
Lokalaftale indgået mellem Norddjurs Kommune og Socialpædagogerne Østjylland
i forbindelse med Covidl9.

Lokalaftalen dækker pædagogisk personale omfattet af overenskomsten for socialpædagoger og
pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. samt overenskomst for omsorgs- og
pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund.

Lokalaftalen indgås med hjemmel i “Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnoniråder - pædagogisk
område”. Lokalaftalen dækker alle områder i Norddjurs Kommune, der opfylder ovenstående.

Aftalen omfatter arbejdstid i forbindelse med pandemi/coronavirus (Covidl9).

• Der kan i nødvendigt omfang ændres i arbejdstiden for personalet, således døgndækningen sker
med 12 timers vagter.

• 12 timers vagter vil kun blive indført, hvis det er absolut nødvendigt for at sikre tilstrækkelig
tryghed, omsorg og pleje af beboerne.

• Hvis der indføres uniformslignende krav til personalets eget tøj mht. særlig vask mv., kompenseres
personalet efterfølgende. Eksempelvis ved brug af et tøjtillæg for den givne periode.

Socialpædagogerne Østjylland anerkender nødvendigheden at at Norddjurs Kommune, grundet de helt
særlige omstændigheder, akut kan få brug for at omlægge arbejdstiden for medarbejderne, med et meget
kort varsel. Socialpædagogerne Østjylland er enige med Norddjurs Kommune om, at situationen er helt
ekstraordinær, og at der derfor kan ændres i tjenesteplanen med mindre end fire ugers varsel, dog med
hensyntagen tit den enkelte medarbejders situation. Der vil ved omlægning af tjenesten blive lagt vægt på
frivillighed og dialog med personalet i det omfang det kan dække behovet.

Nnrddjurs kommune og Socialpædagogerne Østjylland vil, når normal drift er genetableret, samle op på
forløbet og drøfte økonomisk kompensation for ydelserne (arbejdstidsbestemte tillæg, frihed eller
engangsvederlag) for de personaler der har ydet en ekstra indsats.

Parterne er enige om at der, såfremt der er behov for yderligere tiltag, eksempelvis flytning af personale tit
andre områder/overenskomster, tages der kontakt imellem parterne.
Dette for at sikre en smidig, hurtig og sikker løsning af opståede problemer.

Aftalen er indgået ci. 27. marts og gælder foreløbigt frem til 30. april2020, og kan at begge parter skriftligt
opsiges til ophør med i uges varsel. Parterne kan ved enighed forlænge og ændre i aftalen, uden aftalen
behøver at blive opsagt.
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