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Vedr.: Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklæringen om håndteringen af co-

rona-virus 
 
Den 20. marts 2020 indgik KL og Forhandlingsfællesskabet en fælleserklæring i lyset af, at den 
ekstraordinære situation udløst af corona-virus krævede stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og 
vilje til at finde smidige løsninger.  
 
Fælleserklæringen gav mulighed for, at medarbejdere kunne blive anvist at skulle varetage opga-
ver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller 
overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. 
 
Fælleserklæringen af 20. marts 2020 udløber den 31. maj 2020. Parterne har i den anledning 
drøftet genåbningen af kommunerne og corona-situationen, og er enige om vedlagte fælles papir. 
 
Det fremgår bl.a. af papiret, at de medarbejdere, der ved fælleserklæringens udløb og med afsæt 
i fælleserklæringen er anvist til at varetage opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller over-
enskomst-/fagområder, uændret kan fortsætte med dette senest til og med den 14. juni 2020. 
 
Det fremgår endvidere af papiret, at de lokale parter kan aftale at videreføre allerede indgåede 
aftaler samt indgå nye lokale aftaler om gensidig fleksibilitet mv. De lokale aftaler og de indivi-
duelle ordninger i tilknytning hertil skal indeholde en ophørsdato, som de lokale parter fastsætter, 
dog senest den 31. august 2020.  
 
De lokale aftaler skal omfatte både den organisation, som de pågældende medarbejdere tilhører, 
og organisationen på det område, hvor de pågældende medarbejdere i den midlertidige periode 
varetager opgaver. Det forudsættes, at den enkelte medarbejders deltagelse i en given ordning 
under en videreført eller ny lokalaftale er frivillig.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse Jens Krogstrup 
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Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklærin-
gen om håndteringen af Corona-virus 

 
Fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet fra den 20. marts (om håndtering 
af corona-virus) udløber den 31. maj.   
 
Parterne er enige om, at de medarbejdere, der ved fælleserklæringens udløb – med afsæt i fæl-
leserklæringen – er anvist til at varetage opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller over-
enskomst-/fagområder, uændret kan fortsætte med dette senest til og med den 14. juni 2020.  
 
For at kommunerne derudover kan håndtere genåbningen og de deraf afledte lokale behov for 
prioritering af medarbejderressourcer, der måtte opstå i forbindelse med COVID-19, kan de 
lokale parter aftale at videreføre allerede indgåede aftaler samt indgå nye lokale aftaler om gen-
sidig fleksibilitet, såsom varetagelse af opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller over-
enskomst-/fagområder. 
 
De lokale aftaler og de individuelle ordninger i tilknytning hertil skal indeholde en ophørsdato, 
som de lokale parter fastsætter, dog senest 31. august 2020. De lokale aftaler skal omfatte både 
den organisation, som de pågældende medarbejdere tilhører, og organisationen på det område, 
hvor de pågældende medarbejdere i den midlertidige periode varetager opgaver. 
 
Indgåelse af nye lokale aftaler tager udgangspunkt i, at medarbejdere, der varetager opgaver på 
andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, fortsætter med deres sæd-
vanlige løn og får udbetalt eventuelle ulempetillæg og mer- og overarbejde i henhold til den 
ansattes sædvanlige overenskomst og aftaler. 
 
Parterne er desuden enige om, at frivillighed er afgørende for et succesfuldt forløb, når med-
arbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde, og at arbejdsgiver har 
ansvar for den nødvendige oplæring. Det forudsættes derfor, at den enkelte medarbejders del-
tagelse i en given ordning under en videreført eller ny lokalaftale er frivillig. 
  
KL og Forhandlingsfællesskabet konstaterer i øvrigt, at parternes fælleserklæring fra d. 20. 
marts 2020 har været vigtig og afgørende for, at kommunerne har kunnet håndtere den helt 
ekstraordinære situation med COVID-19. Der er enighed om, at parterne i tilfælde af en even-
tuel ”anden bølge” af COVID-19 eller lignende omstændigheder vil optage drøftelser om hånd-
teringen heraf.  
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