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NOTAT

Procedurebeskrivelse i forlængelse af Fælleserklæring mellem KL og FF 

Procedure Bemærkninger
1 Afdelingscheferne indgår indbyrdes 

aftaler om forflyttelser på 
overordnet/institutionsniveau – når 
det er på tværs af afdelinger

F.eks. at flere/alle pædagoger fra Område 
1, 2 og 3, der ikke varetager nødpasning, 
som udgangspunkt forflyttes til Område 
Rødding (Ældreplejen)

1b Institutionsledere indgår indbyrdes 
aftale om forflyttelser af 
enkeltpersoner imellem afdelinger

F.eks. at enkelte pædagoger flyttes fra 
område 1 til Enghaven

2 Det er den ansættende leder, der 
aftaler forflyttelse til og fra eget 
arbejdssted med den enkelte 
medarbejder

Alle aftaler om forflyttelse sker efter 
drøftelse mellem medarbejder og dennes 
egen leder – og med tilbud om deltagelse 
af TR eller anden bisidder, hvis 
medarbejderen ønsker det

3 Skema udfyldes af egen leder i 
forbindelse med dialogen med 
medarbejderen

Du kan finde skemaet her: Blanket – 
midlertidig ændring af arbejdstid mv. 

4 Skema sendes via mail til: 
personale@vejen.dk, cc: modtagende 
leder 

Er der bemærkninger til forflyttelsen, f.eks. 
om allergi, udfordringer med bestemte 
tidspunkter, børnepasning, flere 
fagligheder eller andet, er det særligt 
vigtigt, at modtagende leder orienteres via 
mail 

5 HR & Personale arkivere på 
medarbejderens p-mappe

Der laves endvidere en samlet oversigt 
over udlånte medarbejdere, så udviklingen 
kan følges

6.a Registrering af arbejdstid for 
medarbejdere, der i forvejen er på 
Vagtplan, forgår i vagtplan som 
”udlån”

Der indsættes note om Covid-19 ifm. 
oprettelse af udlån

6.b 1) For medarbejdere, der ikke i 
forvejen er på Vagtplan, skal timer ud 

Medarbejderne kan ikke midlertidigt 
oprettes i Vagtplan, da deres 
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over almindelig arbejdstid, registreres 
på Indberetningsliste (Diaform)
 2) Blanketten skal underskrives af 
medarbejderen, lederen og TR
3) Blanketten sendes til løn på mail 
personale@vejen.dk.

overenskomst ikke er kendt af Vagtplan – 
og afregning derfor ikke vil ske korrekt

Løn vil sørge for, at særydelser for de 
indberettede timer kommer med på 
lønsedlen, såfremt der ikke allerede 
godtgøres herfor 

7 Modtagende leder sikre oplysning om 
sikkerheds- og sundhedsmæssige 
forhold på arbejdsstedet

8 Modtagende leder sikre den 
nødvendige oplæring og instruktion til 
de nye arbejdsopgaver

Omfanget heraf kan variere afhængig af 
medarbejderens faglige baggrund. 

HR og Personale kan assistere med lister over ansatte opdelt på overenskomst, 
afdeling eller institution i det omfang, det er nødvendig.for
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