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Lokalaftale mellem Nyborg Kommune og Socialpædagogernes LandsforbundlBUpL om

arbejdstid og funktionstillæg til ansatte familiekonsulenter i Familiehuset

§ I Aftalens område

Stk. I

Aftalen gælder for medarbejdere ansat som familiekonsulent efter “Overenskomst for pædago

gisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende om

råde” ved Børn og Familieatdelingen, Familiehuset.

§ 2 Arbejde på særlige tidspunkter, jfr. overenskomstens §6 stk. 4

Stk. I

Der ydes et funktionstillæg på kr, 18.000,- årligt (niveau 31.03.2000) for at arbejde på særlige

tidspunkter.

Tillægget ydes for opgaver der udføres efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6 og ydes så længe

funktionen varetages.

Stk. 2

Tillægget dækker honorering for arbejde efter kl. 18.00, i weekends og på helligdage hvad an

går akutte opgaver og særlige arrangementer, telefonopkald og henvendelser pr. sms, Forplig

teisen til at reagere på telefonopkald og henvendelser pr. sms er indenfor 24 timer.

§ 3 Tjenesten unddrager sig kontrol, jfr. overenskomstens §6 stk. 5

Stk. I

Der ydes et funktionstillæg på kr. 15.400.- årligt (niveau 31 .03.2000) fordi den daglige tjeneste

unddrager sig kontrol, og der fortrinsvist arbejdes i de unges hjem. Mindre end halvdelen af

arbejdstiden er placeret uden for sædvanlig arbejdstid.

Tillægget ydes så længe funktionen varetages.



Stk. 2

Medarbejderne har fri med løn på helligdage. Der er dog en udvidet forpligtelse til at svare påtelefoniske henvendeser fra de unge i dagtimerne. Hvis der er ekstraordinært behov for at arbejde på helligdage er der afregnet for dette i kraft af tillægget for at arbejde på særlige tidspunkter.

• 1. maj og Grundlovsdag er fridage fra kl. 12.00. Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er fridag fra dagtjenestens begyndelse.
• Forpligtelsen til at svare på telefoniske henvendelser følger principperne nævnt underarbejde på særlige tidspunkter.

§ 4 Lokalaftalens gyldighedsperiode og opsigelse

Stk. I

Denne lokalaftale har virkning fra 1. september 2020 og erstatter aftale af 10. april 2014.

Stk. 2

Aftalen kan ændres uden varsel ved enighed parterne imellem.

Stk. 3

Denne aftale kan opsiges til bortfald overenskomstperioden.

Aftalen kan skriftligt opsiges med 3 måneders varsel af hver af parterne.
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