
KL Dansk Socialrådgiverforening 

Rammeaftale om nodberedskab mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening vedrorende be-
skæftigelse af organisationens medlemmer under de varslede arbejdsstandsninger i forbindelse 
med overenskomstfomyelsen 2018 

I. Indledende bestemmelser 

1 

Stk. 1 
Formalet med denne rammeaftale er at regulere rammerne for det beredskab, som opretholdes i de 
kommuner/ansættelsesmyndigheder, der berores af de varslede arbejdsstandsninger i forbindelse med 
overenskomstfornyelsen 2018. Beredskabet skal sikre, at livsvigtige og uopsættelige opgaver, opgaver 
der er pakrævet for at undga helbreds og/eller varigt forlighedstruende folger, samt opgaver med beva-
relse af store værdier, udfores. 

Stk. 2 
Ansatte, der er medlem af Dansk Socialradgiverforening, og som under arbejdsstandsningen udpeges til 
at udfore arbejde i henhold til 8 i hovedaftale mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening af 22. au-
gust 2011 aflonnes efter reglerne i: 

• Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere for sa vidt angår socialrådgivere 

Stk. 3 
Under konflikten modtager de i stk. 2 udpegede ansatte timelon efter overenskomst. 

Bemærkning: 
Timelonnen beregnes pa grundlag af den faste Ion, den pågældende ansatte oppebar in 
den arbejdsstandsningen. 

Aften-, nat-, weekend-, og helligdagstjeneste samt radighecistjeneste honoreres efter overenskomstens 
regler om arbejdstidsbestemte ydelser for timelonnede, medmindre disse er konverteret til et fast tillæg 
som led i den faste Ion. 

Ansatte, der efter ledelsens anvisning star til rådighed for det daglige nodberedskab (raclighedsvagt), 
honoreres med et ikke-pensionsgivende tillæg på 300 kr. pl. marts 2000-niveau) pr. vagt. 

Kommunen/ansættelsesmyndigheden pension af timelonnen (eksklusiv de ikke-pensionsgivende Ion 
bestand-dele). Pensionskasse og pensionsprocent fastsættes pa baggrund af, hvad der var gældende for 
den ansatte inden arbejdsstandsningen. 

Der optjenes anciennitet af enhver art, når der arbejdes i et nodberedskab. 



Lønnen afregnes manedsvis bagud, medmindre andet er aftalt. 

Stk. 4 
Tillidsreprtesentanter/frellestillidsrepnesentanter (TR/I-1R) tilknyttet et konfliktområde er under kon-
flikten vagtfri. TR/FTR betragtes fortsat som ansat ved kommunen/ansættelsesmyndigheden og er til 
disposition for kommunen/ansættelsesmyndigheden i hele nodberedskabsperioden. De pagældende 
oppebærer herfor sædvanlig Ion for 37 timer pr. uge inklusiv pension. 

Ved lovlig forfald hos TR/FTR indtræder suppleanten for denne. Hvis sådanne ikke er valgt eller i an 
dre forfaldssituationer, indtræder organisationen i tillidsrepræsentantfunktionen. 

Kommunen/ansættelsesmyndigheden betaler TR/FTR afholdte telefonudgifter, der er en følge af kon 
takten mellem kommunen/ansættelsesmyndigheden og TR/FTR i nodberedskabsperioden. I det tilfæl 
de, hvor TR/FTR ikke har en mobiltelefon i forvejen, stiller kommunen/ansættelsesmyndigheden en til 
radighed for TR/F-11t's arbejde med nodberedskabet. 

§ 2 

Den nærmere afgrænsning af det personale, der i den enkelte kommune/ansættelsesmyndighed udpeges 
til at udføre arbejde i dag, aften og nattjeneste under arbejdsstandsningen, sker i særlige lokale aftaler, 
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Fællesbestemmelser vedrørende forholdene under arbejdsstandsningen 

§3 

Stk. 1 
De i henhold til den lokale aftale udpegede ansatte må kun udfore arbejde, som er livsvigtigt, uopsætte 
ligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt fodighedstruende følger samt opgaver med beva 
relse af store værdier. 

