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Fælles forståelse om rammerne for fleksibilitet under COVID-19 
 
I forbindelse med Covid19 pandemien står Viborg Kommune og hele landet i en helt ekstraordinær 
situation. Det er vigtigt, at kritiske kommunale opgaver fortsat kan varetages for at sikre, at dels sårbare og 
udsatte borgere, dels samfundet som et hele, kommer bedst muligt igennem situationen. I de kommende 
dage og uger forventes antallet af indlagte smittede borger på de danske hospitaler at stige markant, og 
tilsvarende forventes en hurtigere udskrivning af patienter fra hospitalerne. Ligeledes må forventes flere 
syge borgere der er yderligere plejekrævende i eget hjem.  Dette er baggrunden for dette fælles 
forståelsespapir mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Viborg Kommune. 
 
Udviklingen i pandemien betyder, at vi kan få brug for alle ressourcer i den kommende tid – også på tværs 
af områder og faggrænser. Vi kan også konstatere, at medarbejderne i denne svære situation udviser stor 
velvillighed, fleksibilitet og imødekommenhed for at bidrage – selv under nye og uprøvede betingelser. KL 
og Forhandlingsfællesskabet har den 20. marts 2020 udarbejdet en fælleserklæring foranlediget af Covid19-
situationen i Danmark. Det følger blandt andet af fælleserklæringen, at:  
 
“Det er vigtigt, at de kommunale opgaver fortsat varetages for at sikre, at samfundet som et hele kommer 
bedst muligt igennem den ekstraordinære situation.”  
Parterne anerkender, at der allerede nu udvises fleksibilitet, velvilje og kreativitet i forsøg på hurtigt og 
smidigt at finde tilpassede løsninger.”  
…....  
Parterne er derfor 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 funktioner 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 uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive taget de 
nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen.  
….....  
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 indenfor anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de 
opgaver, der skal udføres.” 
  
Vi vil bruge Fælleserklæringen som ramme og værktøj til håndtering af den nuværende situation, samt 
oprustning af et beredskab til den kommende periode. Udmøntningen af Fælleserklæringen sker indenfor 
Viborg Kommunes ledelsesgrundlag, personalepolitiske værdier og MED-aftalen. Ordentlighed er en af de 
centrale værdier i Viborg Kommune, og den gælder også i en krisesituation. 
 
Formålet med dette papir er derudover at sikre en fælles forståelse blandt de lokale parter i forhold til 
hvordan vi sikrer balancen mellem fleksibilitet i opgaveløsningen og medarbejdernes sundhed og trivsel. 
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Etablering af ressourcebank 
Medarbejderne er - som også angivet i fælleserklæringen - en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i 
den ekstraordinære situation. 

For at opretholde driften på de kritiske områder i den ekstraordinære situation, er det i Viborg Kommune 
besluttet at oprette en ressourcebank. Formålet med ressourcebanken er at få oplistet alle medarbejdere i 
ikke-kritiske funktioner, og få kortlagt deres kompetencer og andre særlige forhold i en fælles database. 
Dermed sikres et ledelsesmæssigt overblik over de medarbejdere (ressourcer), der vil kunne trækkes på, 
når kritiske områder forventeligt bliver udfordret på bemandingen.  

Registrering i ressourcebanken er obligatorisk for alle medarbejdere i Viborg Kommunen, mens aktivering 
af medarbejdere fra ressourcebanken vil ske med afsæt i nedenstående.  

Der henvises i øvrigt til vedlagte beskrivelse af Viborg Kommunes ressourcebank. 

Behov for midlertidigt at flytte medarbejdere til andre opgaver 
I lighed med de centrale parter, er de lokale parter enige om, at der er behov for øget fleksibilitet og 
smidighed for at opretholde kritiske områder - og at denne fleksibilitet og smidighed indbefatter, at nogle 
medarbejdere midlertidigt flyttes til andre opgaver i kritiske funktioner (eller opgaver relateret hertil) på 
andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder end normalt.  
 
Når der flyttes medarbejdere, der er registreret i ressourcebanken, vil der være fokus på 
forventningsafstemning mellem den omflyttede medarbejder og modtagende leder, ligesom det i videst 
muligt omfang tilstræbes at den midlertidige flytning af medarbejdere sker ud fra en fælles forståelse.  
 
Konkret betyder det,  

• at medarbejderen, der ønskes overflyttet i videst muligt omfang involveres så tidligt som muligt og 
at der etableres dialog ml. medarbejder, afgivende og modtagende leder ift. opgaver, tid og vilkår  

• at der, jf. Sundhedsstyrelsen anbefalinger, tages hensyn til ansatte i risikogruppen, ligesom der 
også i videst muligt omfang vil blive taget individuelle hensyn ift. personlige forhold, geografisk 
afstand ml. nuværende og kommende tjenestested.  

• at der er fokus på medarbejdernes sikkerhed og sundhed igennem hensyn til den ansattes faglighed 
i forhold til de opgaver, der skal udføres, 

• at der sker den nødvendige oplæring og instruktion. 
 
Den forudgående dialog om vilkår for placering af arbejdstid vil altid blive forsøgt optaget, men tidspresset 
kan medføre, at ikke er muligt at drøfte vilkår, og ledelsen kan være nødsaget til at lave ændringer med 
kortere varsling. 
 
Hvis medarbejderen midlertidigt flyttes til opgaver, der er dækket af en anden overenskomst, er den 
pågældende fortsat omfattet af sin gældende overenskomst. Medarbejderen modtager den sædvanlige løn 
under dette arbejde. På tilsvarende vis, vil betaling for evt. arbejdstidsbestemte tillæg eller ændringer følge 
gældende bestemmelser i den overenskomst, medarbejderen er ansat i henhold til.  
 
