
LANGELAND
kOMMUNE

Lokal aftale vedrørende vilkår for deltagelse i koloni (med brugere)

Dækningsområde: Pædagogisk personale ved Værkstedsgården eller Bofællesska
betne under Langeland Kommune (overenskomst: 64.01,64.41 og 44.01)
Ikraffirædelse: 1. januar 2017
Alle beløb er opgjort i niveau (31.3.2000)
Aftalt mellem:
Socialpædagogernes Landsforbund: Faglig konsulent Lis Svanberg og Tillidsrepræsen
tant Andrea Stagaard
Langeland Kommune: Leder af Værkstedsgården Kent Bagge Mikkelsen, Leder af Bo
fællesskaberne Hanne Andreasen og HR-konsulent Annette Dehlholm (på vegne af di
rektør Jani Hansen)

Denne aftale er forhandlet i forhold til nuværende overenskomst og aftaler (0.15). Hvis
der i efterfølgende overenskomstforhandlinger eller i andre centrale forhandlinger ind
gås aftale om vilkår som dækker samme område skal denne aftale genforhandles.

1.0 Generelt

Der afregnes kolonitillæg (vederlag)jf. gældende aftaler på området (64.21)
Aktuelt udgør disse:

For hverdage pt. dag: 211, 19kr. (31/3 2000- niveau)
For søn- og helligdage pr. dag: 421,86 kr. (31/3 2000- niveau)

2.0. Arbejdstid

Hvert fulde døgn betragtes medregnes med 16 timer, hvilket udløser 8,6 timer pt. døgn
til afspadsering (16 timer - normtid: 16 — 7,4 = 8,6 timer)

Det er aftalt, at optjening af afspadsering skal være ens uanset ugentlig timetal.

Forudsætningen er, at der medregnes maksimalt 16 timer pt. døgn. Et døgn beregnes
fra arbejdstids start og 24 timer frem.
Ved opgørelse af timer tælles medgået tid på den måde, at hvert fulde døgn tæller 16
timer. Herefter tælles den resterende tid for ikke-fulde døgn som eksakte timer, dog
maksimalt 16 timer.

Eks. turen starter kl. 8.00 mandag morgen og slutter kl. 14.00 torsdag eftermiddag:
Tiden fra mandag kl. 8.00 til torsdag kl. 8.00 tæller 3 fulde døgn af 16 timer = 48 timer
Tiden fra torsdag kl. 8.00 til torsdag kl. 14.00 tæller eksakt tid = 6 timer
I alt 54 timer.
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øvrige bemærkninger:
Antallet af medarbejdere vil afhænge af deltagernes funktionsniveau. Dette betyder at
der vil være få medarbejdere ved deltagelse af borgere med et højt funktionsniveau, til
gengæld vil der være flere medarbejdere ved deltagelse af borgere med et lavt funkti
onsniveau.

Delle vil betyde at belastningen for medarbejderne og afregningen vil være ligeligt for
delt ens uanset deltageres funktionsniveau.
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