BemærlCning: 
Socialrådgiveropgaver i nodberedskabet kan fx være vagttelefoner og den sociale dogn 
vagt, livsvigtig misbrugs- og alkoholbehandling, ydelsesudbetaling dl nødvendig forsor-
gelse, aflønning til BP.A-ordninger og visse uopsættelige opgaver på bostotteområ. clet. 

Stk. 2 
Hvis tillidsrepræsentanten er uenig i ledelsens vurdering af, om arbejde er omfattet af stk. 1, kan tillids 
repræsentanten efterfølgende forlange den konkrete situation forelagt for en praktiserende læge eller 
anden til formålet sagkyndig person. 

Bemærkning: 
Så vidt muligt skal det på forhånd afklares hvilke arbejdsopgaver, der er omfattet af nodbered-
skabet. Såfremt dette ikke er muligt, skal opgaven udfores, hvis ledelsen skonner at opgaven er 



omfattet af stk. 1. Tillidsrepræsentanten kan efterfolgende forlange den konkrete situation Lo 
relagt for en praktiserende læge eller anden til formålet sagkyndig person. 

§4 

I tilfælde af katastrofe kan hele det af arbejdsstandsningen omfattede personale indkaldes. 

§5 

Stk. 1 
I livstruende eller andre uopsættelige situationer kan de i lokalaftalen fastlagte antal beskæftigede for en 
kortvarig periode ændres efter aftale mellem vedkommende ledelse og tillidsrepræsentant. Dette forud-
sætter, at tillidsrepræsentanten får godkendelse af organisationen. 

Stk. 2 
Der kan ikke ud over det i stk. 1 hjemlede på arbejdsstedet aftales afvigelser fra lokalaftalen. 

§6 

Der tillægges organisationen adgang til ved deres dllidsrepræsentant pa arbejdsstedet at gennemgå alle 
funktioner, der under arbejdsstandsningen er udfort i henhold til denne aftale og lokalaftalen og uddra-
ge oplysninger herfra. Borgernes navne må ikke registreres. 

Kontrolarbejdet må ikke belaste det arbejdende personale. 

IH. Særligt om lokalaftalerne 

§7 

Stk. / 
Lokalaftaler, jf. § 2, udarbejdes af kommunen/ansættelsesmyndigheden og den lokale afdeling i Dansk 
Socialrådgiverforening i samarbejde med tillidsrepræsentanten/fællestillidsrepræsentanten og skal inde 
holde en beskrivelse af, hvilke stillinger i antal og karakter, der, uanset den varslede arbejdsstandsning, 
fortsat skal bestrides. Lokalaftaler underskrives af organisationen. 

Stk. 2 
De lokale aftaler skal endvidere indeholde bestemmelser om fremgangsmåden ved udarbejdelsen af 
nodtjenesteplaner, og at nodtjenesteplaner skal godkendes af den lokale afdeling i Dansk Socialradgi-
verforening. De lokale aftaler skal endelig indeholde bestemmelser om, at uoverensstemmelser vedro-
rende nodtjenesteplaner og forstaelse heraf skal afgores efter reglerne i 8. 

Stk. 3 
Den lokale aftale skal være indgaet snarest muligt og inden konfliktens begyndelse. Bekræftelse herpa 
udfærdiges straks af de lokale parter og indsendes til rammeaftalens parter på folgende e-mailadresser: 



Dansk Socialrådgiverforening: ds@socialraadgiverne.dk  
KL: Lokalnodberedskab@adk 

Stk. 4 
Hvis der ikke opnås enighed om indgaelse af den lokale aftale, udarbejder de lokale parter en kort be-
skrivelse af uenigheden. Uenighedsreferatet underskrives af de lokale parter og indsendes straks til 
rammeaftalens parter på ovenstående e-mailadresser. 

Lokalaftale om nodplansaftale indgas herefter mellem KL og organisationen med bistand fra de lokale 
parter. 

