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Resumé 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev et tillæg til alle faste aften-

/nattevagter i henhold til Overenskomst for social- og sundhedspersonale 

(73.01), § 5, stk. 2, nr. 7, aftalt til bortfald pr. 1. april 2016. Der blev 

samtidig aftalt en personlig ordning, som er beskrevet i Protokollat 6, § 1, 

stk. 6 i Overenskomst for social- og sundhedspersonale (73.01). 

 

En række kommuner har henvendt sig til KL vedrørende forståelsen af 

Protokollat 6, § 1, stk. 6 i Overenskomst for social- og sundhedspersonale.  
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I forlængelse heraf har KL udarbejdet nedenstående fortolkningsbidrag om, 

hvornår den personlige ordning i protokollatet bortfalder henholdsvis 

bevares.  

Indhold 
Nedenstående fortolkningsbidrag af § 1, stk. 6 i Protokollat 6 skal anvendes 

fremadrettet.  

 

KL og FOA er enige om, at der ikke kan rejses nye sager for perioden før 

den 1. januar 2019 på baggrund af nedenstående, hvor tillægget allerede er 

varslet væk. Ligeledes kan der ikke genrejses sager, hvor de lokale parter før 

den 1. januar 2019 har lukket sagen med anden lokal løsning.  

  

Fortolkningsbidraget relaterer sig alene til Protokollat 6, § 1, stk. 6 i 

Overenskomst for social- og sundhedspersonale, og er uden præjudice.  

Udenfor kommunen 
Ved stillingskift til en anden kommune bortfalder den personlige ordning.  

Indenfor kommunen 
Ansatte bevarer den personlige ordning, jf. Protokollat 6, § 1, stk. 6 i 

Overenskomst for social- og sundhedspersonale, hvis samtlige af 

nedenstående betingelser er opfyldt:  

• den ansattes nye stilling er omfattet af Overenskomst for social- og 

sundhedspersonale,  

• den ansatte bevarer samme stillingsbetegnelse i henhold til § 1, stk. 1 

i Overenskomst for social- og sundhedspersonale,  

• den ansatte arbejder fortsat i et vagtmønster, der opfylder 

betingelserne for tillægget, jf. Protokollat 6, § 1, stk. 6, pkt. 3, og  

• der er ikke ophold mellem de to ansættelser.  

 

I tilfælde hvor ovenstående betingelser ikke er opfyldt, bortfalder den 

personlige ordning, jf. Protokollat 6, § 1, stk. 6. 

 

Ved vurderingen af bortfald af den personlige ordning er det uden 

betydning, hvorvidt den ansatte selv søger stillingen, om jobopslaget er 

eksternt opslået og hvordan kommunen organisatorisk er indrettet, 

herunder i forhold til ledelsesområder, budgetsansvar m.v. Hvorvidt 

stillingsskiftet sker på kommunens initiativ eller ved den ansattes egen 

ansøgning har dog en betydning for, om der skal ske varsling af bortfald af 

den personlige ordning, jf. nedenfor. 

Ændring i vagtmønster samt varsling ved bortfald 

Det følger af Overenskomst for social- og sundhedspersonale Protokollat 6, 

§ 1, stk. 6, pkt. 5, at: 
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"Ændringer i ansættelsesforholdet, som fx medfører, at den ansatte ikke 

længere skal arbejde i faste aften-/nattevagter, og derfor ikke længere skal 

have tillægget, skal varsles med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel."  

 

Beslutter kommunen at ændre i den ansattes vagtmønster, fx ved skift til en 

anden stilling, med den konsekvens, at den ansatte herefter ikke opfylder 

betingelserne for at opretholde den personlige ordning, har parterne aftalt , 

at tillægget i sådanne tilfælde bortfalder med et varsel svarende til den 

ansattes individuelle opsigelsesvarsel.  

 

Sker ændringen i den ansattes vagtmønster på baggrund af den ansattes 

egen anmodning/ansøgning om nyt vagtmønster eller om anden stilling, og 

opfylder den ansatte herefter ikke betingelserne for at opretholde den 

personlige ordning, bortfalder tillægget uden yderligere varsel på 

tidspunktet, hvor medarbejderen tiltræder den nye stilling/det nye 

vagtmønster. 

Vejledende eksempler 
Følgende eksempler er vejledende i forhold til ovenstående fælles forståelse. 

Eksemplerne er ikke udtømmende.  

Eksempel 1: Selvansøgt jobskifte til ny enhed inden for kommunen 

En social- og sundhedsassistent søger på eget initiativ et job som social- og 

sundhedsassistent i en anden enhed i samme vagtmønster inden for samme 

kommune. Vedkommende bliver tilbudt jobbet, overgår uden ophold 

mellem ansættelserne og bevarer den personlige ordning. Det samme gælder 

i tilfælde af, at skiftet til en anden enhed sker på kommunens initiativ.  

Eksempel 2: Ændring i stillingsbetegnelse 

En medarbejder går fra at være ansat som ikke-uddannet social- og 

sundhedspersonale til at være ansat som social- og sundhedshjælper inden 

for samme kommune, eller en medarbejder går fra at være ansat som social- 

og sundhedshjælper til at være ansat som social- og sundhedsassistent inden 

for samme kommune. I begge tilfælde bortfalder den personlige ordning. 

Den personlige ordning bortfalder uden varsel på tidspunktet, hvor 

medarbejderen påbegynder uddannelse. I de tilfælde, hvor medarbejderen 

ikke påbegynder en uddannelse, bortfalder den personlige ordning uden 

varsel på tidspunktet, hvor medarbejderen tiltræder den nye still ing.   

Eksempel 3: Ændring i vagtmønster 

En social- og sundhedshjælper er ansat i fast nattevagt. Efterfølgende 

ændres den ansattes vagtmønster fra fast nattevagt til fast aftenvagt. I dette 

tilfælde bevarer den ansatte den personlige ordning. 
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Eksempel 4: Ændring i vagtmønster på kommunens initiativ 

En social- og sundhedshjælper er ansat i fast nattevagt. Efterfølgende 

beslutter kommunen at ændre den ansattes vagtmønster fra fast nattevagt til 

fast dagvagt. I dette tilfælde bortfalder den personlige ordning, og 

bortfaldet skal kommunen varsle med den ansattes individuelle 

opsigelsesvarsel. Dette gælder uanset om stillingen som fast dagvagt er i 

samme enhed eller en anden enhed i kommunen, da det afgørende er, at 

medarbejderen skifter vagtmønster.  

Eksempel 5: Ændring i vagtmønster på medarbejderens initiativ 

En social- og sundhedsassistent er ansat i fast nattevagt. Medarbejderen 

søger på eget initiativ en anden stilling indenfor samme kommune, hvor 

vedkommende skal arbejde i fast dagvagt. I dette tilfælde bortfalder den 

personlige ordning uden varsel på tidspunktet, hvor medarbejderen tiltræder 

den nye stilling. 

Hvis du vil vide mere 
Se Overenskomst for social- og sundhedspersonale, Protokollat 6. 

Kontaktperson i KL 
Konsulent, Henriette Mie Hansen  

Mail: hemh@kl.dk Tlf.: 33703409 

 

Konsulent, Maria Lærke Hansen 

Mail: mlha@kl.dk Tlf.: 33703084 
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