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COVID-19 pandemien 
Lokalaftale mellem forhandlingsberettigede organisationer og Herning 
Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
1. Indledning 
Herning Kommune (og Danmark) står med coronavirus pandemien i en helt 
ekstraordinær situation. Det er vigtigt, at kritiske kommunale opgaver fortsat 
varetages for at sikre, at dels sårbare og udsatte borgere, dels samfundet som 
et hele, kommer bedst muligt igennem situationen. Dette er baggrunden for 
denne aftale mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Herning 
Kommune. 
 
De lokale parter kan konstatere, at medarbejderne – under nye og uprøvede 
betingelser – knokler for at håndtere situationen på bedst mulig vis. Og udviser 
stor velvillighed og imødekommenhed for at bidrage, også i forhold til opgaver 
uden for den enkelte medarbejders sædvanlige arbejdsområde. 
 
Parterne er enige om at stå sammen om at løse denne helt ekstraordinære si-
tuation i fællesskab – det skylder vi borgerne og samfundet. 
 
Denne aftale er indgået konkret i forhold til situationen med coronavirus pan-
demien og med det formål at være på forkant med situationen, herunder tage 
vare på tidlig inddragelse af medarbejderne og den nødvendige oplæring. 
 
Parterne ønsker med denne aftale at sikre den nødvendige fleksibilitet, smidig-
hed, velvilje og kreativitet i bestræbelserne på at sikre fornøden bemanding af 
kritiske funktioner i forhold til borgerne og samfundet, således at alle kommer 
bedst muligt igennem den ekstraordinære situation. 
 
I praksis kan dette komme til at betyde, at medarbejdere, der i dag arbejder på 
dagområdet, vil kunne komme til at arbejde i skiftende vagter (hele døgnet 
rundt) og alle ugens dage (herunder helligdage). 
 
Som nævnt i fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er der 
enighed om, at en midlertidig overflytning til andet arbejde sker med afsæt i 
eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejder-
nes sikkerhed og sundhed. 
 
Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle va-
retage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågæl-
dende fortsat være omfattet af sin egen gældende overenskomst/aftale. 
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2. Inddragelse af medarbejderne 
Parterne er enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan blive 
nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funk-
tioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-
/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.  
 
Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprø-
vede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Parterne anerkender imidlertid, at kommunen 
vil kunne komme i en situation, hvor kommunen kan være nødsaget til at lave ændringer 
med kort varsel. 
 
Evt. honorering i forhold til omlægning af tjenestetiden følger bestemmelserne i den overens-
komst/arbejdstidsaftale, medarbejderen er ansat i henhold til. 
 
Der skal være fokus på medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Der vil blive taget de af 
Sundhedsstyrelsens anbefalede hensyn, herunder til ansatte i risikogruppen.  
 
Der skal tilsvarende være fokus på hensynet til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der 
skal udføres, samt den nødvendige oplæring og instruktion.  
 
3. Særlig Jobbank i Herning Kommune 
Herning Kommune har oprettet en Jobbank hvor medarbejdere, der allerede er ansat i Her-
ning Kommune har kunne melde sig til at ville arbejde midlertidigt på de kritiske områder, 
hvis det skulle blive nødvendigt. 
 
Herning Kommune har særligt haft fokus på faglighed og kvalifikationer – fx igennem (tidli-
gere) uddannelse og/eller relevant joberfaring – i forhold til både det sundhedsmæssige, so-
ciale og pædagogiske område. 
 
Disse medarbejdere har mandag den 30/3 2020 modtaget information om, hvordan de vil 
blive kontaktet dels omkring modtagelse og oplæring på den modtagne arbejdsplads, dels 
omkring konkrete vagter på andet midlertidigt arbejdssted. 
 
Medarbejderne i Jobbanken er de medarbejdere som i første omgang vil blive brugt til vagter 
på de kritiske områder, når/hvis de kritiske områder mangler medarbejdere inden for eget 
område. Parterne anerkender også, at antallet af medarbejderne/kompetencer hos medar-
bejderne i Jobbanken kan være utilstrækkelige, hvorfor det kan blive nødvendigt at anvise 
andre medarbejdere arbejde på andre områder og på andre tidspunkter, end de arbejder i 
dag. 
 
4. Løn- og ansættelsesvilkår 
Det følger af Fælleserklæring fra KL og Forhandlingsfællesskabet, som er tiltrådt af de en-
kelte faglige organisationer, at de medarbejdere, der midlertidigt varetager opgaver indenfor 
anden overenskomst/fagområde, modtager deres sædvanlige løn under dette arbejde. 
 
Det betyder, at medarbejderen, der midlertidigt varetager et arbejde på et andet område, af-
lønnes efter de overenskomster og aftaler, som gælder i vedkommendes ansættelse. 
 
