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Sendt på mail til TR i Favrskov Kommune 27. marts 2020 

 

Kære tillidsrepræsentant i Favrskov Kommune 

 

Særlige tider kræver særlige aftaler. 

 

Som vi skrev til jer i nyhedsmailen ”Vigtig information til TR” den 18. marts, så er 

Socialpædagogernes tilgang, at vi skal bidrage med at få lavet løsninger, der så smidigt og så 

hurtigt som muligt kan hjælpe alle gennem denne krise. 

 

Favrskov har ikke ønsket at lave en aftale om arbejdstid og lignende. Så vi vil opfordre jer til 

at have et ekstra skærpet fokus på arbejdsmiljø og arbejdstidsaftaler.  

 

Det betyder, at I og medlemmerne skal gemme dokumentation for eventuelle ændringer, der 

bliver i forbindelse med jeres arbejde, så det er muligt for os efterfølgende at indgå i en dialog 

med arbejdsgiver om en honorering af præsteret arbejde. Husk at overenskomsten og 

arbejdstidsregler fortsat ikke er sat ud af kraft! 

 

Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at vilkår og aflønning ved overflytning til anden 

overenskomst er uafklaret. Samt at det er vores klare holdning, at der bør lægge frivillighed til 

grund for en sådan overflytning.  

 

Med Favrskov Kommunes melding er det heller ikke muligt at lave lokale aftaler om 

eksempelvis nedsættelse af hviletid eller længere vagter på grund af corona-krisen. Hvis I 

modtager sådanne anmodninger fra jeres ledelser, skal I kontakte os. 

 

Vi vil fortsat være indstillet på at få lavet en aftale med Favrskov Kommune, så medarbejdere 

og arbejdspladser på vores område sikres lige. Men det kræver naturligvis, at de har samme 

interesse. 

 

Skulle I få kendskab til, at der er arbejdsgivere, der håndterer medarbejderdækning mv. på en 

måde, der ligger ud over overenskomsten, så hører vi meget gerne om det. 

 

Pas på jer selv og hinanden i den virkelighed, der hersker lige nu. 

 

Mange hilsner 

 

 

Gert Landergren Due 

 


