
Danmark står en helt ekstraordinær situation grundet COVID-19, og Den Selvejende
institution Lions Kollegiet følger nøje sundhedsmyndighedernes retningslinjer og op
fordringer vedr. COVID-19

16. marts 2020

Grundet de usædvanlige omstændigheder, og det for nuværende ukendte omfang af
udbredelsen af COVID-19, har Lions Kollegiet brug for en aftale om, at bons Kollegiet i
tilfælde af omfattende nødberedskab må fravige overenskomsternes krav.

Lions Kollegiet ser meget alvorligt på situationen, og har brug for at medarbejderne i
perioden yder en øget fleksibilitet udover det normale.

Lions Kollegiet vil som udgangspunkt arbejde med at løse de kommende udfordringer
med frivillighed, men bliver nødt til at være forberedt på at kunne løse livsvigtige opga
ver akut uanset krisens omfang.

SL anerkender nødvendigheden af, at Lions Kollegiet grundet de helt særlige omstæn
digheder akut kan få brug for at omlægge arbejdstid og anvendelse af medarbejderne
med el meget kort varsel. SL er åben overfor, at tjenestetilrettelæggelsen kan ske med
et kortere varsel end de arbejdstids aftalte fire uger.

Parterne er med udgangspunkt i ovenstående enige om, at:

• Arbejdstidsreglerne indenfor SL’s område suspenderes for så vidt angår varsling og
ændringer af den daglige arbejdstid, som ligger indenfor den daglige normaltjene
ste. Det gælder herudover, at den daglige normaitjeneste kan, efter individuel af
tale med medarbejderen planlægges med op til 16 timer, aftalen sker efter frivilVg
hedsprintippet og skal tiltrædes af den enkelte medarbejder. Tiltrædelsesdatoen
skal ligge forud for tjenestens udførsel

• Den daglige hviletid kan nedsættes til otte timer to gange ugentligt, dog ikke to på
hinanden følgende dage

• Lions Kollegiet og SL er i løbende kontakt og i tæt dialog i perioden, således at
eventuelle fornødne tilpasninger kan ske

• Lions Kollegiet og SL vil, når normal drift er genetableret, samle op på forløbet og
drøfte økonomisk kompensation for ydelserne. Det er konkret aftalt, at der er mu
lighed for at forhandle tildeling af engangsvederlag til enkelte medarbejdere ved
en helt ekstraordinær indsats på op til 5.000 kr. i nutidskroner. Tildelingen gradue
res i forhold til den ekstraordinære indsats

• Ændringer til nuværende vagtplan forsøges i videst muligt omfang tastet i KAS eller
indberettet til KS. Kan det ikke lade sig gøre at taste ændringerne, skal leder sikre
en manuel registrering. Mulighed for afholdelse og/eller udbetaling af optjent af
spadsering, ikke afholdte FO-dage, omlægning af fridøgn mv. drøftes at parterne
efterfølgende

LIONS KOLLEGIET
fu Er’ve -“et Fie, .esçi

Aftale om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
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Lions Kollegiet sikrer den fornødne oplæring ved flyt til andet tjenestested end
normalt (herunder instruktionsforpligtelser og sikkerhedsforanstaltninger)

• For at minimere smitteveje sikrer Lions Kollegiet i videst muligt omfang en kontinu
itet i arbejdstilrettelæggelse i forhold til den enkelte borger (samme medarbejder
hos samme borger)

• Leder skal skabe synlighed i forhold til prioritering og nedprioritering af opgaver i
perioden

Det betyder konkret, at Lions Kollegiet har mulighed for, under hensyn til borger og
medarbejdernes individuelle forhold, at ændre på medarbejdernes arbejdstidsvilkår.

Der er enighed om, at ovenstående gælder samtlige enheder på Lions Kollegiet og gi
ver mulighed for, at de enkelte enheder kan ændre i tilrettelæggelsen af arbejdstiden
hurtigt som led i at løse livsvigtige opgaver opstået under den nuværende situation
med COVID-19.

Aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning og er i første omgang gældende frem til
udgangen af april 2020. Såfremt COVID-19-situation ikke er inddæmmet på dette tids
punkt, og der ikke er genetableret normal drift, er parterne enige om, at aftalen for
længes uden yderligere varsel, indtil COVID-19-situationen er inddæmmet.

Såfremt sundhedsmyndighederne med flere indgår aftaler som regulerer nærværende
aftaleforhold, bortfalder aftalen efter dialog mellem Lions Kollegiet og SL.

På tidspunktet for bortfald af aftalen overgår medarbejderne til de nuværende løn- og
ansættelsesforhold uden yderligere varsel.

Aftalen er uden præjudice.
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