Parterne er enige om, at i de tilfælde, hvor den gældende overenskomst/arbejdstidsaftale ikke kan dække 
det midlertidige forflytning, vil det være udlånsoverenskomsten (overenskomsten, der dækker det område, 
som medarbejderen har udført arbejde på), der danner afsæt for honoreringen. Tilsvarende vil 
medarbejdere, der midlertidigt flyttes til opgaver dækket af en anden overenskomst, ikke gå ned i løn som 
følge af forflytningen.  
 



 3 

For selvtilrettelæggende medarbejdere vil honorering for arbejde på særlige tidspunkter følge gældende 
bestemmelser for ikke-selvtilrettelæggende, der er nævnt i samme overenskomst. 

Såfremt medarbejderen stiller sit eget køretøj til rådighed, betales der kørselsgodtgørelse efter statens 
højeste sats, for merkørsel mellem medarbejderens bopæl og det midlertidige arbejdssted i forhold til 
afstanden mellem det normale arbejdssted og bopælen.  

Hvis flytningen medfører en væsentlig forøget transporttid for medarbejderen, så skal det lokalt aftales at 
den øgede transporttid indgår i arbejdstiden. 
 
Der vil løbende skulle foretages en registrering af medarbejdernes faktiske arbejdstid og sted. 
 
Opstår der tvivl om opgørelsen af den samlede honorering eller kompensation for medarbejdere, der 
midlertidigt forflyttes, håndteres dette i givet fald efterfølgende. 
 
Tillidsrepræsentanten, F-TR og de faglige organisationer er vigtige medspillere for at vi lykkes  
I lighed med andre store forandringsprocesser, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer er de 
faglige organisationer og den lokale tillidsrepræsentant også i en krisesituation en vigtig aktør i at sikre, at 
vi lykkes med at løse opgaverne, og herunder at indgå i dialog om, kvalificere og medvirke til 
kommunikation af ledelsesmæssige dispositioner. Det samme gør sig gældende i denne ekstraordinære 
situation, hvor der skal udvises ekstraordinær fleksibilitet i opgaveløsningen og sikres, at det sker ud fra en 
gennemskuelig proces for medarbejderen, der midlertidig flyttes.   
 
Parterne finder det afgørende, at der ved midlertidig flytning af medarbejdere etableres en god dialog 
mellem den enkelte medarbejder, den afgivende og den modtagende leder og relevante TR/ FTR.  Dette for 
at sikre en god og gennemskuelig proces, hvor de ansatte føler sig trygge og for at sikre, at arbejdet kan 
blive gennemført sikkerhedsmæssigt korrekt og sundhedsmæssigt/fagligt forsvarligt.  
 
 
Løbende dialog og udveksling af oplysninger 
Parterne er enige om, at den løbende dialog bliver vigtig i denne ekstraordinære situation for at kunne 
forebygge og løse evt. misforståelser og minimere uvisheden hos medarbejderne. Den løbende dialog vil 
(så vidt muligt) foregå blandt relevante aktører og på alle niveauer i organisationen, herunder i MED-
systemet og med de faglige organisationer. 
 
Parterne forpligter sig samtidig til at udveksle alle relevante oplysninger. For at sikre at de faglige 
organisationerne har det bedst mulige overblik over antallet af medarbejdere, der midlertidig er flyttet til 
arbejdsopgaver på de kritiske områder, vil der én gang ugentligt blive udarbejdet et overbliksbillede. 
 
Med forbehold for eventuelle supplerende centrale aftaler gælder ovenstående indtil 31. maj 2020, 
hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse. Hvis Fælleserklæringen bortfalder eller 
ændres frem mod 31. maj 2020, vil dette forståelsespapir på tilsvarende vis blive revideret eller annulleret. 
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Tiltrædelser fælles forståelsespapir 
 
 
For Viborg Kommune 
 
2/4-2020 
_________________________________ 
Dato 

 
_________________________________ 
Lasse Jacobsen 
 
 
I forbindelse med COVID19 situationen er nærværende forståelsespapir udarbejdet i dialog 
mellem Viborg Kommune og repræsentanter for de faglige organisationer. Da situationen 
påkræver digitale mødeformer, så er tiltrædelser til forståelsespapiret indhentet pr. mail. 
Nedenstående tiltrædelser er modtaget 2. april 2020. 
 
 
Organisation Repræsenteret ved 

BUPL Henrik Lindberg 
Danmarks Lærerforening Jeanette Winther 

3F Hanne Andersen 
Dansk Sygeplejeråd Hanne Holst Long 
Ergoterapeutforeningen Lisbeth Krabbe Nielsen 
Danske Fysioterapeuter Sanne Jensen 
Dansk Psykologforening Stine Blak Melgaard 
FOA Vibeke Pedersen 
Socialpædagogernes Landsforbund Lisa Arlund Schramm 

HK Lene Rasmussen 
Teknisk Landsforbund Lars Sørensen 
Dansk Magisterforening Thomas Møller Schmidt 
IDA Ingeniørforeningen Thorkild Vestergaard 
DJØF Martin Olesen 
Forbundet af arkitekter og designere   Bente Egebæk Andersen 
Konstruktørforeningen Claus Gråkjær 
Dansk Socialrådgiverforening Sara Marie Rasmussen 
Forbundet for Kultur og Information Mette Bech Kristiansen 

 
 


