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Sektion 1 - Fælles vilkår

S 1 - Område/definitioner

Stk. 1 - Overenskomstens område

Overenskomsten omfatter alle jordemødre og jordemoderstuderende, der i Danmark ansæt-
tes hos Storkereden.

Bemærkning:
Den jordemoderstuderende kan ikke pålægges/antages i tjeneste, der indebærer et
selvstændigt jordemoderfagligt ansvar, og må kun udføre tjeneste under ansvar af og
på delegation af en jordemoder eller andet autoriseret sundhedspersonale. Jordemo-
derstuderende kan udelukkende ansættes på timeløn.

Den jordemoderstuderende har til enhver tid ret til/ansvar for at frasige sig opgaver,
hvor den jordemoderstuderende ikke føler at have tilstrækkelige kvalifikatio-
ner/kompetence.

Ansættelse kan ske enten på timelønsvilkår eller på månedslønsvilkår:

Timelønnede
Timelønnet arbejde kan være på freelancebasis baseret på her-og-nu arbejde med specifik-
ke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter jordemoderen og Storkereden er fritstillet overfor
hinanden. Dette kan dreje sig om fra dag til dag, uge til uge.
Timelønnet arbejde kan derudover være med en aftalt gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der
ikke overstiger 8 timer, hvor jordemoderen med fast aftalte intervaller stiller sig til rådighed
for Storkereden.

Månedslønnede
Månedslønnet arbejde er med en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på over 8 timer pr. uge og
mere end en måneds ansættelse.

Stk. 2 - Overgang til månedslønsvilkår

Jordemødre overgår til månedsløn fra det tidspunkt hvor den gennemsnitlige ugentlige ar-
bejdstid overstiger 8 timer over en periode på en måned.

S 2 - Ansættelsesbrev/-bevis

Jordemoderen modtager før tiltrædelsen et ansættelsesbrev med angivelse af den aftalte
løn. For månedslønnede gælder endvidere, at der i ansættelsesbrevet skal angives en an-
sættelsesbrøk, samt andre vilkår i denne overenskomst, som kan individuelt aftales - her-
under navnlig arbejdstidsformen jf. S 12.

Ansættelsesbeviset/-brevet må ikke i ndeho lde kon ku rrenceklausu l.

Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret tiljordemoderen rettidigt, eller hvis ansættel-
sesbeviset er mangelfuldt, kan Storkereden pålægges at udrede en bod/godtgørelse, der-
som der er grundlag derfor i ansættelsesbevisloven.

Overtrædelse skal skriftligt påtales overfor Storkereden. Hvis mangler ved ansættelsesbevi-
set er rettet, eller manglende ansættelsesbevis er udleveret, senest 15 dage efter, at kravet
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er rejst, kan Storkereden ikke pålægges at udrede en bod/godtgørelse, medmindre der fore-
ligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbeviser.

Sager om, hvorvidt Storkereden har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagret-
lige regler.

Ved ansættelse af jordemødre og jordemoderstuderende anvendes ansættelsesbeviset i

bilag 1[tilføjes!]

S 3 - Ferie

Ferieaftalen mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner er gældende. For månedsløn-
nede udgør ferietillægget dog 1,5 o/o.

S 4 - Patientledsagelse

Såfremt jordemoderen deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejds-
tiden.

Arbejdsfrit ophold uden for hjemstedet medregnes fuldt ud

S 5 - Kørselsgodtgørelse

Der ydes jordemoderen kørselsgodtgørelse for tjenstlig kørsel i henhold til skatterådets fast-
satte takster.

S 6 - Forsikring ved patientledsagelse

Arbejdsgiver har tegnet erhvervsansvarsforsikring og derudover dækker Region Sjællands
forsikringer isamme omfang som på sygehusene.
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Sektion 2 - Månedslønnede jordemødre

S 7 - Månedsløn

Stk. 1 - Grundløn

Månedslønnede jordemødre aflønnes med

Pr. l.marts 2017 pr. 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019

37.125,88. kr.

Stk. 2 - Tillæg

37.526,72 kr 37.927,55 kr

Ud over grundlønnen kan der individuelt med den enkelte jordemoder aftales funktions- og
kvalifikationstillæg. Tillæg er fuldt pensionsgivende, jf S I

S 8 - Lønudbetaling

Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition sidste bankdag i

måneden.

Udbetaling af variable løndele forudsætter, at jordemoderen har afleveret en af tjenesteste-
det attesteret timeseddel.

Der tilstiles jordemoderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb

S 9 - Pension

stk. 1

Som bidrag til pensionsordning betaler Storkereden 17 % af den i $ 7 nævnte løn
213 heraf anses for arbejdsgivers bidrag og 1/3 er egetbidrag.

Pensionsbidraget indbetales af Storkereden til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den
sidste i hver måned, der følger efter udbetalingsmåneden, og pensionen ydes i henhold til
kassens vedtægter.

stk. 2
Forhøjede bidrag til pensionsordningen kan aftales individuelt mellem den enkelte jordemo-
der og Storkereden.

