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Aftale
Om honorering af medarbejdere forvaretegels« af særiige/ekatraord ære teste- og
regfatreringsopgaver på særlige tidspunkter i forbindere med CUBA.

1 forbindelse med implementering af CURA vil der forekomme ekstraordim e tasteopgaver, regi
streringsopgaver og lignende opgaver.

Medarbejderne under overenskomst med ovennævnte forbund, vil kunne blive tilbudt at varetage sådanne
opgaver på tidspunkter, der ligger uden for deres normale arbejdstid.
Parterne er derfor enige om, at de medarbejdere, der varetager disse ekstraordiBære opgaver i tidsrummet fra
deres normale arbejdstids ophør og til kl. 06.00 samt i weekender og på helligdage i perioden fra 1. maj tn

31. december 2017 honoreres mod følgende pensionsgivende timeløn:
•

Kr. 310,- pr. time (31.03.00 niveau) svaræde til 416,- kr. pr. time (1.1.2017)

•

Kr. 353,- pr. time (01,01.06 niveau) svarende til 416,- kr. pr. time (1.1.2017)

Præsterede timer-der honoreres efter denne aftale- vil ikke kunne indgå i et eventuelt afspadseringsregnskab eller i normtidsopgørelscn.

Parterne er enige om, at i perioden fra 1. maj til 31. december 2017:
•

*
Kan hviletiden nedsættes fra 11 timea-til 8 timer og at nedsættelsen af hviletiden ikke kan ske mere
end 2 gange om ugen, og ikke i 2 på hinanden følgende døgn.

•

At der kan vane op til 12 døgn mellem 2 fridøgn max l gang om måneden.

Denne aftale finder alene anvendelse i forbindelse med særlige og ekstraordinære taste- og registre
ringsopgaver i forbindelse med ibrugtagningen af CURA i ovennævnte periode. Det er frivilligt for den
enkelte medarbejder om denne ønsker at indgå i de pågældende arbejdsopgaver i de anførte tidsrum. Aftalen

finder alene anvendelse når det i hvert enkelt tilfælde er godkendt af ledelsen, og at denne godkendelse
foreligger skriftligt

På den enkelte arbejdsplads udarbejdes særskilt skema til brug for registrering af aftalens anvendelse på
personriiveau og med tydelig markering af de tidsintervaller hvor den har været anvendt Disse skemaer
anvendes som grundlag for udbetalingen af honoraret
Aftalen kan opåges af hver af parterne med tre måneders varsel, og bortfalder automatisk med udgangen af
2017.

Såfremt der mellem perterne er enighed, læn der forelages ændringer i aftalen, uden at denne cpsiges.
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