Parterne er dog enige om, at der – ved midlertidig varetagelse af opgaver i kritiske funktioner 
eller opgaver i tilknytning hertil – ydes nedenstående ikke-pensionsgivende tillæg for arbejde 
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på ubekvemme tidspunkter, i fald gældende overenskomst/arbejdstidsaftale ikke indeholder 
tillæg for arbejde på disse tidspunkter: 
 
 17-06 tillæg: 29,42 kr. pr. time 
 Weekend: 40,81 kr. pr. time 
 
Tillæggene er i 31.03.2000 niveau og ydes pr. påbegyndte halve time. 
 
Parterne er enige om, at det tilstræbes, at medarbejdere flyttes til tjenestesteder i nærheden 
af det normale tjenestested. 
 
Parterne er enige om, at der på enkelte områder, kan være behov for supplerende bestem-
melser. Disse aftales konkret med relevant(-e) forhandlingsberettigede organisation(-er). 
Herunder indgår bl.a.: 
 
 Mulig etablering af døgnpasningstilbud  
 Selvtilrettelæggere, jf. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jor-
demødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. (70.01) og evt. andre overenskomster. 

 Nærmere lokalaftale angående arbejdsmiljøbestemmelser (jf. afsnit 5) 
 
5. Arbejdsmiljølovens regler om hviletid 
Arbejdstilsynet har den 26. marts 2020 forlænget perioden, hvor hviletidsreglerne kan fraviges, 
da der med COVID-19 foreligger en force majeure-situation. Force majeure-perioden gælder 
derfor foreløbigt frem til og med 13. april 2020.  
 
Herning Kommune har stort fokus på arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere – også i 
denne helt ekstraordinære situation. Dermed er første skridt ikke at fravige gældende hvile-
tidsregler, men parterne er enige om, at muligheden kan anvendes, hvis situationen udvikler 
sig kritisk.  
 
Med henblik på at sikre fornøden bemanding i en kritisk situation, er parterne derfor enige 
om, at arbejdsmiljølovens og evt. overenskomstmæssige bestemmelser om hviletidsbestem-
melser (en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt 
fridøgn) kan fraviges i nødvendigt omfang, grundet ekstraordinær arbejdsbelastning. 
 
Det afklares efterfølgende om der er behov for supplerende lokalaftale herom. 
 
6. Hensyn til medarbejdernes faglighed 
Herning Kommune bestræber sig på at tage behørigt hensyn til den ansattes faglighed i ar-
bejdstilrettelæggelsen. 
 
Parterne anerkender dog også, at både nuværende medarbejdere på området og medarbej-
dere, der midlertidigt varetager opgaver indenfor anden overenskomst/fagområde, i denne 
ekstraordinære situation vil kunne komme til: 
 
 At bidrage på områder, der ikke svarer til medarbejderens spidskompetencer 
 At arbejde under en kvalitet af behandlingen tilpasset den forhåndenværende kapacitet 

samt 
 At arbejde under et helt ekstraordinært stort pres. 
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Det er naturligvis lederens ansvar, at de ansatte sikres de nødvendige instruktioner og den 
nødvendige oplæring i den midlertidige stilling, så arbejdet kan blive gennemført sikkerheds-
mæssigt korrekt og sundhedsmæssigt/fagligt forsvarligt og i respekt for medarbejderes even-
tuelle autorisation. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med opgaver uden for sædvanligt fag-
område. Herning Kommune er opmærksom på, at der i disse situationer ikke nødvendigvis 
kan stilles samme krav og forventninger til medarbejdernes opgaveløsning. Medarbejderen 
har ret og pligt til at informere om, hvis vedkommende ikke har de nødvendige kvalifikationer. 
 
7. Ledelsesret 
Ledelsesretten vil fortsat være hos medarbejderens sædvanlige leder, men under midlertidig 
varetagelse af opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på anden lokalitet, 
overgår instruktionsbeføjelsen midlertidigt til lederen på det nye arbejdssted.  
 
Herning Kommune har udarbejdet nærmere procesbeskrivelse i forhold til dialogen mellem 
medarbejder og de to ledere. 
 
Procesbeskrivelsen er vedlagt som bilag til denne aftale. 
 
8.  Dialog 
Parterne fastholder tæt dialog igennem hele processen. En tæt dialog, der skal medvirke til 
at forebygge og løse evt. misforståelser, uenigheder og tvister undervejs. 
 
Den tætte dialog foregår på alle niveauer i organisationen – lige fra dialogen på arbejdsplad-
sen mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og til dialogen mellem 
denne aftales parter. 
 
9. Aftalens dækningsområde 
Aftalen omfatter ansatte ved institutioner under Herning Kommune samt medarbejdere ved 
selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Herning Kommune. 
 
10. Aftalens gyldighedsperiode 
Aftalen er indgået med afsæt i Fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 
og er gældende fra aftalens indgåelse og indtil 31. maj 2020. 
 
Ved ændring i forhold til Fælleserklæringen (herunder eventuelt nye delaftaler mellem KL og 
Forhandlingsfællesskabet eller at overenskomster og aftaler sættes ud af kraft) bortfalder 
denne aftale helt eller delvist. 
 
Aftalen forlænges, hvis parterne vurderer, at der er behov herfor. 
 
Aftalen er indgået 1. april 2020. 
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