
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Aftale indgået mellem Nyborg Kommune og Socialpædagogerne kreds Lillebælt (SL) om ændring af 

vilkår for socialpædagoger 

Aftalen mellem Nyborg Kommune og SL vedrører midlertidig ændring af arbejdstid, arbejdsopgaver og 

evt. arbejdssted, gældende for socialpædagogisk personale ansat efter overenskomsten mellem KL og 

SL, som i denne særlige COVID-19 situation varetager kritiske funktioner på særlige tidspunkter. Der 

henvises i øvrigt til Fælleserklæring indgået af KL og Forhandlingsfællesskabet.  

Nyborg Kommune indfører ændringerne efter individuel dialog med medarbejderen.  Nyborg Kommune 

sikrer den nødvendige og tilstrækkelig oplæring og introduktion, samt medarbejderens sikkerhed. Der 

vil derudover være en opmærksomhed på evt. særlige hensyn til medarbejderen, f.eks. helbredsforhold 

eller skånebehov, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. 

Medarbejderen refererer til den ledelse, på den arbejdsplads medarbejderen midlertidigt udfører ar-

bejde for. Medarbejderen bibeholder nuværende lønindplacering. 

Parterne er enige om, at tidspresset i denne situation kan medføre, at det tidsmæssigt ikke er muligt 

lokalt at drøfte vilkår for arbejde placeret om aftenen, lørdage, søndage, helligdage eller særlige fridage 

før arbejdet skal påbegyndes samt over/merarbejde, og der udarbejdes derfor denne aftale. 

 Arbejde på særlige tidspunkter registreres og honoreres i henhold til arbejdstidsaftalen.  

 Over/merarbejde registreres og honoreres i henhold til arbejdstidsaftalen.  

 Ændring af fridøgn og søgnehelligdag registreres og honoreres i henhold til arbejdstidsaftalen.  

 Ved manglende varsling af ændrede vagter/arbejdstid udbetales den kompensation, der følger 

af den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter. 

 Der kan ikke ske dobbelthonorering af særydelser 

 

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

Medarbejderne skal i videst muligt omfang kende deres tjenesteplan og deres fridøgn/hvileperioder 4 

uger frem. Parterne har en fælles forståelse af, at i denne særlige situation kan det være nødvendigt at 

foretage ændringer i vagtplanerne med kortere varsel.  

Så vidt muligt stiller arbejdsgiver bil eller cykel til rådighed i tjenesten. Hvis medarbejder frivilligt væl-

ger, at stille egen bil til rådighed for tjenestemæssig kørsel, udbetales der kørselsgodtgørelse med lav 

takst. 
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Ikrafttrædelse og opsigelse: 

Aftalen træder i kraft 6. april 2020, hvor alle berørte medarbejdere uden varsel kan flyttes til andre 

opgaver i socialafdelingen. Når situationen igen er normaliseret efter udmelding fra regeringen, så 

overgår medarbejderne uden varsel igen til deres hovedansættelse. 

Aftalen tiltrædes digitalt pr. mail.  
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