S 10 - Arbejdstid

Stk. 1 - Ugentlig og daglig arbejdstid

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm over en normperiode på 13 uger er 37 timer,
hvori indgår rådighedstjeneste med de i S 11 angivne værdier. Der udleveres tiljordemode-
ren en vagtplan for minimum fire uger ad gangen med 4 ugers varsel.
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Den daglige arbejdstid kan planlægges til mellem 5 og 12 timer

lfølge EU direktiv 931104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af ar-
bejdstiden, artikel 6, stk. 2, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48
timer inkl. overarbejde. Normperioden er fastsat til 4 måneder.

Stk. 2 - Pauser

lfølge EU direktiv 931104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af ar-
bejdstiden, artikel4, skal det sikres, at jordemoderen kan holde pause, hvis den daglige ar-
bejdstid overstiger 6 timer.

Der gives i den planlagte arbejdstid i tilstedeværelsesvagter og ved fremm øde af 5 timers
varighed og derudover i rådighedsvagter en pause på 30 minutters varighed for arbejdsgi-
vers regning. Jordemoderen er i pausen til rådighed for akut arbejde. I tilfælde af akut arbej-
de afvikles pausen efterfølgende.

Stk. 3 - Hviletid

Der gives 1 1 timers hvile indenfor 24 timer i henhold til den til enhver tid gældende arbejds-
miljøbekendtgørelse.

Hviletiden kan dog udskydes op til to gange ugentligt. Kompenserende hviletid gives umid-
delbart herefter.

Stk. 3 - Aften-/nattjeneste

Der ydes en tillægsbetaling på 27 % af timelønnen for effektive timer i tidsrummet 18-23
Der ydes en tillægsbetaling på 30,5 % af timelønnen for effektive timer i tidsrummet23-07
Tillægsbetalingen ydes for den faktisk udførte tjeneste.

Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer

Stk. 4 - Fredagstillæg og weekendtjeneste

For tjeneste i tidsrummet fra 17 fredag til 07 mandag morgen, ydes et tillæg til timelønnen
svarende til 50 % af timelønnen.

Tillægget bortfalder til fordel for søgne- og helligdagshonorering for helligdage, der falder
uden for søndage.

Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer

Stk. 5 - Søgnehelligdage

Jordemoderen har ret til frihed på søgnehelligdage. Jule- og nytårsaftensdag betragtes som
søgnehelligdage.

Ved en søgnehelligdagsvagt forstås en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder i

tidsrummet kl. 00 - 24 på en søgnehelligdag.

Såfremt der er skemalagt tjeneste på de ovennævnte dage, har jordemoderen ret til frihed af
samme varighed, som det præsterede arbejde, samt udbetalt tillæg på 50 % af timelønnen i

hele vagten.
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Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer

lnddrages jordemoderens frihed på en søgnehelligdag, honoreres tjenesten med overar-
bejdstillæg, jf. stk. 6 samt udbetalt søgnehelligdagstillæg på 50 % af timelønnen.

Til jordem ødre, der ikke får erstatning med frihed inden udgangen af vagtplanperioden eller
senest ved udgangen af den 3. måned, ydes betaling med et tillæg på 100 % af timelønnen
for de praesterede timer.

Stk. 6 - Fridøgnenes placering

Jordemoderen skal være bekendt med fridøgnenes placering for en 4 uger periode med et
varsel på 4 uger.

Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers samlet varighed.
Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgøre mindst 35 timer.

Sammenlægning af flere fridøgnsperioder sker ved at forlænge perioden med 24 timer pr.
fridøgn.

lnddrages et fridøgn, afuikles tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst
for 6 timers tjeneste.

Herudover betales der tiljordemoderen et tillæg på

Pr. 1.marts2017 pr 1. marts 2018 pr 1 marts 2019:

382,83 kr. 388,95 kr. 395,18 kr.

Såfremt fridøgnsperioden inddrages med et kortere varsel end 14 døgn.

Stk. 7 - Overarbejde

Tjeneste udover den planlagte daglige arbejdstid og den gennemstilige ugentlige arbejdstid i

den 13-ugers normperiode betragtes som overarbejde.

Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer

Overarbejde godtgøres med tillæg på 50 % af timelønnen.

Stk. 8 - Deltidsansatte

Deltidsansatte, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres
med timeløn. Merarbejde opgøres i halve timer.

Stk. I - Orientering om overarbejde/merarbejde
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For manglende varsel af overarbejde/merarbejde ud over en time ydes et tillæg pr. gang på

Pr. 1. marts 2017 pr. 1. marts 2018 pr. l.marts 2019

53,31 kr. 54,16 kr. 55,03 kr.

Stk. 10 - Systematisk overarbejde

Overarbejde skal så vidt muligt undgås, men der kan forekomme forhold, der nødvendiggør
overarbejde af hensyn til virksomhedens drift.

I virksomheder med varierende arbejdsbelægning, og hvor lokale parter forgæves har søgt
at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden varsle systema-
tisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og
1 time pr. dag og skal lægges itilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage
før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal - medmindre andet aftales mellem de lokale parter - afspad-
seres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskyden-
de timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsdag, videreføres.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem par-
terne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvar-
sel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter over-
enskomstens øvrige regler ikke påvirkes af muligheden for at varsle systematisk overarbej-
de.

