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Afspadsering og fleks 

Flekssaldo op til plus 24 timer og minimum minus 20 timer ved udgangen af hver måned, 

medmindre der er indgået en aftale med direktøren om en højere plussaldo/lavere 

minussaldo. 

Alkohol og andre rusmidler 

Alkohol og andre rusmidler er ikke foreneligt med varetagelse af det daglige arbejde og 

derfor ikke tilladt at indtage i løbet af arbejdsdagen. Overtrædelse vil medføre bortvisning. 

 

Ved særlige lejligheder – runde fødselsdage, jubilæum, fratrædelse o.l. – kan der serveres 

øl, vin og spiritus efter aftale med direktøren. 

Arbejdstøj 

Arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj kan indkøbes efter behov hos den leverandør, Nykøbing F. 

Boligselskab har indgået aftale med. Direktøren/sekretariatschefen godkender efterfølgende 

indkøbet. 

 

Arbejdstøjet må kun benyttes under arbejde for Nykøbing F. Boligselskab og under transport 

til og fra arbejde. 

 

Ved fratrædelse tilbageleveres alle beklædningsdele, hvor der er påtrykt logo og navn. 

Barns sygdom 

Anmodning om frihed til pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 år imødekommes i 

indtil 2 dage. 

Ekstra fridag 

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Ejendomsfunktionærer, der har renovation den 

pågældende dag, kan konvertere dagen til en anden fridag. 

Ferie  

Ansøgning om fridage/ferie 

Fridage og ferie skal aftales med teamet, hvorefter der sendes en mail til direktøren med cc 

til sekretariatschefen. 

 

Feriefridage/Særlige fridage  

De ansatte har ret til 5 feriefridage/særlige fridage med løn pr. år. Feriefridagene/de særlige 

fridage optjenes og afholdes indenfor kalenderåret. Der optjenes 3,08 time pr. måned. 

 

Der stilles ikke krav om særlige varsler, men feriefridagene/de særlige fridage skal være 

afholdt inden udgangen af det respektive kalenderår. 

 

Ikke afholdte feriefridage/særlige fridage bortfalder ved kalenderårets udgang medmindre 

andet er aftalt med direktøren. 

 

Feriefridagene/de særlige fridage er optjent i timer og kan afholdes i timer. 

 

Ferietillæg 

Ferietillæg er aftalt til 3% for alle ansatte. 

 

Ferietillægget udbetales i 2 rater: Ferietillæg optjent fra 1.9. til 31.5. udbetales med lønnen 

for maj – ferietillæg optjent fra 1.6. til 31.8. udbetales med lønnen for august. 
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Ferieplanlægning 

Ferieplanen for hovedferien skal være tilrettelagt senest den 1. februar og for restferien 

senest den 1. december. 

 

Generelt er hovedferien 3 uger og vinterferien 1 uge af hensyn til snevagten, dog kan 

afvigelser op til 2 uger accepteres, hvis det aftales med teamet og godkendes af direktøren. 

 

Ferie afholdes i hele uger – med 5 ugers ferie vil det sige 5 mandage, 5 tirsdage osv. 

 

Ikke-betalt ferie  

Hvis der ikke er optjent betalt ferie, fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. holdt feriedag. 

 

Overførsel af ferie 

Ferie udover 4 uger kan efter aftale med direktøren overføres til næste ferieafholdelses-

periode.  

 

Udbetaling af ikke afholdt ferie 

Ikke afholdt ferie kan ikke blive udbetalt. 

Frihed ved dødsfald 

Der ydes 2 dages frihed med løn i forbindelse med ægtefælles/samlevers, forældres og 

svigerforældres død, samt 5 dages frihed med løn ved børns død. 

Kursus, tema- og erfadage 

En ekstern kursus- eller uddannelsesdag udgør en normdag (den tid en arbejdsdag ville have 

haft) uanset kursusdagens længde. 

Ved deltagelse i eksterne kurser ydes der ikke overarbejdsbetaling eller afspadsering. 

Læge, tandlæge, speciallæge etc. 

Ved besøg hos læge, tandlæge, speciallæge etc. anvendes som udgangspunkt afspadsering, 

medmindre der er tale om ”tvungne” undersøgelser i forbindelse med akutte skader/ 

sygdomme. Dette fravær registreres i TimeMap som ”Andet fravær”. 

Medarbejderrepræsentant i organisationsbestyrelsen 

Medarbejderne har en repræsentant i organisationsbestyrelsen.  

 

Repræsentanten vælges for en to årig periode blandt alle Nykøbing F. Boligselskabs ansatte 

og tiltræder pr. den 1. juni i valgåret. Samtidig vælges en suppleant for medarbejder-

repræsentanten blandt de ansatte. Medarbejderrepræsentanten vælges hvert andet år. 

MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) – TeamUdviklingsSamtale (TUS) 

Direktøren afholder hvert 2. år MUS med samtlige ansatte og TUS de mellemliggende år. 

MUS har en varighed på ca. 1 time.  

Mobiltelefon  

Mobiltelefonen må ikke bruges privat af hensyn til beskatningsreglerne.  

Mærkedage 

Der ydes frihed på selve dagen i forbindelse med egen 50 og 60 års fødselsdage, bryllup, 

sølvbryllup samt 25 og 40 års jubilæum. 
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Omsorgsdage 

Medarbejderne har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. barn pr. 

kalenderår til det kalenderår, hvor barnet fylder 15 år med henblik på omsorg for barnet. 

Opskrivning på venteliste 

Der er gratis opskrivning på boligselskabets venteliste i ansættelsesperioden. Ved 

fratrædelse betales der normalt ventelistegebyr. 

Optjening af timer og overarbejde  

Det betragtes ikke som overarbejde, hvis man gerne vil være færdige med f.eks. 

græsslåning etc. I disse tilfælde vil det være afspadsering time for time. Overarbejde aftales 

med direktøren. Ved aftalt overarbejde optjenes dobbelt timer. 

 

Ved deltagelse i møder optjenes timer fra mødets begyndelse. 

Pensionsbidrag 

Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag er aftalt til 12% for ejendomsfunktionærer og 13% for HK 

personale og inspektører. 

Personaleforening 

Alle ansatte i Nykøbing F. Boligselskab er medlem af Personaleforeningen, der er nedsat af 

Virksomhedsnævnet. Alle ansatte betaler 75 kr. (pt.) pr. måned til Personaleforeningen – 

betalingen trækkes automatisk ved lønudbetaling. 

 

Personaleforeningen giver på personalets vegne gaver ved følgende mærkedage: 

Alle runde fødselsdage 

Jubilæer (25 år, 40 år og 50 år) 

Langtidssygdom (udover en måned) 

Fratrædelse 

Gaverne er et gavekort til Cityforeningen på pt. 600 kr. – ved langtidssygdom en blomst. 

Privat brug/lån af værktøj m.m. 

Privat brug af værktøj m.m. ikke er tilladt og betragtes som misbrug af selskabets aktiver. 

Sundhedsforsikring 

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring gælder fra tidspunkt for ansættelse. 

Sygdom 

Sygdom meddeles til dine kollegaer og til direktøren pr. mail med cc til sekretariatschefen så 

tidligt som muligt og senest ved normal arbejdstids begyndelse.  
 

Al kommunikation vedr. sygdom går direkte til direktøren, der er alles nærmeste leder. Meld 

løbende ind til kollegaer, hvornår du forventer at være tilbage efter sygemelding. 

Sygefravær 

Direktøren indkalder til sundhedssamtale med de ansatte, der har et sygefravær på mere 

end 5 sygedage inden for de seneste 6-12 måneder – for at sikre, at årsagen til fraværet 

ikke er på grund af mistrivsel. 

Tavshedspligt 

I forbindelse med ansættelsen i Nykøbing F. Boligselskab skal de ansatte iagttage 

fuldstændig tavshed om Nykøbing F. Boligselskabs forhold, samt hvad man i øvrigt måtte 

blive bekendt med i medfør af sin stilling, og som ikke åbenbart er kendt af enhver.  
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Den ansatte er vidende om, at man i ansættelsesperioden har adgang til personlige og 

virksomhedsmæssige oplysninger om Nykøbing F. Boligselskab og dets beboere. Disse 

oplysninger er strengt fortrolige og må ikke videregives til andre. Tavshedspligten ophæves 

ikke ved ophør af ansættelsen. 

Vaccinationer til ejendomsfunktionærerne  

Ejendomsfunktionærer tilbydes vaccinationer mod hepatitis, hvis de har behov for 

vaccinationerne i forhold til deres arbejde. 

 

Ejendomsfunktionærer, der er allergiske overfor bistik, får betalt en årlig vaccination mod 

bistik samt den forebyggende medicin, der hører med til forebyggelse af allergianfald. 

Virksomhedsnævn 

Virksomhedsnævnet består af 1 repræsentant for område Nørrebro, 1 repræsentant for 

område Østerbro, 1 repræsentant for administrationen, 1 inspektør, 1 synsmand samt 

sekretariatschefen. Herudover har tillidsmanden/sikkerhedsrepræsentanten valgt af 

ejendomsfunktionærerne sæde i Virksomhedsnævnet, der også fungerer som 

sikkerhedsorganisation. Direktøren er født formand, og tillidsmanden/ 

sikkerhedsrepræsentanten, valgt af ejendomsfunktionærerne, er født næstformand. 

 
 


