
LokaIaftae

Behandlingsture

Hjemmel:
Indgåelse af denne lokalaftale sicer med hjemmel i:

04.82 Rammeaftale om decentrale arbejdsUdsaftaler

69.21 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat inden for det

forebyggende og dagbehandlende omrde
Lov om Arbejdsmiljø, 5 50 (nedsættelse af hvileperioden) og 51 (udskydelse af fridøgn)

Formä I
Med det forrnl at skabe sammenhæng mellem drlftsbehov, fornuftig økonomisk drift og

medarbejderønsker har Foranstaltningsafdelingen — det dagbehandlende område og PFF indgået

denne lokalaftale.

AftaIe
Deltagelse l turene kan pålægges af ledelsen, men der skal tages hensyn til personlig forhold.

Inden turen pbegyndes skal der foreligge en beskrivelse af opgaven. Turene tilrettelægges alene

p hverdage og der deltager min, 2 medarbejdere. Såfremt medarbejderen har skema/arbejdsfri

dag/e i perioden gives anden almindelig (7.4 timer) tilsvarende fridag.

Der anses at 8 timers hvil er afholdt for hvert døgn, som kan reduceres til 4 timer ved eventuelt

opkald underrdighedsvagt. Hviletiden p 11 timer kan dog ikke, for den enkelte, nedsættes til 8

timer 2 døgn i træk.
Såfremt medarbejderen bliver indkaldt til deltagelse i en behandlingstur med kortere varsel end 7

døgn ydes et varslingstillæg p kr. 450 som et engangsbeløb,

For deltagelsen i behandlingsture ydes 1cr. 2.000 pr. påbegyndt døgn. Beløbet ydes som

kompensation for ulempen ved deltagelse i turen, ligesom der er afregnet for eventuelle opkald

under r&iighedsvagt. Herudover ydes ikke tidsmæssigt kompensation, bortset fra eventuel

skemafri dage, jfr. ovenfor.

Generelt:
Aftalen er gældende fra den 1. december 2016

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel.

Alle beløb nævnt i denne aftale er I 31. marts 2000 niveau.
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Lokalaftale

weekendarbejde

Hjem mel:
Indgåelse at denne lokalaftale sket med hjemmel i:

o 04.82 Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler
o 69.21 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat inden for det

forebyggende og dagbehandlende område ( 6 stk. 4 og § 12)

Formål:
Med det form? at skabe sammenhæng mellem driftsbehov, fornuftig økonomisk drift og
medarbejderønsker har Foranstaitningsafdelingen — det dagbehandlende omi-de og PFF indgået
denne lokalaftale,

Aftale:
Pædagogerne ved foranstaltningen kan være pålagt arbejde i weekenderne i forbindelse med
bla. udredningsopgaver. Parterne skal henstille, at der I videst mulig omfang skal tages hensyn
til personlige forhold nr weekend opgaverne pålægges.

For indkaldelse p en:
Lørdag ydes der 6 timers afspadsering uanset hvor lang tid der anvendes.
Søndag ydes der 8 timers afspadsering uanset hvor lang tid der anvendes.

Indkaldelse til weekendarbejde med et varsel under 4 døgn afregnes med kr. 550,00 (niv.
31.03,2000)

Generelt:
Aftalen er gældende fra den 1. december 2016
Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel.
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