Stk. 11 - Tjeneste i andre frihedsperioder

For opkald til tjeneste i frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 6, betales som for overar-
bejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 timer. For
arbejde ud over 3 timer betales der pr. påbegyndt time.

Stk. 12 - Tjeneste på 1. maj og Grundlovsdag 5. juni

Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer.

Tillæg ydes også for overarbejdstimer.

S 11 - Rådighedsvagt

Stk. 1 - Typer af rådighedstjeneste

Der findes følgende typer af rådighedstjeneste:
. Rådighedstjeneste i forlængelse af normaltjeneste
. Rådighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste
. Rådighedstjeneste i et fuldt døgn (døgnvagt)
. Rådighedstjeneste i 13 timer (halv døgnvagt)
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Stk. 2 - Honorering

For rådighedsvagt gælder følgende honoreringer:
o Rådighedstjeneste fra vagtværelse honoreres med T+lime pr. time
. Rådighedstjeneste fra bolig honoreres med 1/3 time pr. time.
o Rådighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til normaltjeneste omregnes som mi-

nimum til7,4 timer.
. Døgnvagt fra bolig honoreres med 14 timer
. Døgnvagt fra vagtværelse honoreres med 20 timer
o Halv døgnvagt fra bolig honoreres med 9 timer
. Halv døgnvagt fra vagtværelse honoreres med 11 ll2timer

Stk. 3 - Døgnvagters placering

En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder

Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i tidsrummet fredag kl. 17 til mandag kl. 06 eller i

et søgnehelligdagsdøgn, ydes den i$ 10 nævnte honorering for mindst 8 timer.

Stk. 4 - Halve døgnvagters placering (13 timers vagter)

Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pålægges rådighedstjeneste af 13
timers varighed. Denne form for rådighedstjeneste begynder eller slutter ved dagtjenestens
begyndelse.

Hvis de fleste af rådighedstjenestens timer falder i tidsrummet fredag kl. 17 til mandag kl. 06
eller i et søgnehelligdagsdøgn, ydes den i $ 10 nævnte honorering for mindst 7 timer.

Stk. 5 - Tilkald

Ved tilkald skal den ansatte møde omgående

Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra kl. 24 til 06 har den ansatte ret til betalt transport
til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregå under betryggende forhold.

Stk. 6 - Honorering af effektiv tjeneste

Effektivt arbejde under en rådighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times lønlafspadsering pr
effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for rådig-
hedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig og 314 time for hver time fra vagt-
værelse).

Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedsvagt opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald in-
den for samme time honoreres ikke yderligere.

De første 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en døgnvagt er inkluderet i ovennævnte
timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv tjeneste ud over de 8 timer honoreres
som overarbejde.

De første 7 timers tilkald til effektiv tjeneste under en halv døgnvagt er inkluderet i oven-
nævnte timetal (9 henholdsvis 1 1 %timer). Tilkald til effektiv tjeneste ud over 7 timer under
en halv døgnvagt honoreres som overarbejde.
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S 12 - Teamarbejde

Stk. 1 -Ansættelse iteam

Jordemødre kan ansættes til at indgå i teams af to eller flere jordemØdre, hvor arbejdet tilret-
telægges, så der kontinuerligt er minimum 6n jordemoder på vagt. Der lønnes for fuld tid, jf.

$ 7, stk. 1. Det aftales ved ansættelsen i hvilken grad aften- nat-, sh- og weekendtillæg an-
ses for indregnet i lønnen, jf. stk. 5.

Ved ansættelse på halv tid honoreres forholdsmæssigt (18,5137)

Stk. 2 - Vagtplanlægning

Arbejdet tilrettelægges aflfor teamet for en periode på 12 uger ad gangen (normperiode)

Planen skal foreligge seneste 4 uger før første vagt.

Ved selvtilrettelæggelse i teamet forelægges evt. uenighed for ledelsen, som træffer endelig
besl utn i n g om a rbejdstidens ti I rettelæggelse.

Rådighedsforpligtelsen og normalvagten skal fordeles ligeligt i teamet efter følgende model
over en 14 dages periode (336-timers periode):

Start- og sluttidspunkt for rådigheds-, normalvagter og fridøgn markeres i vagtplanen

Stk. 3 - Fridøgn

Der planlægges med to lange fridøgnsperiode a minimum 55 timers varighed eller en lang
og to korte å minimum 35 timers varighed i hver 14-dages periode. Den ene fridøgnsperiode
skal påbegyndes senest på 8. dagen.

Det ene lange fridøgn skal så vidt muligt falde på en lørdag-søndag

Stk. 4 - Hviletid

Der gives 11 timers hvile indenfor 24 timer i henhold til den til enhver tid gældende arbejds-
miljøbekendtgørelse.