IV. Tvivlsspørgsmål 

§8 

Stk. 1 
I tilfælde af at der ikke kan opnås enighed lokalt, kan tvivlssporgsmål om: 

• forstaelsen af denne aftale 
• nodberedskabets praktiske tilrettelæggelse 

• afgrænsningen af livsvigtige og uopsættelige opgaver, opgaver der er påkrævet for at undgå he 
breds- og/eller varigt forlighedstruende folger, opgaver med bevarelse af store værdier og nod-
vendigt beredskab 

begæres optaget til forhandling mellem rammeaftalens parter snarest muligt. Er konflikten iværksat, kan 
forhandlingen begæres afholdt inden 24 timer efter begæringens fremsættelse. 

I forhandlingen mellem rammeaftalens parter deltager de lokale parter og efter begæring af en af de 
lokale parter, kan andre også deltage. 

Kobenhavn, den 

 

      

For ha 

    

    

     

     

     

     

For Dansk Socialrådgiverforening 
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Protokollat 1 

Med henvisning til § 7, stk. 5, i Hovedaftalen mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening er parterne 
enige om, at socialrådgivere og herunder socialradgiverledere ansat efter Overrnskomil for socialrådsivere 
.rocia(formidlere (30.31),  der 

- medvirker til beslutning og handling i forhold til anbringelse af bom og unge for så vidt angår 
myndighedsopgaver, jf.  5  58 

Bemærkning 
Undtagelsen omfatter derfor socialrådgivere, der har myndighedsansvar og/eller udfo 
rende funktioner i behandlingen af sager  på  borneområdet, dvs, efter servicelovens kapi-
tel 11, 12 og 26 

er ansat ved 

o Bornehuse, jf. servicelovens § 50a 
o Boformer/bosteder iht. almenboliglovens § 105, og som yder stotte efter servicelovens 

85 
o beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens §§ 103 og 104 

varetager opgaver/funktioner 

o i henhold til servicelovens kapitel 27 om underretningspligt 

Bemærkning 
Undtagelsen omfatter socialrådgivere på borneområdet, der arbejder med sagsbehandling 
af underretninger. 

undtages fra den af Dansk Socialradgiverforening pr. 4. april 2018 varslede arbejdsstandsning og den af 
KL pr. 10. april 2018 varslede arbejdsstandsning. 

København, den  /.6] 3 

     

     

For KL, 

  

L 

 

  

   

   

   

    

For Dansk Socialrådgiverforening 
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Lokalaftale om nødberedskab 

'KOMMUNE NSILYWLSESMYNDIGI-I I DI [ORG \NIS.1TION] 

Aftale mellem [KONIMUNI...".1NSATf1 LSI SNIYNDIGI-II DI pa den ene side og [ORGANISATI 
01\11pa den anden side vedrorende beskæftigelse af medlemmer ansat efter Overenskomst [\:\.\] under 
de varslede arbejdsstandsninger i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2018. 
[K01\11\11 NU,,/ ANSA,' rTITISLSMYNDIGI-I1,D1. 

Aftalen er indgået i henhold til 2 i rammeaftale af ID.V1 01 mellem KL og [ORG \NIS \TIONI om 
beskæftigelse af Dansk Socialrådgiverforening's medlemmer under de varslede arbejdsstandsninger i 
forbindelse med overenskomstfornyelsen 2018. 

§1 

Til brug for varetagelse af arbejdet i/pri fk01111\IUNL l• LSI SMYNDIGI-IFD), 

er der enighed om, at der opretholdes et beredskab som folger: 

Stk. 2 
Beredskabet skal fremgå af den aftalte nodtjenesteplan, jf. § 2. 

§2 

Stk. 
Pa grundlag af navneister, som fremlægges af ledelsen, udarbejdes i samarbejde med tillidsrepræsentan 
ten en nodrjenesteplan. Denne godkendes af [ORG NIS 1TION]. 

Stk. 2 
Ved udarbejdelsen skal der tages hensyn til, at de enkelte arbejdsfunktioner skal kunne udfores forsvar- 
ligt. 

Stk. 3 
Uoverensstemmelser vedrorende nodtjenesteplanen og dennes forståelse afgores efter reglerne i § 8 i 
rammeaftalen mellem KL og [ORG \NIS 1.TION]. 



, den 

i-or (1,-;ONINIUNE',kNS/EFFILLSESNIYNDIGHFDI For FORG \NIS \TION1 
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