?

Ryddeughed Står der kasser, rod eller andet i vejen for dit arbejde?

______

Forebygger du ulykker feks. ledninger, løse genstande mv.?

Støj og akus:k Er du generet at støj eller yde?

Andet

Trivsel

Generelt L Trives du med hjemmearbejde?

[ Er der balance mellem forskellige typer af arbejdsopgaver?

Får du de nødvendige informationer til at klare arbejdet
tilfredsstillende?

Er der klarhed om forvertningerne til dig?

Husker du at ‘2_ dig i løbet af dagen?

Pauser Får du sa tid at til pauser?

Får du kombineret dit hjemmearbejde men forskellige
former for andet arbejde, som er væk fra skærmen?

Husker du at holde pauser mellem onlinemøder?

Hjælp og støtte Får du hjælp og tilstrækkelig støtte fra dine kollegaer, når
du arbejder hjemmefra?

rar du r’ztrækkehc kontant med dm nærmeste leder7 - -

Får du tilstrækkeug feedback fra andre, når du arbejder
hjemmefra?

Arbejdsfællesskab Trives du i dit arbejdsfællesskah?

Oplever du, at der er nogen, som bliver isoleret?

Er kvaliteten og mængden af kommunikation og
information tilstrækkelig?

Balance mellem Ocretholder du en god balance mellem dit arbejde og dit
arbejdsliv og privatliv privatliv, nå du arbejoer hjemiefra?

Andet
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Beskriv problemet Beskriv løsningen Ansvarlig Tidsfrist

0

0
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