Hviletiden kan dog udskydes op til to gange ugentligt. Kompenserende hviletid gives umid-
delbart herefter.

l1

Timer i 14-dages perioden 14 x24 timer 336 timer
Antal fridøgn jf. stk. 3 To lange eller et langt og to

korte
Minimum 110 - 125 timer

Antal rådighedsvagter a 24
timer

7 (3,5 ved ansættelse på
halv tid)

168 timer (84 timer ved an-
sættelse på halv tid)

Antal normalvagter 1 (112 ved halv tid) 5 - 12 timer (2,5 - 6 timer
ved ansættelse på halv tid)

Arbeidsfri tid 0 - 53 timer

Efter 16 timers arbejde indenfor 24 timer, skal der findes anden løsning



Rådighedstjeneste fra boligen er hviletid

Stk.5-Effektivetimer

Den enkelte jordemoder er ansat til maksimalt at yde følgende effektive timer i den 12-ugers
normperiode, jf. stk. 1, idet kompensation for arbejde aften-, nat-, sh- og weekender i gradu-
eret omfang anses for indregnet i lønnen.

Model 1:307 timer
Model 2:279 timer
Model 3: 256 timer

Ved ansættelse på halv tid

Model 1: 153,5 timer
Model 2:139,5 timer
Model 3:128 timer

Det skal fremgå af ansættelsesbeviset, hvilken modeljordemoderen er ansat på. Evt. æn-
dring fra en model til en anden kan alene ske efter aftale med jordemoderen, eller med på-
gældendes personlige opsigelsesvarsel.

Stk. 6 - Registrering af timer

Jordemoderen registrerer samtlige effektive timer samt lovligt fravær

Tilkald til tjenestestedet registreres i hele påbegyndte timer fra opkaldstidspunktet til ar-
bejdspladsen forlades.

Arbejdstimer ilfra hjemmet registreres pr. påbegyndt halve time

Registreringen afleveres minimum 1 gang hver 14. dag efter ledelsens anvisninger

Lovligt fravær på en hel rådighedsvagtdag (24 timer) registreres som de gennemsnitlige ef-
fektive timer pr. dag i normen beregnet som:

De aftalte effektive timer i den 12 ugers normperiode - antal normalvagtstimer i den 12
ugers normperiode/antal rådighedsvagtdage i 12 ugers perioden

Eksempel med model 1 (307 effektive timer) og 6 8-timers normalvagtsdage og
42 rådighedsvagtdage i 12-ugers perioden

307-(6*8)=259

259/42 = 6,17

Eksempel med model 3 (256 effektive timer) og 6 8-timers normalvagtsdage og
42 rådighedsvagtdage i 12-ugers perioden

256 - (6*8) = 2208 timer

208/42 = 4,95 timer
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På planlagte normalvagtsdage (uden rådighed) registreres fraværet med det planlagte antal
effektive timer.

Ved ansættelse på halv tid beregnes fraværet forholdsmæssigt

Stk. 7 -Løn med indregnede ulempeydelser

Der ydes følgende månedlig løn (eksklusiv pension) alt efter hvilken model, man er ansat til

Pr. 1. marts 2017 pr. 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019

Model 1: 44.470,90kr. 44.871,74kr. 45.272,57 kr.

Model 2: 40.463,67 kr. 40.864,51 kr. 41.265,34 kr.

Model 3: 37.125,88kr. 37.526,72kr. 37.927,55kr.

Ved ansættelse på halv tid:

Pr. 1. marts 2017

Model 1: 22.235,45kr.

Model 2: 20.231,84 kr.

Model 3: 18.562,94 kr.

pr. 1. marts 2018

22.435,87 kr.

20.432,26 kr.

18.763,36kr.

pr. 1. marts 2019

22.636,29 kr.

20.632,67 kr.

18.963,78 kr.

Stk. 8 - Tillæg

Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvalifikationstillæg

Stk. I - Pension

Som bidrag til pensionsordning betaler Storkereden 17 o/o af den i stk. 7 og 8 nævnte løn
213 heraf anses for arbejdsgivers bidrag og 1/3 er egetbidrag.

Pensionsbidraget indbetales af Storkereden til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den
sidste i hver måned, der følger efter udbetalingsmåneden, og pensionen ydes i henhold til
kassens vedtægter.

Stk. 10 - Overarbejde

0 -25 timers yderligere effektivt arbejde i 12 ugers normperioden, ud over de istk. 5 nævn-
te timer, honoreres som overarbejde med tillæg af 70 % af den samlede timeløn (årsløn ef-
ter$711924timer)

Timer derudover honoreres som overarbejde med tillæg af 120 o/o af den samlede timeløn
(årsløn efter $ 7 11924 timer)
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En aftalt ekstra rådighedsvagt honoreres med timer beregnet efter stk. 11 med tillæg af 70
%. Effektive timer i vagten indgår i normen, jf. stk. 5. og honoreres således alene, hvis de
ligger ud over normen jf. ovenfor.

Griber den ekstra aftalte rådighedsvagt ind i en fridøgnsperiode ydes derudover betaling
efter $10 stk. 6. 510 stk. 9 finder ligeledes anvendelse.

Der kan i stedet for udbetaling aftales honorering i form af frihed/afspadsering.
Afspadsering sker efter samme princip som afuikling af ferie, 6. ferieuge eller selvbetalt fri-
hed jf. stk. 12.

