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PRESSEMEDDELELSE - 9. januar 2020:	

Kommune vil presse medarbejdere fra fuldtid til deltid	

Frederikshavn Kommune har indført en grov forskelsbehandling af 
medarbejdere på fuldtid og medarbejdere på deltid. Alle fuldtidsansatte på 
kommunens specialtilbud for handicappede borgere har fra 1. januar fået 
forringet deres løn- og ansættelsesvilkår markant. Kommunen er ude på at 
presse medarbejderne fra fuldtid til deltid, lyder kritikken fra 
Socialpædagogerne Nordjylland, som vil have politikerne i Frederikshavn til at 
gribe ind.  
 
”Mens regeringen og alle eksperter taler om, at vi skal have flere offentligt ansatte fra 
deltid til fuldtid, så forsøger Frederikshavn Kommune helt åbenlyst at presse sine 
medarbejdere fra fuldtid til deltid. Det er en uhørt og uordentlig måde at behandle sine 
medarbejdere på,” siger formand for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen. 
 
Det er ledelsen på Frederikshavn Kommunes Center for Handicap og Psykiatri, der trods 
indsigelser fra tillidsrepræsentanter og fagforeninger har besluttet, at alle medarbejdere i 
fuldtidsstillinger på Koktvedstien og Koktvedparken, som er kommunens specialtilbud for 
handicappede, fra 1. januar ikke længere vil få udbetalt deres tillæg for aften-, nat- og 
weekendarbejde.  
De fuldtidsansatte har i stedet fået besked på, at de fremover skal afspadsere deres 
aften-, nat- og weekendtillæg. 
  
Medarbejdere på deltid får ikke forringet deres vilkår. De vil stadig få udbetalt deres 
ulempetillæg som hidtil, men for medarbejdere på fuldtid kommer forringelserne til at 
betyde, at de fremover får væsentligt mindre i løn.  
  
”For mange bliver der tale om en betydelig lønnedgang. De medarbejdere, som har 
mange aften- og nattevagter, vil gå næsten 3.000 kroner ned i løn efter skat om 
måneden, fordi de ikke længere får udbetalt deres ulempetillæg,” siger Morten Stig 
Hedemann, der er tillidsrepræsentant for socialpædagogerne på specialtilbuddet i 
Frederikshavn. 
  
Han fortæller, at medarbejderne på Koktvedstien og Koktvedparken er oprørte og 
frustrerede over den måde, som de bliver behandlet på af ledelsen.  
 
”Sagen har skabt mistillid til ledelsen i Center for Handicap og Psykiatri og en rigtig dårlig 
stemning blandt medarbejderne. Jeg har desværre kendskab til, at der allerede er flere 
medarbejderne, som på grund af utilfredshed er ved at finde arbejde andre steder end i 
Frederikshavn Kommune,” siger Morten Stig Hedemann.  
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Der er i alt cirka 130 medarbejdere på Koktvedstien og Koktvedparken. Omkring 60 er 
ansat på fuldtid, og det er dem, der nu bliver ramt af forringelserne.  
  
I Socialpædagogerne Nordjylland er man ikke i tvivl om, hvorfor Frederikshavn 
Kommune har valgt at gøre livet surt for netop de fuldtidsansatte. 
  
”Ledelsen på Center for Handicap og Psykiatri har længe forsøgt at få deres 
medarbejdere på fuldtid til at gå ned på deltid. De påstår, at det er svært at lave 
vagtplaner for medarbejdere, der er ansat 37 timer om ugen. Det burde ellers ikke være 
så svært, og andre kommuner kan da også sagtens finde ud af at lave vagtplaner i deres 
specialtilbud, hvor der også er fuldtidsansatte,” siger formand for Socialpædagogerne 
Nordjylland, Peter Kristensen. 
  
Allerede for et år siden forsøgte ledelsen i Center for Handicap og Psykiatri at 
gennemføre en plan, hvor de ville tvinge alle fuldtidsansatte på Koktvedstien og 
Koktvedparken ned i tid fra 37 til 35 timers arbejdsuge. Planen blev dog mødt med så 
mange protester, at den til sidst blev trukket tilbage.  
 
Nu forsøger kommunen så i stedet at presse medarbejderne ned i tid, ved at indføre 
forringelser, der kun rammer de fuldtidsansatte.   
 
Med den forskelsbehandling, som Frederikshavn Kommune nu har indført, bliver de 
fuldtidsansattes løn- og arbejdsvilkår forringet så kraftigt, at det ofte bedre vil kunne 
betale sig for dem at gå ned i tid til fx 35 timer om ugen, fordi de så kan fortsætte med 
at få udbetalt ulempetillæg. Ledelsen i Center for Handicap og Psykiatri har ligefrem 
tilbudt alle fuldtidsansatte hjælp til at gå ned i tid.  
 
”Det er stærkt bekymrende, at mens både regeringen og Kommunernes Landsforening vil 
have kommunerne til at få flere af sine deltidsansatte op på fuldtid, så gør man det stik 
modsatte i Frederikshavn Kommune. Det er komplet uforståeligt, og jeg appellerer til, at 
politikerne i Frederikshavn vil gribe ind og sørge for, at forringelserne for de 
fuldtidsansatte medarbejdere på Koktvedstien og Koktvedparken bliver trukket tilbage,” 
siger Peter Kristensen.  
 
 
Kontakt: 
Peter Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland - mobil: 4055 0985.  


