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Lokal arbejdstidsaftale for ansatte på Børne-
og Ungecenter Norddjurs (BUCN) ansat i
henhold til OK 64.01 og OK 64.41

Præs mbel

Denne aftale har til formål at definere nogle rammer, der på den ene siden tilgodeser de behov, som børn
og unge på BUCN har, på den anden side tilgodeser medarbejdernes behov for en forudsigelig og fleksibel
arbejdsdag.

Med udgangspunkt i den hverdag som ansatte og beboere på BUCN oplever, er parterne enedes om at
indgå i et forsøg hvor arbejdstiden og tilrettelæggelsen af arbejdet tager udgangspunkt i nedenstående
aftale.

Håbet er, at såvel børn, unge og medarbejdere på UCN herved opnår en bedre og mere stabil hverdag.

Denne lokalaftale er under forudsætning at, at Jokalaftalen om tilrettelæggelse at arbejdstiden er
gældende.

Ove’ordneton BUCI\
BUCN er opdelt iS afdelinger:

BØrredelen består at to døgnafdelinger (Kernehuset og Kastanjehuset) og en aflastningsafdeling
(Kløverhuset)

Ungedelen består at to døgnafdelinger (Unghuset og Plus2)

Se vedlagte bilag omkring mødestruktur og vagtrul

UgentlIg arbejdstid og pLijeirner
• Den faste ugentlige arbejdstid er i gennemsnit mellem 30-34 timer (Efter individuel aftale)
• Der beta[es løn for 37 timer.
• Hvis der præsteres færre timer i en uge end 37, registreres disse som minustimer.
• Hvis der præsteres flere timer end 37 i en uge (uanset årsag), registres disse som pk.stimer.
• Søn- og helligdagstimer vil tælle 1:1,4 i timeopgørelsen
• Timer opgøres hver 3.måned. Evt, timer i minus el’er plus udlignes i næste periode.
• Den enkelte medarbejder kan aftale med teamleder, at der i en periode arbejdes mere end 37

timer for dermed at spare ekstra timer op til en længere peilode med frihed.
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• Perioden må maksimalt strække sig over 3 måneder, og der må maksimalt arbejdes 45 timer pr.
uge gennemsnit. Ved Ønske om flere timer eller længere periode, skal dette aftales med
tillidsrepræsentanten og leder.

• Den enkete medarbejder kan efter aftale med aftaleholder, få ekstra oparbejdehe timer udbetel: i
forbindelse med særlige og akutte opgaver

Se særskilt lokalaftale om tilrettelæggelse at arbejdstiden.

Aflønning
• For deltagelse i puljeordning aflønnes med 3.500 1cr. pr. måned.
• TiniepuUen opgøres for hver 12 måneder. Overskudstimer kan enten udbetales eller afspadseres

efter medarbeiderens ønske. Udbetaling sker med den aktuelle timeløn.
• Ovennævnte aflønning for deltagelse i p’ïjeordning erstatter alle andre tillæg såsom aftentillæg,

nattillæg, lørdag- og søn- og helligdagstillæg.

Eva I u e ring
For at sikre, at denne lokalaftale lever op til den forventede kvalificering i løsning af kerneopgaven og ikke
får negativ indvirkning på medarbejdernes trivsel, vil vi efter 12 månedergennemføre en 350 graders
evaluering, hvor vi undersøger og afdækker effekt og konsekvens hos:

- Mindst to medarbejdere fra hvert team (valgt af kolleger fra teamet), der har indgået aftalen
- rvlindst to børn/unge fra hver adeling, hvor medarbederne har indgået aftalen
- En pårørende fra hver afdeling, hvor medarbejderne har indgået aftalen
- En repræsentant fra grupoeri af teaniledere, helst fra et team der har indgået aftalen
- BeggeAMR’erogtR

Derudover vil den enkelte teamleder, AMR og TR løbende følge op på medarbejdernes trivsel. Endelig vil
aftalen og eventuel feedback, været et fast punkt på alle LMU møder i de 12 måneder aftalen er gældende.

Såfremt aftalen efter de 12 prøvemåneder kan gentegnes og gøres permanent, vil tilbagemeldingerne fra
LMU og 350 graders evaluering indgå som en del af den nye aftale. Den nye og permanente aftale vil
ligeledes skulle underskrives at den enkelte medarbejder.

Altalens ikrafttræden, opsigelse og fortoikning
• Aftale er gældende fra den 1. oktober 2021
• Aftalen kan i aftaleperioden opsiges helt eller delvist at begge parter med 3 måneders varsel til en

måneds udgang.
• Der kan ske ændring/opsigelse af aftalen tiden varsel såfremt begge parter er enig heri.
• Aflønnngen nævnt i denne aftale træder i stedet for arbejdstidsaftalens tilsvarende regler / rettigheder

og de på områdets fastsatte regler. Denne aftale skal derfor ses som en indgåelse af en lokal
a rbejdstidsa fta le.

• Uenighed om tolkning af aftalen søges først afklaret mellem aftalens parter. Ved forsat uenighed, kan
parterne inddrage respektive centrale parter.

• Der kan ske rettelse af aftalen uden at denne opsiges.



Dato:

Poul Thaarup Mikkelsen
SL

Anders Corfitz
Tillfdsrepræsentont - SL

Dato:

Anja Kj

Puljetirner og tillæg
september 2021

Peter Christensen
Chefkonsulent - Personalejura


