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Indledning
På grund af den ekstraordinære situation grundet Covid-19, har Københavns kommune truffet beslutning om at lukke fritidscentrerne (fritidsog Ungdomsklubberne) i en tidsbegrænset periode.
En gruppe af klubmedarbejdere fra fritidscentrene forventes at skulle
udføre en udgående og opsøgende indsats uden for matriklen for at
indgå i dialog med de unge og derved skabe tryghed I lokalområderne.
Parterne er enige I, at opgaven er omfattet af “ Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.”
Af “ Forhåndsaftale for pædagoger og ikke-uddannede klubmedarbejdere ved selvejende daginstitutioner og klubber” 2018, fremgår følgende af § 12 om Særlige forebyggende, opsøgende, udgående opgaver:

Der ydes et tillæg på kr. 12.900 til pædagoger og ikke-uddannede
klubmedarbejdere, der har helt særlige opgaver i forbindelse med
klubbernes forebyggende, opsøgende, udgående aktiviteter.
Tillægget reduceres i forhold til omfanget af opgaven på årsplan i
forhold til fuldtidsbeskæftigelse.
Bemærkning
Ved særlige opgaver forstås eksempelvis arbejde i meget socialt
belastede miljøer, hvor en kerneopgave er det kriminalitetsforebyggende arbejde med de unge. Tillægget forudsætter, at der er
udmeldt et særskilt budget til de forebyggende, opsøgende og
udgående aktiviteter. Det forudsættes endvidere, at medarbejderen har en funktionsbeskrivelse, der beskriver de særlige opgaver, og at funktionens omfang fremgår af beskrivelsen.
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1.

Område
Aftalen gælder samtlige selvejende fritidscentre/klubber i BUF, og
giver mulighed for at yde tillæg for opsøgende arbejde i forbindelse
med ændringer i tilrettelæggelsen af tjenesten med henblik på at
løse nødvendige pædagogiske opgaver, opstået under den nuværende situation med COVID-19.

2. Tillæg for forebyggende, opsøgende, udgående opgaver:
Der ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. 12.900 til pædagoger og ikke-uddannede klubmedarbejdere, der har helt særlige opgaver i forbindelse med klubbernes forebyggende, opsøgende, udgående aktiviteter i forbindelse med COVID-19.
Tillægget reduceres i forhold til den gennemsnitlige ugentlige skemalagte tid med forebyggende, opsøgende, udgående opgaver.

Bemærkning
Begrænsningerne i forhåndsaftalen i forhold til krav om
særskilt budget og en funktionsbeskrivelse, der beskriver
de særlige opgaver, suspenderes i en tidsbegrænset periode.
Skulle gennemsnittet af arbejdstimer overstige 37 timer
ugentligt, ydes tillægget for 37 timer.
3. Generelt
Bestemmelserne i forhåndsaftalens §28, stk. 4. fraviges, således at
tillægget ydes for hver påbegyndt måned opgaven løses pr. 1. marts
2020.

Bemærkning
Dette medfører at medarbejdere, der påbegynder opgaven i løbet af marts 2020 modtager tillægget baseret på
den gennemsnitlig ugentlig skemalagte tid i marts 2020.
Tillæg for udvidet arbejdsområde, bortfalder uden yderligere varsel
ved udgangen af måneden ved aftalens eller opgavens bortfald.
4. Ikrafttræden og opsigelse
Aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
Aftalen er i første omgang gældende frem til udgangen af april
2020.
Parterne er enige i at aftalen kan forlænges efter behov, indtil COVID-19 situationen er inddæmmet.
Aftalen kan opsiges med øjeblikkeligt varsel af den ene af parterne.

Aftalen er indgået uden præjudice i forhold til begrænsningerne i forhåndsaftalens § 13.

2/3

Personalejura og Forhandling

3/3

Dato:

________________________________

________________________________

BUF

BUPL Hovedstaden

Tobias Stax

Henriette Brockdorff