Afspadsering skal være afviklet senest 3 måneder efter optjening, ellers skal der ske udbe-
taling.

Stk. 11 - Sygdom ved afspadsering

Sygdom betragtes som en afspadseringshindring, forudsat medarbejderen melder sig syg
inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted

Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom
på eventuelle efterfølgende dage.

Det er en forudsætning, at medarbejderen anmelder sygdommen i overensstemmelse med
virksomhedens regler.

Stk. 12 - Systematisk overarbejde

Overarbejde skal så vidt muligt undgås, men der kan forekomme forhold, der nødvendiggør
overarbejde af hensyn til virksomhedens drift.

I virksomheder med varierende arbejdsbelægning, og hvor lokale parter forgæves har søgt
at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden varsle systema-
tisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og
1 time pr. dag og skal lægges itilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage
før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal - medmindre andet aftales mellem de lokale parter - afspad-
seres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskyden-
de timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsdag, videreføres.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem par-
terne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvar-
sel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter over-
enskomstens øvrige regler ikke påvirkes af muligheden for at varsle systematisk overarbej-
de.

Stk. 13 - ferie, 6. ferieuge, afspadsering og selvbetalt frihed på rådighedsdage
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Ved afvikling af ferie, 6. ferieuge, ved afspadsering eller ved selvbetalt frihed (lønafkortning)
anvendes følgende beregning:

1924 timer - 66,6 timer (9 sh-dage) = 1857,4 timer

(1857 ,4 timer/52*1 2 = 428,63 - planlagte normalvagtstimer i den 12 ugers normperiode) /
antal råd ighedsvagtdage

Eksempel med 6 8-timers normalvagtdage iden 12 ugers periode og 42 rådig-
hedsvagtdage

1857,4/52*12= 428,63

428,63-(6-8)=380,63

380,63/42 = 9,06

På normalvagtsdage afvikles fraværet med det planlagte timetal

S 13 - Særlig opsparing

Pr. 1. marts 2017 opsparer medarbejderne 0,7 pct. af den ferieberettigende løn som særlig
opsparing, pr. 1 . marts 2018 afsættes der i alt 1 ,4 pct. og pr. 1. marts 2019 afsættes der i alt
2 pct.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing

Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres sal-
doen, og beløbet udbetales. 12017 sker udbetaling ved kalenderårets udløb.

S 14 - Sygdom, barnets 1. sygedag og barsel mv

Stk. 1 - Sygdom

Månedslønnede oppebærer løn under sygdom i henhold til Funktionærloven.
Såfremt jordemoderen har lovligt forfald fra sit arbejde på grund af sygdom, skal meddelel-
sen herom hurtigst muligt gives til Storkereden i overensstemmelse med Storkeredens an-
visninger.

Såfremt jordemoderen er sygemeldt ud over 14 dage, kan Storkereden forlange lægeattest.
Såfremt der forlanges lægeattest, betales denne af Storkereden.

Stk. 2 - Barnets 1. og 2. sygedag

I tilfælde af barns sygdom har jordemoderen ret til frihed med løn på barnets 1. og 2. syge-
dag, når følgende betingelser er opfyldt:

1) barnet er under 18 år og har ophold hos jordemoderen
2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Skønnes mere frihed nødvendig, kan der efter aftale afholdes feriedage eller afspadsering
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Stk. 3 - Børneomsorgsdage

Medarbejderen har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde
2børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen ved-
rører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til
virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin
Særlige opsparing jf. S 14.

Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. maj2017

Retten til børneomsorgsdage ændrer ikke ved retten til omsorgsdage i henhold til aftalen om
fravær af familiemæssige årsager, jf. stk. 4.

Stk.4-Barsel mv

Vedrørende graviditet, barsel og adoption, omsorg samt andet fravær af familiemæssige
årsager henvises i sin helhed til SHK's aftale om fravær af familiemæssige årsager.

S 15 - seniorordning

Medarbejderen og virksomheden kan aftale en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid
gældende folkepensionsalder for meda rbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til den særlige opspa-
ring, til finansiering af seniorfridage.

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere
løbende pensionsbidrag, således at den resterende indbetaling til pensionsordningen fortsat
kan dække omkostninger til forsikringsordninger og administration mv.

Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens særlige opspa-
ring.

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen
kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage og akkumulere denne.
Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere seniorfri-
dage.

Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det op-
sparede beløb svarer til, jf. betalingen nedenfor.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres den særlige opsparing, med et beløb svarende til
løn under sygdom.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. april give virksomheden skriftlig be-
sked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det
kommende ferieår, og i så fald hvor stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen øn-
sker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange seni-
orfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende ferieår. Dette valg er bindende for
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medarbejderen og vilfortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år
inden 1. april meddele virksomheden, om der ønskes ændringer for det kommende ferieår

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori
medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som er
gældende for placeringen af feriefridage.

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i

form af f.eks. længere arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller an-
det.

Ved aftale om fast reduktion iden ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag
udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er
således omkostningsneutral for virksomheden.

Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. marts 2017, dog således, at medarbejdere tidligst kan
holde seniorfridage i ferieå ret 2017 -201 8.

