
 

Lokalaftale vedrørende arbejde uden for eget 
overenskomstområde i forbindelse med Covid-19 

Ringkøbing-Skjern Kommune  

Personale og Digitalisering 

De faglige organisationer BUPL Midt-Vestjylland, 
3F og FOA Herning som forhandlingsberettiget 
organisation for de afgivende overenskomstom-
råder. (Som udgangspunkt 60.01, 65.11, 61.01, 
65.01, 66.01, 40.01) 

  
og 
 
De faglige organisationer Socialpædagogerne 
Midt- og Vestjylland, 3F og FOA Herning som for-
handlingsberettiget organisation for de modta-
gende overenskomstområder (Som udgangspunkt 
64.01, 64.41, 69.31, 73.01, 75.01, 41.01) 

Aftalens parter 
Aftalen er indgået, mellem Ringkøbing-Skjern Kommune på den ene side og BUPL Midt-Vestjylland, 
FOA Herning, Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland og 3F på den anden side. Aftalen omfatter 
også de institutioner, der har driftsoverenskomst med Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Baggrunden for aftalen 
Baggrunden for aftalen er ”Fælleserklæring” af 17. marts 2020 indgået mellem KL og Forhandlings-
fællesskabet. Det fremgår af erklæringen, at: 
 

….”Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af co-
ronavirus kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle vare-
tage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunk-
ter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres dag-
lige arbejde. Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal vare-
tage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive 
taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen. 
 
Begge parter er opmærksomme på situationens alvorlige karakter, som kræver stor 
gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger. 
 
De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er forskellige 
fra kommune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal kunne fungere med meget 
kort varsel. Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter 
drøftes så vidt muligt lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afde-
ling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i for-
bindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv. 
 

 



Parterne er enige om at opfordre til, at ansatte, der i denne periode får andre opgaver, 
får den nødvendige oplæring og instruktion, således at hensyn til borgere og ansatte 
sikres bedst muligt. Ved varetagelse af opgaver inden for anden overenskomst/fagom-
råde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal udføres. 
 
Der er enighed om, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og 
med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.” 

 
 
 
Aftalen vedrører 
Aftalen vedrører vilkårene for de medarbejdere, der som følge af COVID-19 får anvist opgaver i kriti-
ske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre overenskomstområder, end de normalt ud-
fører deres daglige arbejde.  

Formålet med aftalen 
Formålet med aftalen er at understøtte det specialiserede døgnområde og ældreområdet i forbin-
delse med sygdom og forebyggende hjemsendelser på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger samt opruste ældreområdet, hvis Ringkøbing-Skjern Kommune får mange opgaver fra sygehu-
sene i forbindelse med den verdensomspændende pandemi med covid-19.  

Det kan være pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, og specialarbejdere, der 
med deres faglige kompetencer vil kunne være med til at opretholde en forsvarlig drift og et nødven-
digt beredskab ved at udlånes til det specialiserede døgnområde eller ældreområdet. 

§  1  

I henhold til Fælleserklæringen har Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for midlertidigt at flytte 
medarbejdere til varetagelse af opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på an-
dre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder end de normalt udfører deres dag-
lige arbejde. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil i videst mulige omfang tilstræbe, at 
 finde gode og smidige løsninger, hvor medarbejderne kan føle sig trygge og så arbejdet kan 

gennemføres med den størst mulige hensyntagen til sikkerheden, sundheden og fagligheden 
 medarbejderne tages med på råd og inddrages så tidligt som muligt i forbindelse med æn-

dringer i arbejdsopgaver mv. 
 arbejdet tilrettelægges således, at antallet af arbejdssteder begrænses mest muligt af hen-

syn til spredning af smitte med COVID-19. 
 der bliver taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen. 
 medarbejderne får den nødvendige oplæring og instruktion. 

 
 

§  2 

Alle medarbejdere, der midlertidigt får anvist arbejde på andre overenskomst-/fagområder, end 
de normalt udfører deres daglige arbejde, beholder deres nuværende løn samt evt. særydelser, 
herefter kaldet hovedansættelsesforholdet. Det er også her, de ledelsesmæssigt hører til.  

Herudover betales særydelser, herunder evt. overtidsbetaling efter den overenskomst, hvor man va-
retager arbejdsfunktionen. Særydelser betales for vagter på ændrede arbejdstider og -sted, medmin-
dre man allerede modtager særydelser for denne vagt, herefter kalder udlånsansættelsen. Det bety-
der, at der ikke sker dobbelthonorering af særydelser. Lederen i udlånsansættelsen har instruksbefø-
jelsen i forbindelse med de konkrete vagter og opgaver. 



Ved manglende varsling af ændrede vagter/arbejdstid udbetales den kompensation, der følger af den 
overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter, hovedansættelsesforholdet. 

Såfremt lønnen er væsentlig større i udlånsansættelsen end i hovedansættelsen, kan der efterføl-
gende mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og den forhandlingsberettigede organisation forhandles 
et engangsbeløb, svarende til en gennemsnitlig forskel for de udlånte timer, eksempelvis hvis medar-
bejderen er aflønnet på ren grundløn og denne er højere i udlånsansættelsen. 

Såfremt medarbejderen stiller sit eget køretøj til rådighed, betales kørselsgodtgørelse efter statens 
lave takst for merkørsel til det midlertidige arbejdssted. Det betyder, at det alene er differencen mel-
lem afstanden fra det midlertidig arbejdssted til bopælen og afstanden fra det normale arbejdssted til 
bopælen, og der alene udbetales, hvis der er længere til det midlertidige arbejdssted end det normale 
arbejdssted. 

§ 3 

Parterne er enige om, at der ikke udarbejdes tillæg til ansættelseskontrakt for dette udlån. Der an-
vendes skemaet, vedhæftet som Bilag A, vedrørende opgørelse af vagter. Indberetning af eventuel 
merkørsel foretages via Carlog eller manuelt.  

I de tilfælde, hvor den midlertidige ændring af arbejdsstedet, medfører en væsentlig forøget trans-
porttid mellem hjem og det midlertidige arbejde, er den en del af arbejdstiden. En væsentlig forøget 
transporttid er mere end 15 minutters ekstra transporttid hver vej.  

Honorering (særydelser og evt. merkørsel) for vagter i henhold til denne aftale udbetales sammen 
med den sædvanlige løn. 

 

Lokalaftalen er gældende indtil 31. maj 2020, hvorefter vi må vurdere, om der er behov for yderli-
gere forlængelse. 

 

 

Ringkøbing-Skjern, den 31. marts 2020  

For Ringkøbing-Skjern Kommune 

Karen Marie Johansen  

Stabschef 

De faglige organisationer:  

BUPL 

FOA 

SL 

3F 

 


