
 

LOKALAFTALE 
 
Dato: 16. marts 2020 

 
Emne: Lokalaftale om arbejdstid for pædagogisk personale ved Handicap, Psykiatri 

og Misbrug (HPM), Multihuset og bostøtteteamet i Brøndby Kommune.  
 

Deltagere: 
 
 
Startdato:  

TR Michael Bang Johansen 
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. mellem KL og SL - Socialpædago-
gernes Landsforbund.  
 
Lokalaftalen indgås med hjemmel i Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - 
pædagogisk område. Lokalaftalen dækker alle afdelinger/enheder under Multihuset og bo-
støtteteamet.  
 
Aftalen omfatter arbejdstid i forbindelse med pandemi/corona. Aftalen bortfalder når Multihu-
set og bo-støtteteamet har åbent som normalt igen. 
 

 Alle personaler er blevet sendt hjem og skal arbejde hjemmefra. Dette betyder at alle 
skal stå til rådighed for arbejdspladsen i det tidsrum hvor deres normale arbejdstid el-
lers ville have været placeret, og må være klar til at tage på arbejde  
 

 Der kan i nødvendigt omfang ændres arbejdssted for personalet, således personalet 
kan gøre tjeneste på kommunens botilbud, plejecentre m.v.  
 

 Arbejdet vil omfatte opgaver som støtte og hjælp til de beboere, som bor på botilbud-
det/plejecenteret. Arbejdet vil primært bestå af opgavetyper, som også udføres til 
daglig i Multihuset eller bostøtteteamet, og som personalet er kompetente til og som 
er helt nødvendige for borgernes trivsel.  

 

 Vagterne vil fortrinsvis blive lagt som dagvagter. Der kan i yderste konsekvens, ved 
fast personales sygdom, forekomme aften- og weekendvagter, for at sikre tilstrække-
lig tryghed, omsorg, opfyldelse af basale behov og pleje af beboerne.  
 
 

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 eller ændre i aftalen, uden 
aftalen behøver at blive opsagt.  
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For Brøndby Kommune For SL – Socialpædagogernes 

Landsforbund 
 
 
Tine Larting     Michael Bang Johansen 
Sektorchef HPM   Tillidsrepræsentant 
 
 
Anne Frederiksen    
Personalekonsulent    