S 16 - Efteruddannelse/videreuddannelse

Der kan ydes tjenestefri med lønfor deltagelse i kurser, der af Storkereden og jordemoderen
skønnes relevante.

Uddannelsesplanlægning indgår i den overordnede personalepolitik og Storkereden støtter i

størst muligt omfang den enkelte jordemoders fortsatte faglige og personlige udvikling under
hensyntagen til de økonomiske muligheder herfor.

S 17 - Opsigelse

Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes/aftales i henhold til Funktionærloven.
Det påhviler Storkereden skriftligt at meddele enhver opsigelse tiljordemoderen og Jorde-
moderforeningen.

Skønner Jordemoderforeningen, at afskedigelsen af jordemødre, der har 9 måneders anci-
ennitet på opsigelsestidspunktet, ikke kan anses for at være rimeligt begrundet i pågælden-
des eller Storkeredens forhold, kan Jordemoderforeningen inden for en frist af 1 måned efter
opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med Storkereden.
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Sektion 3 - Timelønnede jordemødre

S 18 -Løn

Stk. 1 - Timeløn

Timelønnede jordem ødre aflønnes med følgende timelønninger:

Pr. 1. marts 2017 pr. 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019:

231,55 kr. 234,05 kr. 236,55 kr.

Stk. 2 - Tillæg

Ud over grundlønnen kan der individuelt aftales funktions- og kvalifikationstillæg

Stk. 3 - Pension

Som bidrag til pensionsordning betaler Storkereden 17 o/o af den i stk. 1 og 2 nævnte løn
213 heraf anses for arbejdsgivers bidrag og 113 er egetbidrag.

Pensionsbidraget indbetales af Storkereden til Pensionskassen for Sundhedsfaglige den
sidste i hver måned, der følger efter udbetalingsmåneden, og pensionen ydes i henhold til
kassens vedtægter.

Forhøjede bidrag til pensionsordningen kan aftales individuelt mellem den enkelte jordemo-
der og Storkereden.

Stk. 4 - Timeløn, jordemoderstuderende

Jordemoderstuderende aflønnes med følgende timelønninger:

Pr. 1. marts 2017 pr. 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019

154,37 kr. 156,04 kr. 157 ,70 kr.

S 19 - Arbejdstid

Stk. 1 - Ugentlig og daglig arbejdstid

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgår rådighedstjeneste
med de i S 19 angivne værdier. Normperioden kan udgøre op til 4 uger.

Den daglige arbejdstid kan planlægges til mellem 5 og 12 timer

Tjeneste udover den planlagte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejdstidsnorm betrag-
tes som overarbejde.

lfølge EU direktiv 931104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af ar-
bejdstiden, artikel 6, stk. 2, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48
timer inkl. overarbejde. Normperioden er fastsat til 4 måneder.
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Stk. 2 - Pauser

lfølge EU direktiv 931104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af ar-
bejdstiden, artikel 4, skal det sikres, at jordemoderen kan holde pause, hvis den daglige ar-
bejdstid overstiger 6 timer.

Der gives i den planlagte arbejdstid i tilstedeværelsesvagter og ved fremm øde af 5 timers
varighed og derudover i rådighedsvagter en pause på 30 minutters varighed for arbejdsgi-
vers regning. Jordemoderen er i pausen til rådighed for akut arbejde. I tilfælde af akut arbej-
de afvikles pausen efterfølgende.

Stk. 3 - Hviletid

Der gives 1 1 timers hvile indenfor 24 timer i henhold til den til enhver tid gældende arbejds-
miljøbekendtgørelse.

Hviletiden kan dog udskydes op til to gange ugentligt. Kompenserende hviletid gives umid-
delbart herefter.

Stk. 4 - Aften-/nattjeneste

Der ydes en tillægsbetaling på 27 % af timelønnen for effektive timer i tidsrummet 18-23
Der ydes en tillægsbetaling på 30,5 % af timelønnen for effektive timer i tidsrummet23-07
Tillægsbetalingen ydes for den faktisk udførte tjeneste.

Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer

Stk. 5 - Fredagstillæg og weekendtjeneste

For tjeneste i tidsrummet fra 17 fredag, og til 07 mandag morgen, ydes et tillæg til timeløn-
nen svarende til 50 % af timelønnen.

Tillægget bortfalder til fordel for søgne- og helligdagshonorering for helligdage, der falder
uden for søndage.

Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer

Stk. 6 - Søgnehelligdage

Jordemoderen har ret til frihed på søgnehelligdage. Jule- og nytårsaftensdag betragtes som
søgnehelligdage.

Ved en søgnehelligdagsvagt forstås en vagt, hvor mere end halvdelen af timerne falder i

tidsrummet kl. 00:00 - 24'.00 på en søgnehelligdag.

Såfremt der er skemalagt tjeneste på de ovennævnte dage, har jordemoderen ret til tillæg
på 100 % af timelønnen i hele vagten.

lnddrages en af ovennævnte dage, honoreres tjenesten med udbetalt søgnehelligdagstillæg
på 100 % af timelønnen.

Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer
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Stk. 7 - Fridøgnenes placering

Jordemoderen skal være bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud.

Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers samlet varighed.

Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgøre mindst 35 timer.

Sammenlægning af flere fridøgnsperioder sker ved at forlænge perioden med 24 timer pr.
fridøgn.

lnddrages et fridøgn, afvikles tjenesten efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst
for 6 timers tjeneste.

Herudover betales der tiljordemoderen et tillæg på

Herudover betales der tiljordemoderen et tillæg på:

Pr. l.marts 2017 pr 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019:

382,83 kr. 388,95 kr. 395,18 kr.

såfremt fridøgnsperioden inddrages med et kortere varsel end 14 døgn.

Stk. 8 - Overarbejde

Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag.

Overarbejde godtgøres med tillæg på 50 % af timelønnen.

Stk. I - Deltidsansatte

Deltidsansatte, som udfører merarbejde, der ikke betragtes som overarbejde, honoreres
med timeløn. Merarbejde opgøres i halve timer.

Stk.10 - Orientering om overarbejde/merarbejde

Jordemødre, der pålægges at udføre overarbejde/merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden
senest dagen forud.

For manglende varsel af overarbejde/merarbejde ud over en time ydes et tillæg pr. gang på

Pr. 1. marts 2017 pr. 1. marts 2018 pr. 1. marts 2019

53,31 kr. 54,16 kr. 55,03 kr.

Stk. 11 - Tjeneste i andre frihedsperioder

For opkald til tjeneste i frihedsperioder, der ikke er omfattet af stk. 4, betales som for overar-
bejde, dog mindst for 3 timer. For flere opkald inden for 3 timer betales kun for 3 timer.

For arbejde ud over 3 timer betales der pr. påbegyndt time.
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Stk. 12 - Tjeneste på 1. maj og Grundlovsdag 5. juni

Dagene honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer

Tillæg ydes også for overarbejdstimer.

S 20 - Rådighedsvagt

Stk. 1 - Typer af rådighedstjeneste

Der findes følgende typer af rådighedstjeneste:
. Rådighedstjeneste i forlængelse af normaltjeneste
. Rådighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til en normaltjeneste
. Rådighedstjeneste i et fuldt døgn (døgnvagt)
o Rådighedstjeneste i 13 timer (halv døgnvagt)

Stk. 2 - Honorering

For rådighedsvagt gælder følgende honoreringer:
. Rådighedstjeneste fra vagtværelse honoreres med Totime pr. time
. Rådighedstjeneste fra bolig honoreres med 1/3 time pr. time.
. Rådighedstjeneste uden umiddelbar tilknytning til normaltjeneste omregnes som mi-

nimum til7,4 timer.
. Døgnvagt fra bolig honoreres med 14 timer
. Døgnvagt fra vagtværelse honoreres med 20 timer
. Halv døgnvagt fra bolig honoreres med 9 timer
o Halv døgnvagt fra vagtværelse honoreres med 11 ll2timer

Stk. 3 - Døgnvagters placering

En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder

Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i tidsrummet fredag kl. 17 til mandag kl. 06 eller i

et søgnehelligdagsdøgn, ydes den i$ 17 nævnte honorering for mindst 8 timer.

Stk. 4 - Halve døgnvagters placering (13 timers vagter)

Der kan uden tilknytning til afvikling af normaltjeneste pålægges rådighedstjeneste af 13
timers varighed. Denne form for rådighedstjeneste begynder eller slutter ved dagtjenestens
begyndelse.

Hvis de fleste af rådighedstjenestens timer falder i tidsrummet fredag kl. 17 til mandag kl. 06
eller i et søgnehelligdagsdøgn, ydes den i $ 17 nævnte honorering for mindst 7 timer.

Stk. 5 - Tilkald

Ved tilkald skal den ansatte mØde omgående.

Ved tilkald til institutionen i tidsrummet fra kl. 24 fl 06 har den ansatte ret til betalt transport
til og fra tjenestestedet. Transporten skal foregå under betryggende forhold.

Stk. 6 - Honorering af effektiv tjeneste
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Effektivt arbejde under en rådighedsvagt honoreres med i alt 1,5 times lønlafspadsering pr
effektiv time. I den tid hvor der udføres effektivt arbejde, bortfalder honoreringen for rådig-
hedsvagten (henholdsvis 1/3 time for hver time fra bolig og 3/4 time for hver time fra vagt-
værelse).

Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedsvagt opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald in-
den for samme time honoreres ikke yderligere.

De første 8 timers tilkald til effektiv tjeneste under en døgnvagt er inkluderet i ovennævnte
timetal (14 henholdsvis 20 timer). Tilkald til effektiv tjeneste ud over de 8 timer honoreres
som overarbejde.

De første 7 timers tilkald til effektiv tjeneste under en halv døgnvagt er inkluderet i oven-
nævnte timetal (9 henholdsvis 11 %timer). Tilkald til effektiv tjeneste ud over 7 timer under
en halv døgnvagt honoreres som overarbejde.

