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Lokalaftale indgået mellem Odder Kommune og SL Socialpædagogerne Østjylland
ifm. COVID 19 situationen.

Nærværende lokalaftale er indgået som et supplement til Fælleserklæringen mellem KL og
Forhand lingsfæl lesska bet.

Lokalaftalen dækker pædagogisk personale omfattet af overenskomsten for socialpædagoger og
pædagogisk personale ved døgninstitutioner (64.01) indgået mellem KL og SL

Lokalaftalen indgås med hjemmel i Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder -

pædagogisk område.
Lokalaftalen dækker det specialiserede socialområde i Odder Kommune.
Aftalen omfatter arbejdstid i forbindelse med pandemi/corona(COVID 19):

Denne lokalaftale er indgået mellem Odder Kommune samt SL Socialpædagogerne Østjylland, og
er indgået under forståelse at, at i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan det
blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske
funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller
overenskomster/fagområder, end hvor de normalt udfører deres daglige arbejde.

Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt, skal varetage nye og uprøvede
opgaver, inddrages så tidligt som muligt, vil få den nødvendige oplæring tilpasset den enkelte,
samt altid have mulighed for dialog om opgaverne med nærmeste leder på stedet hvor opgaven
udføres itt. behov for justering. Desuden vil der blive taget de nødvendige hensyn til ansatte i
risikogruppen.

Medarbejdere der flyttes til andre opgaver går ikke ned i løn som følge af den midlertidige
opgaveændring. Lønnen skal svare til den overenskomstmæssige løn i den midlertidige stilling.
Medarbejdere honoreres med de i arbejdstidsaftalens bestemmelser om omlagt tjeneste, mer-/
overarbejde samt arbejdstidsbestemte særydelser mv. og reguleres hvis der i forvejen gives et
tillæg for selvtilrettelæggelse,

Opstår der tvivl om den samlede honorering håndteres dette i givet fald efterfølgende.

Det kan undtagelsesvis være nødvendigt:

• At tilrettelægge med 12 timers vagter for derved at reducere smitterisiko ifm. skift at
vagthold fra tre hold é 8 timer til to hold ä 12 timer. Den enkelte pædagog vil maksimalt
kunne have to 12 timeres vagter pr. uge.

• At fravige 11 timers reglen og ugentlig fridøgn:

Arbejdsmiljøloven indeholder en force majeure bestemmelse, som Arbejdstilsynet har
meddelt er gældende som følge af covid-19, itt. at fravige 11 timers reglen og reglen om,
at den ansatte skal have et ugentligt fridøgn. Dette skal kun ske i nødvendigt omfang og
skal dokumenteres. Arbejdet skal fortsat tilrettelægges sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis dette skulle blive nødvendigt skal det ske i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder/
TR og skal som udgangspunkt foregå frivilligt.
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TØjtillæg

Hvis der indføres uniformslignende krav til personalets eget tøj mht, særlig vask mv. kompenseres
personalet efterfølgende, med beklædningsgodtgørelse svarende til FOA’s overenskomst. Såfremt
medarbejdere allerede honoreres i forhold til “tøjtillæg” vil dette blive modregnet heri.

SL er enige i at situationen er helt ekstraordinær og at der derfor kan ændres i tjenesteplanen
med mindre end fire ugers varsel, dog med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation.

De midlertidige ændringer arbejdsopgaver/-funktioner uden for eget overenskomstområde kan
kun ske, hvor det er nødvendigt, i forhold til at kunne opretholde forsvarlig drift og det
nødvendige beredskab på kommunes arbejdspladser inden for døgn- og ældreområdet.

Parterne er enige om at der, såfremt der er behov for yderligere tiltag, tages kontakt imellem
parterne.
Dette for at sikre en smidig, hurtig og sikker løsning at opståede problemer.

Parterne kan ved enighed forlænge og ændre i aftalen, uden aftalen behøver at blive opsagt.

Aftalen træder i kraft den 6. april 2020, og gælder foreløbig frem til 30. april 2020 og kan af begge
parter skriftligt opsiges til ophør med i uges varsel.
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