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Ändrade avtalsbestämmelser i TS-17

- - -
BILAGA 2
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ARBETSTIDSARRANGEMANG VID BRAND-
OCH RÄDDNINGSVERK

- - -

§ 2  Mertidsersättning under söckenhelgsveckor

Om arbetsgivaren under en söckenhelgsvecka inte kan ge en hel dags kom-
pensationsledighet för söckenhelger och helgdagsaftnar som avses i AKTA
kap III § 7 mom. 2, betalas till anställda med full arbetstid för varje sådan söck-
enhelgsdag eller helgdagsafton en oförhöjd timlön för

– 7 timmar 45 minuter vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt a
– 8 timmar vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt d och
– 7 timmar 21 minuter vid arbetstid som anges i § 1 mom. 2.

Detta gäller även då den anställde enligt arbetsskiftsförteckningen varit ledig
från arbetet eller haft semester, sjukledighet eller moderskapsledighet.

Tillämpningsanvisning

I arbetstid som baserar sig på tillstånd till undantag betalas i mertidser-
sättning på motsvarande sätt en oförhöjd timlön som motsvarar en fem-
tedel av veckans genomsnittliga ordinarie arbetstid, om inte något annat
följer av tillståndet till undantag.

- - -
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BILAGA 5
KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE

- - -

§ 7  Arbetstidsarrangemang under söckenhelgsveckor

mom. 1 Långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton eller på
någon annan dag än lördag eller söndag infallande nyårsdag, trettondag,
första maj, självständighetsdag, julafton, juldag eller annandag jul förkortar inte
årsarbetstiden, utan för varje sådan dag betalas oförhöjd timlön för 4,7 timmar,
också då den anställde enligt arbetsskiftsförteckningen varit ledig under ifråga-
varande söckenhelg, förutsatt att den anställde haft full ordinarie arbetstid un-
der söckenhelgsveckan.

Tillämpningsanvisning

Den ordinarie arbetstiden under en söckenhelgsvecka anses vara full-
ständig också i de fall då den är ofullständig på grund av semester, avlö-
nad moderskapsledighet eller avlönad sjukledighet.

mom. 2 Om det är ändamålsenligt med tanke på inrättningens verksamhet kan en dag
som avses i mom. 1 ges som ledig dag. I så fall betalas inte penningersättning
enligt mom. 1.

- - -


	BILAGA 5KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE

