Information om landsbypedellen
Kort om ordningen og definition af en seniorjobber
Ordningen er et samarbejde mellem Tønder Kommune og Landdistriktsudvalget. Ordningen går
ud på, at personer som kommunen, i henhold til loven, skal tilbyde ansættelse i et seniorjob,
kan få tilbudt et seniorjob som pedel i lokalområderne i Tønder Kommune. Et seniorjob gives
til personer der er medlem af en arbejdsløshedskasse, som har været sammenhængende ledige i over 2 år, og som er fyldt 55 år. Perioden strækker sig maksimalt frem til det tidspunkt
hvor personerne kan gå på efterløn.
Det vil være Tønder Kommune der er arbejdsgiver, for personer i seniorjob. I henhold til loven,
skal det job en seniorjobber udfører, give et serviceløft i den afdeling eller det område seniorjobberen bliver ansat i. En seniorjobber må ikke overtage et job der tidligere blev løst af en
anden person ansat ved kommunen eller en anden person der var ansat i et privat firma.
Hvilke opgaver kan de løse?
Ud fra ovenstående, betyder det altså, at de opgaver som lokalområderne søger om at få en
pedel til at udføre, skal give et serviceløft til lokalområdet. Et serviceløft kan gælde i forhold til
bygninger eller udendørs fællesarealer, sociale opgaver eller administrative opgaver. Det vil
også sige, at det ikke må være opgaver, som kommunen eller et privat firma tidligere løste.
Det skal også være opgaver som gavner lokalsamfundet. Det må ikke være opgaver som tilgodeser enkeltpersoner. Eksempelvis kan man ikke få en pedel til at rydde en have eller et fortov
for ukrudt, hvis det er for en borger der ikke selv varetager denne opgave, eller til at køre en
ældre borger til købmanden for at handle. De må heller ikke løse opgaver som kræver en uddannet eller godkendt håndværker – eksempelvis vvs-arbejde.
Man kan eksempelvis heller ikke søge om, at pedellen maler forsamlingshuset, hvis det normalt er blevet gjort af et privat firma. Er det derimod frivillige der plejer at male forsamlingshuset, så kan man godt søge om at få en pedel til at udføre opgaven.
Man kan heller ikke få en pedel til at udføre arbejde i selvejende institutioner, hvis økonomi direkte eller indirekte er finansieret af offentlige midler – eksempelvis de store selvejende haller.
Arbejdsgiverrollen
Det er Tønder Kommune der ubetinget har rollen som arbejdsgiver. Det er altså kun kommunen der kan ansætte eller afskedige pedellerne. Det vil derfor være kommunen der udbetaler
løn, feriepenge, pension m.m. Det vil også være kommunens forsikring der gælder for pedellerne – som for alle øvrige ansatte i Tønder Kommune.
Det betyder, at opgaverne i lokalområderne sikkerhedsmæssigt ikke kan afvige fra de regler
der gælder for alle andre ansatte i kommunen. Skal en pedel anvende værktøj eller maskiner,
skal disse opfylde bestemte sikkerhedsmæssige krav. Dette vil blive kontrolleret af Tønder
Kommune.
Rent organisatorisk bliver de ansat under Tønder Kommunes interne serviceafdeling. Det er
dog ikke tanken, at den daglige leder af denne afdeling skal sætte pedellen i arbejde hver dag
- fra centralt hold skal det kun fastlægges hvilke lokalområder der besøges hvilke ugedage.
Det er derimod tanken, at der ud fra lokalområdernes ønsker, kan sammensættes stillinger,
hvor pedellen får mulighed for at være sin egen planlægger ud fra de opgavebeskrivelser lokalområderne har lavet. Indholdet de enkelte ugedage, skal pedellen altså selv kunne planlægge, evt. i samråd med en kontaktperson for lokalområdet. En pedel tilknyttes fast til et bestemt område. I tilfælde af sygdom og ferie vil der IKKE komme en afløser.
Økonomi
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kommende er der tale om stillinger på 37 timer. Efter aftale med pedellerne, kan de flekse og
arbejde uden for tidsrummet 7 -15 i forbindelse med enkelte opgaver.
I Tønder Kommune er det besluttet, at den afdeling eller kommunale institution der ansætter
en seniorjobber, skal betale 25.000 kr. årligt som supplement til den lønudgift kommunen har.
Dette beløb betaler Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg for de seniorjobbere der får ansættelse som pedel til lokalområderne. Hertil kan der komme mindre udgifter til kørsel. Den udgift
vil også blive dækket af Landdistriktsudvalget.
Med hensyn til udgifterne til materialer, værktøj og maskiner, så skal disse som udgangspunkt
dækkes af lokalområdet. Dette gælder også materialeudgifter såsom maling, brædder og lignende.
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