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Aftale til indgåelse mellem Struer Kommune og  
 
de faglige organisationer: 
BUPL, 3F, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogernes Landsforbund, Ergoterapeutforeningen, 
Danske Fysioterapeuter, DSR, HK, Dansk Socialrådgiverforening, DJØF, Dansk Magisterfor-
ening/IDA, Teknisk Landsforbund, Dansk Psykologforening, Vestjysk Lærerforening, Skoleleder-
foreningen, Konstruktørforeningen, ATO. FMM, Bibliotekarforbundet og Dansk Metal, Arkitekt-
forbundet, Kost og Ernæringsforbundet 
 
 
Aftalen er indgået på baggrund af ”Fælleserklæring, Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtig-
hed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt” 
 
Aftalen vedrører vilkår i forbindelse med Fælleserklæringens punkt vedr. at ”nogle medarbejder kan 
blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på an-
dre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst/fagområder, end de normalt udfører i deres dagli-
ge arbejde” 
 
Parterne er enige om at følge Fælleserklæringens hensigter om at ”udgangspunktet vil være, at den 
enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprøvede opgave, inddrages så tidligt som mu-
ligt. I Struer kommune prioriteres dialog og frivillighed højt. Derfor forsøges i videst muligt om-
fang at basere omplacering af medarbejdere på frivillige aftaler. Desuden vil der blive taget de nød-
vendige hensyn til ansatte i risikogruppen” samt individuelle hensyn i forhold til personlige forhold 
der kan give udfordringer i forbindelse med en flytning til andet arbejdsområde. 
 
Parterne er enige om: 
 
Alle medarbejder, der midlertidigt ændrer arbejdssted, bibeholder 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 
varetager arbejdsfunktionen. Særydelser betales for vagter på ændrede arbejdstider og -sted, med-
mindre man allerede modtager særydelser for denne vagt, herefter kalder udlånsansættelsen. Det 
betyder, at der ikke sker dobbelthonorering af særydelser. Lederen i udlånsansættelsen har instruks-
beføjelsen 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 i hovedansættelsesforholdet. 
 
Parterne er enige om, at det tilstræbes, at medarbejdere flyttes til tjenestesteder i nærheden af det 
normale tjenestested. Hvis medarbejderen stiller sit eget køretøj til rådighed, betales kørselsgodtgø-
relse efter statens høje takst for merkørsel til det midlertidige arbejdssted jf. kommunens almindeli-
ge bestemmelser vedr. merkørsel. 
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Såfremt lønnen er væsentlig større i udlånsansættelsen end hovedansættelsesforholdet, kan der ef-
terfølgende mellem Struer Kommune og den forhandlingsberettigede organisation forhandles et 
engangsbeløb, svarende til en gennemsnitlig forskel for de udlånte timer. Struer Kommune vil udvi-
se positiv forhandlingsvilje i den situation.  
 
Parterne er enige om, at der ikke udarbejdes tillæg til ansættelseskontrakt for dette udlån.  
 
Parterne er enige om, at arbejdstilrettelæggelsen sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger, som efter behov kan suppleres lokalt afhængigt af de konkrete forhold. 
 
Parterne lægger vægt på, at der lokalt på den enkelte arbejdsplads aftales og iværksættes den nød-
vendige oplæring og instruktion af de midlertidigt omplacerede medarbejdere under hensyntagen til 
borgernes og de ansattes sikkerhed og sundhed og i respekt for medarbejderes eventuelle autorisati-
on. Dette sker lokalt i dialog med TR. 
 
Den enkelte medarbejder, der efter drøftelse anvises til andre opgaver, får stillet den for opgavens 
løsning nødvendige arbejdsbeklædning og de af sundhedsmyndighederne foreskrevne værnemidler 
til rådighed, således at hensyn til såvel borgere som ansatte sikres bedst muligt.  
 
Det vil ikke have ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis en medarbejder utilsigtet begår fejl i en ny 
og uvant arbejdsfunktion. 
 
De midlertidige ændringer i arbejdsopgaver/-funktioner, sker som udgangspunkt i dialog, hvor 
medarbejderne og TR tages med på råd. 
 
Der vil blive etableret en model med henblik på opgørelse af vagter. Honorering for vagter i hen-
hold 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 gæl-
dende indtil regeringen erklærer krisen overstået.  
 
Ved udløber af fælleserklæringen indtræder udlånte medarbejdere i oprindelig stilling igen på op-
rindelige vilkår.  
 
Aftalen tiltrædes ved accept via mail. 
 
 
Struer, den 2. april 2020 
 
 
 
________________________________      
              Struer Kommune        


