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Aftaie om aflønning af medarbejdere
under turen til Alpe d'Huez i U-TURN, CYK-projekterne

Følgende aftale vedrører socialpædagoger. som er ansat i Ungeenheden i Hedensted Kommune, og som
deltager 09 varetager opgaver i U-TURN CYK-projekterne under turen til Alpe d'Huez i Frankrig.

I aftalen skelnes mellem socialpædagoger med projektansvar og dermed ansvar for projektet og delta-
gerne under turen. og socialpædagoge. uden projektansvar som deltager som servicepersoner under tu-
ren.

Aftalen er indgået med hjemmel I henhold til rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler samt aftale
om hviletid og fridøgn står i stedet for følgende paragrafFer i nævnte overenskomst samt centrale aftaler;

. Overenskomst for socialpeedagoger og peedagogisk personale ved døgninstitutioner mv. §§ 6. 13,
fi og f7 (64.01)

. Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område (64.11)

. Aftale om hviletid og fridøgn (64.17)

. Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper (64.21)

For nedenstående beregning er der lagt til grund, at:

. Turen varer 18 fortløbende dage

. Der er indlagt to hviledage ituren

. Der indgår aitid to lørdage og tre søndage ituren

. socialpædagoger med projektansvar arbejder hver dag - undtagen på hviledage - fra kl. oB:oo
til kI.21;00

. sociatpædagoger uden projektansvar arbejder hver dag - undtagen på hviledage - fra kl. 08:00
til kl. 18:00

. Der er under turen 98 ordinære arbejdstimer (inkl, de to hviledage). Socialpeedagogerne opret-
holder deres almindelig løn for disse timer herunder diverse faste tillæg inkl. tillæg for projekte-
ring og arbejdsbestemt tillæg for at være forvagt.

. Ugen efter den uge, hvor turen afsluttes, er en friuge for de medarbejdere, der har deltage i tu-

Herudover ydes der til

Socialoædaqo.rer med proiektansvar

. Løn for 110 normaltimer.

. Tillæg på Z.OOO tr. (31.03. Oo-niveåu) svarende til 9.641 kr. (01.04.1g-niveau).

Socialpædaoooer uden proiektledelse

. Løn for 62 normaltimer.

. Tillæg på S.OOO t<r. (31.03.oo-niveau) svarende til 6.886 kr. (01.04.1g-niveau).

Desuden gør følgende sig gældende for nærværende aftale;

. Der reduceres ikke ift, beskæftigelsesgraden.

. Alle beløb er pensionsgivende.
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Der er mellem partnerne enighed orn, at aftalen fra begge parters side vil kunne opsiges med 3 måne-
ders varsel.

Såfremt der sker Iovmæssige ændringer eller politisk vedtagne forhold, som bevlrker at aftalens områder
nødvendigvis skal ændres, kan der rent ekstraordinært forhandles ændringer i aftalen inden aftaleperio-
dens udløb.

Såfremt aftalen opsiges af en af partnerne, er den opsigende part forpligtet til i opsigelsesperioden at
indkalde partnerne til en iorhandling. Herveerende aftale fortsætter uændret indtil en ny aftale er indgået.

Aftalen har virkninq fra f. iuni 2019.
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