Protokollat

af 20. april 2005 kursuskoordinator
ved Inerisaavik/Pilersuiffik
af 21. marts
2005 Leder af IT-center ved lnerisaavik/Pilersuiffik
overenskomst
af 13. februar 2004 mellem Grønlands Hjemmestyre og Meeqqat
Atuarfianneersut
Kattuffiat, lMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl.
Protokollat

Nuuk, den 16. februar

Ilinniartitsisut

Meeqqat

Atuarfianncrsut

Grønlands

Kattuffiat, IMAK

Landsstyre
P. L. V.

,?
Sivso?rph

Protokollat
for lærere
Protokollat

1 til overenskomsten

i folkeskolen

m.n.

mellem Grønlands
Landsstyre og JMAK om ansættelse
læreruddannede
i Grønland
uden for folkeskolen.

af

§ 1. Område
Protokollatet
som

ansættes

uddannelsen
Stk. 2. De af
bestemmelser

§

2. Løn

Der

omfatter personer,
der har gennemgået uddannelse
til lærer i folkeskolen, og
til at varetage andre opgaver end de i overenskomstens
§ 1 nævnte,
og hvor
til lærer for arbejdsgiveren er af betydning i forhold til stillingens indhold.

protokollatet omfattede stillinger
med nedennævnte
tilføjelser.

er

omfattet

af overenskomstens

m.v.

indgås konkret

aftale

om

stillingens aflønning efter overenskomstens

lønskala, jfr. dog

stk. 2.
Stk. 2. Såfremt

ansættelse

sker

på en

anden

uddannelsesinstitution

aflønnes

den ansatte

-

med

mindre

aftales

mellem overenskomstens
efter samme
regler, som gælder for
parter
der
øvrige ansatte.
varetager tilsvarende
opgaver. Der beregnes pensionsbidrag som 15.2%
af 100/95 af den pensionsgivende løn (svarende til 16% af denne løn).
andet

§ 3. Arbejdstid

m.v,

Det forudsættes,

at

-

arbejdstiden ikke overstiger gennemsnitligt
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40 timer

ugentligt.

Stk. 2. Ved

merarbejde ydes godtgørelse efter

aftalen

om

godtgørelse

for

merarbejde

til

tjenestemænd i Grønland. jfr. dog stk. 4.
Stk. 3. Såfremt arbejdstiden er vanskeligt kontrollabel aftales et rådigbedstillæg.
Stk. 4. Ansatte, der aflønnes i henhold til §2, stk. 2, følger de regler om arbejdstid
og
overtidsbetaling m.v som gælder for øvrige ansatte, der varetager tilsvarende opgaver.
.•

§ 4. Ikrafttrædelse
Protokollatet

har

og opsigelse
virkning fra underskrivelsen

og kan

opsiges

og forhandles

sammen

overenskomsten.
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