
DSR 

FOA 
SL, PFF 

Dato: 26. marts 2020 
Henv. til: Claus Brandt 
Direkte tlf.: 9611 7100 

 
 

 

Lokalaftale i forbindelse med Covid-19 /Fælles forståelse af 
rammen for fleksibilitet under COVID-19 
 
KL og Forhandlingsfællesskabet har lavet en fælleserklæring.  
 

”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – 
centralt og lokalt”.  

 
Heraf fremgår blandt andet: 
 

”Det er afgørende, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold til borgerne og 
samfundet, som det er eller vil blive dem pålagt i den aktuelle situation. Herved 

understøttes også, at den private sektor kommer bedst muligt gennem perioden med 
coronavirus pandemien.”  

 
Og: 
”Medarbejderne er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i den ekstraordinære 

situation. Parterne anerkender, at der allerede nu udvises fleksibilitet, velvilje og kreativitet 
i forsøg på hurtigt og smidigt at finde tilpassede løsninger.” 

 
Samt: 
”Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af kan blive 

nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist, at skulle varetage opgaver i kritiske 
funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller 

overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. ” 
 
 

På baggrund af Fælleserklæringen indgås denne aftale mellem Holstebro Kommune og 
DSR, FOA, SL, PFF om lokale vilkår for medarbejdere, der midlertidigt bliver anvist at skulle 

varetage andre opgaver i kritiske funktioner som beskrevet i Fælleserklæringen. Aftalen 
omfatter også de institutioner, der har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune. 
 

Holstebro kommune vil i høj grad appellere til relevante medarbejdergruppers frivillighed til 
at påtage sig opgaven, der hvor de har relevante kompetencer.  

 
 
 

  



1. 

Det fremgår af Fælleserklæringen, at: ” hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage 
opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågældende fortsat være 

omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.” 
 
Alle medarbejdere omfattet af denne aftale bibeholder derfor deres nuværende løn samt 

eventuelle faste tillæg og særydelser mv, herefter kaldet hovedansættelsesforholdet.  
Det er også her, medarbejderne ledelsesmæssigt hører til.  

Herudover honoreres for evt. særydelser inkl. overtidsbetaling med afsæt i 
hovedoverenskomsten.  
 

Lederen i udlånsansættelsen har instruksbeføjelsen i forbindelse med de konkrete vagter 
og opgaver. 

 
 
2. 

Parterne er enige om, at der ikke udarbejdes tillæg til ansættelseskontrakt for dette udlån. 
 

Parterne lægger vægt på, at der lokalt på den enkelte arbejdsplads aftales og iværksættes 
den nødvendige oplæring og instruktion af de midlertidigt omplacerede medarbejdere 

under hensyntagen til borgernes og de ansattes sikkerhed og sundhed. Dette sker lokalt i 
dialog med TR. 
 

Vagter efter denne aftale registreres via SD tjenestetid, og honorering for vagter i henhold 
til denne aftale udbetales sammen med sædvanlig løn, eller senest 1 måned efter 

normaliserede forhold. 
 
Denne aftale respekterer senere indgåede centrale aftaler og indgåede lovændringer. 

Aftalen er gældende indtil regeringen erklærer krisen overstået.  
Ved normalisering indtræder udlånte medarbejdere i oprindelig stilling igen på oprindelige 

vilkår.  
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