S 21 - Lønudbetaling

For timelønnede jordemødre udbetales lønnen for hver periode, således at lønnen er til di-
sposition på den førstkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes
for 2 uger ad gangen. Der tilstilles jordemoderen en specificeret oversigt over det udbetalte
beløb. Beregning og udbetaling af løn sker på baggrund af jordemoderens dokumentation i

form af afleverede timesedler.

Lønudbetaling forudsætter, at jordemoderen har afleveret en af tjenestestedet attesteret
timeseddel.

S 22 - Aflysning af aftalt tjeneste

Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet vikar ikke kan benyttes af Storkereden, har jor-
demoderen - uanset at tjenesten annulleres - ret til løn for det antal timer, der var aftalt den
pågældende dag. Dette gælder dog ikke, når tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer
forud for tjenestens påbegyndelse.

S 23 - Fridøgn

En timelønnet jordemoder har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6
arbejdsdage, dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til den planlagte tje-
neste.

S 24 - Opsigelse

Tjenesteforholdet kan ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timeløn-
nendes ansættelsesforhold som ophævet.
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Sektion 4 - Elektroniske dokumenter

S 256 - Elektroniske dokumenter

Storkereden har med frigørende virkning mulighed for at aflevere feriekort, lønsedler og
eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter løbende ansættelsesfor-
hold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-Boks, eller vi e-
mail.

Lønsedlen kan idet løbende ansættelsesforhold bruges som feriekort. Ved fratrædelsen
udstedes feriekort efter gældende regler.

Såfremt Storkereden vil benytte sig af denne mulighed, skaljordemødrene varsles herom 3
måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan jordem ødre, som ingen
mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende doku-
menter ved henvendelse til Storkereden.

Hvis medarbejderen er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, anvendes den
elektroniske løsning ikke.
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Sektion 5 - Hovedaftalevilkår og ikrafttrædelsesbestemmelser

S 26 - Hovedaftale

I øvrigt gælder den mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner indgåede hovedaftale
vedrørende jordemødre i det omfang, nævnte hovedaftale ikke er fraveget i nærværende
overenskomst.

S 27 - Opsigelse af overenskomst

Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. marts 2017 og kan såvel af Storkereden
som af Jordemoderforeningen opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. marts
2020.

W For 'hrt,g,,
HffiFIVERV

n, den

Børsen
217 København K

Telefon'33. 7'4. 60. 00

For Jordemoderforeningen, den 2019
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Bilag 1 - Vikarer

Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed:

Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet hos vikarbureauet og ikke hos brugervirk-
somheden.

Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksomheden i mindst 3 måneder uden afbrydelse, overføres
ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksomheden på vikarens anmodning i følgende tilfælde:

. Vikararbejdet på brugervirksomheden ophører på grund af arbejdsmangel på brugervirksomheden, og inden 10 arbejdsdage
efter ophør bliver vikaren fastansat på brugervirksomheden eller

. Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksomheden i direkte forlængelse af vikararbejdet. Det er alene anciennitet fra det
seneste arbejdsforhold i brugervirksomheden, der overføres.

Afklaring af anvendelse af vikararbejde

Med henblik på hurtig afklaring af om der i konkrete tilfælde er tale om vikararbejde, kan tillidsrepræsentanten på en rekvirent-
virksomhed anmode om at få oplysninger fra rekvirentvirksomheden om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde
for rekvirentvirksomheden, som ellers naturligt kunne udføres af rekvirentvirksomhedens ansatte medarbejdere.

Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksomheders arbejde for rekvirentvirksomheden.
Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenighed om, hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan
forbundet begære et afklarende møde over for arbejdsgiverorganisationen. Referat af de lokale drøftelser fremsendes sam-
men med mødebegæringen.

Forbundet kan ligeledes begære et afklarende møde over for arbejdsgiverorganisationen i de tilfælde, hvor der ikke har kunnet
ske en lokal drøftelse af en udefrakommende virksomheds arbejde for rekvirentvirksomheden, fordi der ikke er valgt tillidsre-
præsentant på rekvirentvirksom heden.

Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af begæringen på rekvirentvirk-
somheden, medmindre andet aftales imellem parterne.
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På mødet skal der som minimum oplyses om følgende:

'Den udefrakommende virksomheds navn og CVR-nummer (P-nummer) eller RUT-nummer,

' Navnet på rekvirentvirksomhedens kontaktperson hos den udefrakommende virksomhed,

' Beskrivelse af den udefrakommende virksomheds opgaver i rekvirentvirksomheden og den forventede tidsplan for deres løs-
ning,

. Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakommende virksomheds medarbejdere
Oplysningerne vil kunne fremlægges mundtligt på det afklarende møde. Der skrives et referat af mødet.

Bestemmelserne gælder fra 1. marts 2017

Bilag 2 - Brug af underleverandører

På anmodning fra forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke underleverandører der udfører opgaver for virksomheden inden-
for overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som underleve-
randøren har oplyst til virksomheden, samt CVR-nummer (P-nummer) eller RUT-nummer og navnet på virksomhedens kon-
taktperson hos den udefrakommende virksomhed. lngen af de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives
eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse.

Bestemmelsen gælder fra 1. marts 2017
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