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Lokalaftale vedr. tilkaldeberedskab overens- 
komst 33.01 og 33.02 
Denne aftale omhandler beredskabsassistenter/brandmaend/mestre, der er ansat pa 
overenskomsten 33.01 og 33.02. 

Personalet kan tilkaldes uden for normal dag- eller dogntjenste ved udkald til skader 
pa personer, ejendom og miljo ved ulykker og katastrofer, herunder terror og 
krigshand linger. 

Personalet der indgar i denne aftale er ikke forpligtet til at sta til radighed, men kan 
vaelge at lade sig tilkalde pa deres pager. Endvidere er de forpligtigede til at 
registrere egen tilgaengelighed. 

Betalinq:  

For deltagelse i denne ordning ydes et manedligt pensionsgivende funktionstillaeg i 
00 -nivieau. 

Beredskabsassistent pa 1650 kr. 
Holdleder pa 1950 kr. 

Der aflonnes ved tilkald for minimum 3 timer, efterfolgende timer afregnes i halve 
timer med nedenstaende fordeling. 
De forste 3 timer aflonnes med timelon med 50 % overtidstillaeg, hvor de praesterede 
timer overfores til afspadsering og overtidstillaegget afregnes til udbetaling. 

Efterfolgende timer aflonnes med timelon med 100 % overtidstillaeg, hvor de 
praesterede timer overfores til afspadsering og overtidstillaegget afregnes til 
udbetaling. 

Regneeksempel: 
8 timers tilkald honoreres som folger: 
De forste 3 timer; 3 timer til afspadsering og 1, 5 times overtidstillc-eg til udbeta- 
ling. 
De efterfolgende 5 timer; 5 timer til afspadsering og 5 timers overtidstilla-g til 
udbetaling. 
Samlet set; 8 timer til afspadsering og 6,5 time til udbetaling. 
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Vilkar:  

Et of vilkarene for at vaere tilknyttet tilkaldeberedskabet er, at der kan ske fremmode 
fra privat bopael pa ca. 5 minutter. Der A ske en individuel vurdering fra operativle-
delses side i forhold til afstanden mellem bopael og Asumvej 35. 
Hvis man onsker at deltage i tilkaldberedskabet, skal der ligge en skriftlig aftale pa 
dette. Hvis man onsker at traede ud of tilkaldberedskabet, skal dette ogsa ske skrift-
lige til operativ leder og med 1 maneds varsel med udgangen of maneden. Der kan 
foretages evaluering og tilretninger efter naermere aftale mellem TR og ledelsen. 

Hvilebestemmelser:  

Fremmode ved tilkald skal overholde hvile- og arbejdstidsregler. 
Opmaerksomheden henledes saerligt pa 48 timers reglerne i aftale om visse aspekter 
ved tilrettelaeggelsen of arbejdstiden, som medforer, at mandskabet kun i begmaenset 
omfang kan patage sig, ekstravagter og deltage i udkald. De timer som praesteres 
skal afspadseres og tillaegget kan udbetales, sa der ikke praesteres mere end 48 ti-
mer i gennemsnit over en periode pa 4 maneder. Regler omkring afspadsering jf. al-
lerede eksisterende lokalaftale (lokalaftale for beredskabsassistenter pr. 25/6-2019 
og lokalaftale for beredskabsmestre pr. 15/8-2019) 
Det er aftalt at hvileperioden kan nedsaettes fra 11 timer til 8 timer. Hviletiden kan 
nedsaettes i et begraenset omfang. 

Aftaleperiode oq opsigelse:  

Denne aftale skal traeder i kraft pr. 1/12 — 2020. 
Aftalen kan opsiges med 3 maneds varsel til udgangen of en maned fra begge 
parters side. 
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