
 

LOKALAFTALE 
 
Dato: 16. marts 2020 
Emne: Tillæg til lokalaftale om arbejdstid for pædagogisk personale ved Handicap, 

Psykiatri og Misbrug (HPM), Botilbuddene i Brøndby ved Brøndby Kommune.  
Deltagere: 
 
 
Startdato:  

TR Karin Funch Nielsen 
TR Laura Tranekær Birk Bille 
Sektorchef Tine Larting  
Personalekonsulent Anne Frederiksen 
16. marts 2020 

  

________________________________________  
 
Lokalaftalen dækker pædagogisk personale omfattet af overenskomsten for socialpædago-
ger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. og overenskomst for omsorgs- og 
pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter mellem KL og SL - Socialpædagoger-
nes Landsforbund.  
 
Lokalaftalen indgås med hjemmel i Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - 
pædagogisk område. Lokalaftalen dækker alle afdelinger/enheder under Botilbuddene i 
Brøndby. 
 
Aftalen omfatter arbejdstid i forbindelse med pandemi/corona. 
 

 Der kan i nødvendigt omfang ændres arbejdstid for personalet, således døgndæknin-
gen sker ved 12 timers vagter.  

 12 timers vagter vil kun blive indført, hvis det er absolut nødvendigt for at sikre til-
strækkelig tryghed, omsorg og pleje af beboerne. 

 
SL anerkender nødvendigheden af, at Brøndby kommune grundet de helt særlige omstæn-
digheder akut kan få brug for at omlægge arbejdstiden for medarbejderne, med et meget kort 
varsel. SL er enige med Brøndby kommune om, at situationen er helt ekstraordinær og at der 
derfor kan ændres i tjenesteplanen med mindre end fire ugers varsel, dog med hensyntagen 
til den enkelte personales situation.  
 
Brøndby kommune og SL vil, når normal drift er genetableret, samle op på forløbet og 
drøfte økonomisk kompensation for ydelserne (arbejdstidsbestemte tillæg, frihed eller en-
gangsvederlag) for de personaler der har ydet en ekstra indsats. 
 
Aftalen gælder foreløbigt frem til 30. april 2020 og kan af begge parter skriftligt opsiges til 
ophør med 1 uges varsel. Parterne kan ved enighed forlænge og ændre i aftalen, uden afta-
len behøver at blive opsagt.  
 
For Brøndby Kommune For SL – Socialpædagogernes 

Landsforbund 
 
Tine Larting     Laura Tranekær Birk Bille 
Sektorchef HPM   Tillidsrepræsentant ved Botilbuddene 
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Anne Frederiksen   Karin Funch Nielsen   
Personalekonsulent   Tillidsrepræsentant ved Botilbuddene 


