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Emne: Dette er et dokument somforarbejde til model for rådighedsvagt i Gribskov Kommune
Sagsnr.: 2006/18324
Revideret den 21.11.2006

Model for rådighedsvagt i Gribskov Kommune
Denne aftale supplerer ulempeaftalen for HK/DS, og omfatter rådighedsvagt inden for Børne og Familie området.
Aftalen er gældende fra den 01.01.2007.

Formål
Hovedformålet med aftalen er at dække forhold omkring arbejdstid, ulemper og arbejdsforhold i forbindelse med varetagelsen af opgaver
hvor der i Gribskov Kommuner er beslutning om rådighedsvagt.
Opgaverne omfatter hele Børne og Familie området (alt fra rådgivningen/vejledning til akutanbringelse), og kan typisk katego riseres i
følgende opgaver:
•

kriminelle forseelser - fx. grov vold / biltyveri

•

alkohol / misbrug

•

voldtægt eller anden seksuel krænkelse

•

husspetakler

Det kan være forseelser mellem de voksne (forældrene) og hvor der er børn til stede, eller børnene der udsættes for det. Det kan være
forældre der er påvirket/beruset, eller det kan være hændelser /forseelser mellem de unge og afhøringer af unge under 18 år osv.
Vagten er dog også i forhold til andre former for ulykker, fx færdelsulykker/husbrande, hvo r forældre indlægges og der er børn tilstede.
Eller forældre der på grund af sygdom må indlægges fx tvangsindlæggelser osv

Kendetegnede for hændeisen/episoden vil være, at politiet er inddraget og i situationen vælger/vurderer, grundet børnene eller de unges
tilstedeværelse, at de sociale myndigheder skal medinddrages.

Tidsrum:
Tidsrummet for varetagelsen af rådighedsvagten vil være:
Mandag - fredag: kl. 17.00 - 08.00
Lørdage, søn- og helligdage: fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. Ved helligdage udføres vagten i tilsvarende
periode som for weekendvagt.

Indhold i rådighedsvagten
Hvem skal kunne henvende sig:
Uden for Børne- og Familierådgivningens åbningstid - bør det kun være politiet, der har adgang til vagtnummeret
Alle andre skal ringe i BFR's åbningstid. Også samarbejdspartnere som fx plejefamilier og opholdssteder.
Både plejefamilier og opholdssteder skal såfremt barnet/eller den unge løber væk fra anbringelsesstedet eller forældrene flygter med deres
børn, kontakte politiet. Politiet skal varetage den politimæssige opgave der er i den konkrete situation.

Politiet vurderer så om det er nødvendigt at medinddrage de social myndigheder eller hvorvidt det kan vente ti! dagen efter. Denne
vurdering afhænger af børnenes alder / den unges alder og adfærdmæssige kompleksitet, ligesom forældrenes tilstand og habitu s indgår i
politiets samlede vurdering.

Omfanget af de ydelser vagten skal yde:
Afhængig af den aktuelle hændelse / episode - det skete, kan omfanget af ydelsen variere fra en kort telefonsamtale, til mange timers
arbejde (hele natten). Det vil altid være med udgangspunkt i barnet eller den unge og den konkrete situation. Og kan således bevæge sig i
et kontinuum fra rådgivning/vejledning (telefonisk) til anbringelse uden for eget hjem, hvor det er påkrævet at rådighedsvagten er til stede
under hele forløbet.
Typisk vil der være bud efter Rådighedsvagten i weekender / ved højtider/helligdage og fx ungdomsfester/ gymnasiefester/ sidste
skoledage osv

Trafikuiykker/husbrande - pludselige indlæggelser af forældre osv er mere uforudsigelige og kan selvfølgelig ske på almindelige hverdage,
uden for BFR's åbningstid.

Hvad skal man kører ud til og hvad kan klares pr telefon:
Ved en afhøring, hvor den kriminelle forseelse kan karakteriseres som en mindre forseelse fx butikstyveri og hvor forældrene møder op.
En sådan situation sker ofte i weekender - og her kan Rådighedsvagten ofte klare det telefonisk. Dog altid efter en vurdering af dels
politiets indtryk af forældrenes ressourcer men også det indtryk telefonsamtalen med forældrene efterlader.

Derimod skal Rådighedsvagten altid køre ud til:

•

Afhøring / hvor det handler om grovere forseelser (kan tage mange timer) især hvis der er flere unge indblandet

•

Husspektakel (vold/alkohol)

•

Akutanbringelse (fx i den anden ende af Sjælland / Fyn)

•

Med den unge på retsmedicinsk klinik (voldtægt-sager/seksuelle krænkelser)

•

Suicidaltruede børn og unge / Selvskadere

Vederlagsberegning:
Nedenstående beregning er gældende ud fra følgende forudsætninger. Såfremt der sker væsenti ige ændringer i forudsætningerne,
genoptages aftalen til fornyet dialog.
Bemanding: 8 personer
Antal rådighedsvagter pr. år: 52
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Rådighedsvagt:
Hverdage (mandag - fredag): 60 timer (sats kr. 26,60) x 52'/2 uger
Weekend (fredag - søndag): 63 timer (sats kr. 31,74) x 521/z uger
Andet (hellig- og skæve dage): 24 timer (sats kr. 31,74) x 10 dage
Summeret: kr. 196.387,60
Der afsættes 2 timer pr. rådighedsvagt, som overarbejde med tillæg af 100 % (afregnes med time + 100 % og tæller dermed ikke med i
alm. flex). Disse timer pr. vagt er afsat til opgaver der knytter s ig til konkret opkald og eventuelt udkald.

Summeret: kr. 37.184,70 (overarbejdsbetali ng beregnes efter trin 43 - kr. 177,07 - med tillæg på 100 %).
Samlet sum: kr. 233.572,30 (196.387,60 + 37.184,70): 8 = 29.196,53 årligt (udmøntes som 2,5 x 10.200 i 31/3-00 niveau - svarende til
kr. 2.447,00 pr. måned og 29.364,00 pr. år). B eløbsstørrelsen er opgjort pr. 01.10.2006.

Aftalen rummer mulighed for - i forbindelse med særlige afvigelser ifht. opkald og udkald i - årligt at opgø re og honorere for opgaver der
ikke er indeholdt i denne aftale.
Denne aftale evalueres løbende i dialog mellem medarbejdere og leder af Børne og Familie Rådgivningen med henblik på opmærksomhed
på uhensigtsmæssigheder el. lign. Egentlig evaluering foretages medio juni 2007 samt medio december 2007 på nærmere aftalte datoer.
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