
Lokalaftale mellem 51. medarbejdere der et tllkn «et Akuftilhuddet og SL Østjylland.

Aftalen er gældende fra 01.01-2018

I forbindelse med etableringen al Akurtilbuddet er der enighed om at indgå en lokal aftale på fig.
områder

1. Med henvisning til “Aftale Lim h iletid og fddugn pù det pædagogiske omnidtt. punkt 5 aftale
at: Det ci muligt at udsætte fndogn med en dag Dt s. at der ma planlægges med sy’ arbejdsdage
i træk. ht er fjerde uge.

2. I forbindelse med swekenddækning afrddighedstjeneste fra egen bolig imskes der en aftale om
nedsættelse afnormaltjencsten forud fiw en rådighedstjeneste. Med hentisning til Aftale om
arbejdstid fiw de kommunale degnområder pædagogisk område (64 II) 4 stk 2 aftales. at
nonnaltjeneste forud fur ddighedstjeneste kan nedsættes til 1 time hver fjerde weekend

3 Der planlægges med to opkald pt rådighedavagt. som lægges ind i den ugentlige timenorm Der
skal registreres og dokumenteres antal opkald ved luet tagt.

4. I henhold til rådighedsvagtez § 14 stk I indgås der efter aftale om. at der kan tjenesteplanlægges
med op til 31 timers rådighedstimer fra egen bolig fordelt på fredag- søndag fr er 4. uge.

Ligeledes er der enighed om at der skal ghes et fast månedlig tillæg til livet medarbejder.
Tillæggets størrelse er beraemt ud fra at fire medarbejdere dækker tilbuddet med hver fjerde
weekend. Tillægget der gives er på 10.7(X) ki. arligt - 2000 niveau Tillægget dækker alle
ulempetiliæg og øvrige opkald ud ø’ er de to opkald. som indlagt i nonnen (se punkt 3). Sl ansatte
fik allerede * 13. stk 3 tillæg Delle tillæg ændres ikke i forbindelse med denne lokalaftale.

l)er er enighed om. at der skal et alueres pa aftalerne efter tre måneder Lig igen efter seks måneder.
Aftalerne kan opsiges af begge p.uter med tie måneders opsigelse. Der skal kigges på den samlede
organisering al tilbuddet. herunder det beregnede antal opkald.
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