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Aftale om PC ordning og medarbejderbredbånd mm. til pædagoger ansat i Herning 
kommune. 

BUPL MidtVestjylland lægger stor vægt på at ordningen er frivillig for den enkelte pædagog, 
ligesom BUPL ingen forpligtigelser har i forhold til om PC'er mv. gives medarbejderne til 
favorable vilkår eller ej. 
 
Parterne er enige om følgende. 

• Det enkelte medlem aftaler selv bruttoløntrækket i den konkrete og afgrænsede ord-
ning, ved at tilbudet holdes indenfor medarbejderens aftalte funktionsløn, samt i evt. 
kvalifikationsløn. 

• BUPL MidtVestjylland er af den opfattelse at der ikke kan foretages løntræk i garanti-
løn, der er konverteret til kvalifikationsløn. 

• For at sikre dette fremsender Herning kommune en liste med løntrækket for de enkelte 
pædagoger til BUPL MidtVestjylland. BUPL har herefter 14 dage til at kontrollere li-
sten. Hvis BUPL ikke har sagt fra overfor Herning kommune indenfor disse 14 dage, 
kan der indgås aftale om løntræk.  

• Herning kommune sikrer at bruttoløntrækket ikke påvirker pensionsindbetalinger, sær-
lig feriegodtgørelse mv. 

• Herning kommune fører særskilt regnskab vedr. denne ordning, så det sikres, at et 
eventuelt overskud tilfalder medarbejderne i form af nye tilbud, rabatter mv. 

• Regnskabet behandles hvert år i MED Hovedudvalg, som tager stilling til anvendelse 
af evt. overskud. 

• BUPL Midtvestjylland har med indgåelse af denne aftale ikke taget stilling til evt. ju-
ridiske og skattemæssige regler og ændringer heri. Det påhviler Herning kommune at 
orientere medarbejderne herom. Ligesom det påhviler Herning kommune at orientere 
tydeligt om tilbudenes målgruppe, opsigelsesvarsler osv. 

• Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til udgangen af en må-
ned. 
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