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

 

Kære tillidsrepræsentant i Aarhus Kommune 

 

Særlige tider kræver særlige aftaler. Vi har tidligere informeret jer om, at vi har indgået et 

overordnet fællesforståelsespapir mellem DKF, AC og Aarhus Kommune. 

 

I dag er det lykkes os at lave en lokal arbejdstidsaftale med Aarhus Kommune. Aftalen er 

vedhæftet denne mail. Det skal præciseres, at aftalen er indgået med Socialpædagogerne 

Østjylland og ikke med Socialpædagogernes Landsforbund, som det fremgår af overskriften. 

 

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 smidigt og så 

hurtigt som muligt kan hjælpe alle gennem denne krise. 

 

Vi er som sagt lykkedes med at lave en lokal arbejdstidsaftale i jeres kommune. En aftale på 

et overordnet niveau, der sikrer, at der er klare aftaler om, hvad der lader sig gøre lige nu. Vi 

har indgået aftalen på et overordnet niveau, da vi har brug for, at aftalen hurtigt kan 

genforhandles – når og hvis behov opstår – og samtidig at sørge for, at alle medarbejdere og 

arbejdspladser på vores område sikres lige.  

 

Som der står i aftalen, så skal der tages kontakt mellem aftaleparterne, hvis der opstår nye 

behov for tiltag, som ikke er dækket af denne aftale.  

 

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

måde, der ligger ud over overenskomsten, og ikke er blevet gjort mulig med denne aftale, så 

hører vi meget gerne om det. 

 

Vi vil gerne præcisere, at det stadig er vigtigt, at I på arbejdspladsen har fokus på 

arbejdsmiljøet, og at dokumentation for præsteret arbejde gemmes, så vi efterfølgende kan 

tage en drøftelse med arbejdsgiverne om honorering. 

 

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

 

Mange hilsner 

 

 

Gert Landergren Due 


