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lokal aftale Ungetilbuddet Carma 15. September2016

Lokal aftalen har til formål at sikre en kombineret løsning at planlagt og fleksibel tilret
telagt arbejdstid.

Kombinationen udspringer at at medarbejderne har en delt ansættelse mellem Botil
buddetUngetilbuddet Carma” §107 og Carma bostøtte §85.

Planlagt arbeidstid:
i §107 skal der sikres en grund normering, dette vil være Ca. 50-70% at den enkelte
medarbejders arbejdstid. Grunddækningen samt faste fridage, vil være planlagt i en
traditionel vagtplan, hvor arbejdstiden varsles med de overenskomstmæssige varsler
ligesom at der genereres tillæg ud fra den præsterede arbejdstid,

Selvstændigt tilrettelagt arbeidstid:
I § 85 er der behov for muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse at arbejdsop

gaverne og derfor ogsä arbejdstiden. Dette vil være oa. 30-50 % af den enkelte medar
bejders arbejdstid.
Arbejdstiden planlægges ud fra aktuelle opgaver at den enkelte medarbejder, I dialog

med teamet på de ugentlige personalemøder. Arbejdstiden kan fortrinsvis planlægges I
dag og aften timer på hverdage.
Timerne skal placeres så opgavevaretagelsen tilgodeses og kan placeres på blanke
dage I vagtplanen gældende arbe]dstlds regler skal overholdes I planlægningen.
Den enkelte medarbejder skal registrere sin faktiske arbejdstid og der honoreres for de

præsterede timer incl, tillæg.

Ferleregistrerlng
Under ferie registreres svarende til gennemsnittet af ansættelsesbrøk pr uge, og den

fleksible selvtflrettelæggeisesdel placeres som udgangspunkt indenfor simlndeilg dag-
tid medmindre der ligger faste opgaver, som eksempelvis altid planlægges på en be

stemt aften.

Funlçtionstiliægget for selvtilrettelæggelse udgør et fast årligt beløb (for Foa og SL

3763 kr. i 2000 niveau og 6100 kr. for SHK 12006 niveau).
For alle faggrupper Justeres beløbet efter beskæftigeises grad og er penslonsgivende.
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Funktionstillægget gives for at den enkelte medarbejder har ansvaret for selvtilrette

læggelsen at 30-50% at egen arbejdstid. Også i denne del at arbejdstiden aflønnes

overenskomstmæssige tillæg ud fra de præsterede timer.

Lokalaftalen evalueres efter 6 måneder fra indgåelsestidspunktet

Lolçalaftalen kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel

December 2017
Opsigelsen af nærværende aftale bortfalder idet der Ud. er forhandlet nyt krone-

beløb på plads for ITO — beløbet er nci årligt; 5350,00 i 2000 niveau.

Denne aftale er uden præjudicerende virkning og kan altså Ikke fà afsmittende

effekt på andre lønaftaler.

Ændringen af denne aftale omfatter alene kroneheløbet for ICTO, øvrigt indhold i

aftalen fortsætter som hidtil

For faglige organisationer For ungetilbuddet Carma
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Fagjjg afdeling - lif. 72 48 63 00

Mell: oestjylland@sl.dk
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