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Aftalen gælder for areatte i Vle Kommune, der melder sig III opgaver i forbindelse med valg mv.. og er omfattet at de

inedunderskrivenda orgarlsationames forhandlingskonpotance. Aftalen Indgås at lokale bemyndigada repræsentanter for

vedlornrnenda lorhandhrçsbnuigede organisationer eDer aftalerne om lokal løndarinelse og Rammeaftaler, an decariftale

eitejdstldsaftaler.

Henateiiiip

Der ydes et erigengevedeilag san el ikke penslonsgivande resullatlen 1 ansatte, der varetager opgaver I forbindelse med

gennemførelse et vafg og telkeafsteninlnger.

Opgaverne far, under eg efter valg og folkeafstemminger kan bestå af bLa. kxlsainiing og gennemgang el brevstenrner.

gennemførelse af salve va4widllngen saint optæHlr og indbemetning at resuUater san ltntæf ing.

Der ydes engangsvedetag med udgagspur.kt I gældende satser for valgdlæter.

En diæt udgør i 2Cl2t nIveau 435 kr.

Deltagelse i hele valg- eller ebtemrdngsdagen honoreres fast mød alt 4 diæter (i 2021 niveau 1.740 kr).

Deltagelse i opiæ{rng eller andre opgaver, hvor medarbejderen møder om aftenen på valg- aflar afatenviingsdagen (pt. kl.

18.30) honoreres test mad I ell 2 diæter (i 2021 niveau 870 kr.)

Varetagelse al opgaver synge dags vedr. brevstamn,er, fintælling nim. honoreres mod I dlæt (12021 niveau 435 kr.) for de

terste 4 linier pr, dag og Y. velgdiæl (1 2021 niveau 108,75 kr4 for hver påbegyndt fine derefter. Der kan maIisin,ail

udbetales 2 diæter (I 2021 niveau 870 1w.) Pr. dag for disse dage.

De ansatte modtager herover sædvardlg Ian for den lid. de normah idIte have arbejdet den pågædondo dag.

Erstatnlnpsfridage.

!Lapntr&i4

Der gives en erstati*’igeltideg (7,4 Snor) på en nonval arbejdsdag lii ansatte, der deltager hals dagen I gennemlarslae al

seNe velghandlingen ved valg og fo41eafstemnnlnger, når valget finder sled på en normal arbejdsdag,

Erstak*igsfnidagen skat sea som supplerende honorening al de ansatte, der deltager hele dagen tre le, vaigstedet åbner 11

valget er optall eg evl afleveret.

Frldagen placeres efter aftale ned nænneste eder og sorn udgangspunkt inden for de første 2 uger efter valgdagen.



De alsatte modtager sædvan5g Ian for den tid, de noml& sIuâe have arbWdet den pågældende dag (erstatntngsfrldagen).

Valg pa lerdagfsendag eUr helfiadage

Der gives en erstatiingsfrldag (7,4 timer) p en normal aibejdsdag til ansatte, der deltager hele dagen i geijnemfarelse at

selve valghandl;ngen ved valg og fdkearstomnkiger, når valget finder sled på en arbejdsfrldag (norrnall lørdag, søndag eller

hel! Igdag).

Fridagen placeres efter aftale med nærmeste leder og som udgangspunkt Inden for de første 2 uger efter valgdagen.

De ansatte modtager sdvanhig en for den Ud, de normalt aktiVe have arbeldet den pågældende dag (erstatningstclflagen).

Der vil kunne gives erstatningsflldage efter begge bestemmelser, såfremt valget finder sted an erdafeendag elle

hat llgdag.

Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen er gældende fra t oktober 2022 og træder I stedet for tværgående fojt,åndsafta&e gældende tro I. Jtrii 2021 og

tdligere aftaler,

Aftalen kan at en al parterne ops1gos med 3 mànedem varsel til udgangen at en mned Ill bortfald.

Vejle, den 20, september 2022
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