
, LANGELAND
KOMMUNE

LOKAL AFTALE - SL

indght i henhold til

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område
(64.11) (Arbejdstidsaftalen) indget mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund samt
FOA Fag og Arbejde.

Aftale om hviletid og fridogn for døgninstitutionspersonale (64.17), indgået mellem
KL og Socialpædagogernes Landsforbund samt FOA Fag og Arbejde.
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Lokalaftalen indgås mellem på den ene side

Socialpædagogerne Lillebælt, p vegne af medarbejdere ansat p Værkstedsg&den og Bo-
stederne og Langeland Kommune p vegne af leder Flemming Holt Nielsen.

I forbindelse med tilrettelæggelse af tjenesten pg ovennævnte arbejdspladser, er der med
virkning fra 1. juli 2021 aftalt følgende:

[NedsætteIJ&f den daglige hvÏletid.

Ved lokal aftale er det fastsat, at hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejde kan nedsættes
til 8 timer.

Hviletiden kan for den enkelte ansatte maksimalt nedsættes 2 gange pr. uge

Nedsættelse af hviletid kan ikke tilrettelægges 2 p hinanden følgende døgn.

Aftalen er individuel og aftales med nærmeste leder. Se bilag i i aftalen.
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Opsigelse at lokalaftalen.

Nærværende aftale kan opsiges at hver af parterne med 3 måneders varsel.

Såfremt lokalaftalen er opsagt, er parterne enige om, at der ikke foretages væsentlige æn

dringer i arbejdsplanen før lokalaftalen udløber,

Parterne er i øvrigt enige om, at eventuel opsigelse af lokalaftalen eller dele heraf, skal fo

retages med længst muligt varsel, så forhandling om eventuel ny lokalaftale kan afsluttes

senest 4 uger før en ny arbejdsplan er gældende.

[Øvrige bestemmelser. I
Aftalen evalueres løbende på personalemøder og drøftes med særlig fokus på de arbejdsmil

jøniæssige forhold.

Parterne er enige om, at øvrige afvigelser fra såvel arbejdstidsreglerne som hviletidsreg

lerne, ikke kan finde sted uden skriftlig aftale mellem Socialpædagogerne Lillebælt og ar

bejdsgiver.

Kopi af nærværende aftale sendes til Stabssekretariat og HR i Langeland Kommune samt

Socialpædagogerne Lillebælt.

Dato ‘f

For Langeland Kommune

(Navn)
For Socialpædagogerne Lillebælt
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Bilag i

LANGELAND
kOMMUNE

Jf. Aftale om nedsættelse af den daglige hviletid

For medarbejdere der er ansat p Værkstedsgården og Bostederne som er omfattet af
Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område
(64.11) (Arbejdstidsaftalen) indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund samt
FOA Fag og Arbejde.

Nedsættelse af den daglige hviletid. I
Denne aftale er gældende for:___________________________________________

[viedarbejderen er ved underskrift underlagt aftale om nedsat hviletid til 8 timer og bekendt
med aftalens indhold.

Der er i forbindelse med underskrift udleveret en kopi af aftalen mellem SL og Langeland
kommune.

[ Opsigelse af aftalen. I
Nærværende aftale er individuel og kan opsiges af hver af parterne med 8 ugers varsel.

Dato

Leder

SL

Medarbejder

r4edarbejderens cpr. nr.
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