
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Rammer for aftale om udlån 
 

Med Fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, 
arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Parterne er enige om at der ikke er et krav 
om frivillighed hos den enkelte medarbejder, førend arbejdsgiver kan anvise til andre 
opgaver, tidspunkter og lokaliteter. Det er Fælleserklæringens hensigt, at de ansatte ”i videst 
mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til 
medarbejdernes sikkerhed og sundhed. 

Med afsæt i ovenstående har Skanderborg Kommune i samarbejde med de faglige 
organisationer udarbejdet et ”forståelsespapir”, som læner sig op ad Fælleserklæringens 
intentioner og skal danne ramme for udlån. De faglige organisationer har haft mulighed for at 
komme med deres input til den ramme der skal være bærende for udlån af medarbejdere til 
andet arbejde, arbejdssted og arbejdstider. 
 

Formål 

Formålet med denne overordnede aftale er at understøtte ældre- og handicapområdet i 

forbindelse med sygdom og forebyggende hjemsendelser på baggrund af på baggrund af 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og en forventning om et øget pres på ressourcerne inden for 

hele ældre- og handicapområdet. 

Omfattet 

Aftalen omfatter alle personalegrupper på tværs af overenskomster, og primært medarbejdere 
med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund.  
 
Aftalen omfatter medarbejdere med nedenstående uddannelsesmæssige baggrund og 
stillingskategori, som enten er ansat i stillinger uden for ældre- og handicapområdet eller er 
ansat i helt andre stillinger (fx administrative stillinger). 
 
Der er som udgangspunkt tale om følgende faggrupper: 

sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut, SOSU-uddannede, pædagogiske 

assistenter, socialpædagoger (dag og døgn), dagplejere, pædagoger og 

pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, personale inden for køkkenområdet 

De kan være ansat efter en overenskomst med HK, AC (DJØF, DM), DS, FOA, SL, BUPL, DLF, 

Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, DSR, 3F og Kost- og ernæring. 

Der kan være medarbejdere – og stillingskategorier som muligvis ikke er nævnt i denne aftale. 

Disse særlige situationer vurderes konkret. 

Samlet aftale med organisationerne FOA, DSR, 
Ergoterapeuter, Danske fysioterapeuter, BUPL, SL, 3F, 
Djøf, HK, DS, DLF, Kost- og ernæring og DM vedrørende 
arbejde indenfor, og udenfor, overenskomstområdet i 
forbindelse med COVID-19. 
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Udlån 

Disse sundhedsfaglige eller socialpædagogisk og pædagogisk uddannede medarbejdere ønsker 

Skanderborg Kommune at have mulighed for at kunne gøre brug af, til at afhjælpe 

personalemangel i forbindelse med COVID-19, således at der kan opretholdes en forsvarlig 

drift og et nødvendigt beredskab ved at udlåne medarbejderne til ældre- og handicapområdet. 

Skanderborg Kommune ønsker at have mulighed for midlertidigt at flytte medarbejdere til 

arbejdsopgaver/-funktioner, som henhører under et andet overenskomstområde end den 

overenskomst, som medarbejderen er ansat efter.  

I praksis udmøntes denne aftale i tæt dialog med ledelse, medarbejdere og såvel afgående som 

modtagende tillidsrepræsentant. 

Vilkår 

Udlån sker inden for Fælleserklæringens rammer og overenskomsternes bestemmelser:  
 
Anvisningen af ansatte fra et overenskomst-/fagområde til et andet, sker med afsæt i den 
ansattes eksisterende overenskomst og aftale.  
Dette betyder, at den ansatte fortsætter med sin sædvanlige løn og får udbetalt eventuelle 
ulempetillæg og betaling for mer- og overarbejde i henhold til den ansattes gældende 
overenskomst og aftaler.  
 
Varslingsreglerne i KL’s overenskomster og aftaler, herunder varslings-reglerne i aftalerne 
om arbejdstid på det kommunale døgnområde, gælder fortsat. Fælleserklæringen sætter ikke 
disse varslingsregler ud af kraft.  
De individuelle varslingsregler i forbindelse med væsentlige vilkårsændringer har 
fælleserklæringen omvendt sat ud af kraft i perioden. 
 
Der kan opstå uhensigtsmæssige situationer omkring overenskomstmæssige forhold, som 
Fælleserklæringen ikke har taget højde for og som må afklares løbende mellem Skanderborg 
Kommune og den faglige organisation.     
 
Fælleserklæring og fortolkningsbidrag er vedlagt som bilag. 
 
Ud over aftalerne i Fælleserklæringen er følgende aftalt: 

 

Ledelsesmæssigt hører medarbejderen fortsat til hovedansættelsesforholdet, dog således at 
lederen i udlånsansættelsen har instruksbeføjelser i forbindelse med de konkrete vagter og 
opgaver. 
 
Ledelsen har øje for at der er tale om medarbejdere der ikke har erfaring inden for området. 
 
Instruktion, værnemidler og kompetenceudvikling 
 
Medarbejderen skal instrueres til arbejdet i de funktioner pågældende skal varetage, herunder 
særligt medicinhåndtering og hygiejne-krav. Det er vigtigt, at medarbejderen også i fritiden 
respekterer og overholder kravene til hygiejne og tøj-håndtering. 
 
Medarbejderen skal være indstillet på at holde sig opdateret omkring værnemiddelbeskyttelse, 
og såvel ledelse som medarbejder er ansvarlige for at sikre sig den fornødne beskyttelse. 
 
Ledelsen skal sikre, at medarbejderen får den nødvendige kompetenceudvikling til udførelsen 
af opgaven. 
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Beklædning 
 
Stilles der særlige krav til beklædning og tøjvask honoreres medarbejderen i henhold til FOA-
overenskomstens bestemmelser omkring beklædningsgodtgørelse.  
 
Kørsel 
 
Kørsel honoreres i henhold til kommunens almindelige retningslinjer omkring mér-kørsel. 
 
Ledelsen vil tilstræbe, at der tages hensyn til medarbejdere som er særligt udfordret i forhold 
til transport. 
 
Særligt udsatte 

Særligt udsatte og gravide medarbejdere skal i samarbejde med leder og TR iagttage 

Sundhedsstyrelsens vejledninger, herunder udarbejdelse af særligt APV-skema. 

Ansættelsesbrev 

Parterne er enige om, at der ikke udarbejdes tillæg til ansættelseskontrakt for dette udlån. Der 

anvendes et skema til opgørelse af vagter. Honorering (særydelser) for vagter i henhold til 

denne aftale sker løbende. 

I øvrigt 

Denne aftale dækker ligeledes de selvejende institutioner. 

Parterne tager forbehold for eventuelle centrale aftaler mellem KL og organisationerne, som 

medfører at denne aftale ikke længere er gældende. 

Denne aftale udløber uden varsel, når forholdene er normaliserede igen, dog senest den 31. 

maj 2020. 

Opstår der uenighed eller tvister forpligter parterne sig til at drøfte dette indenfor 2 dage. Hvis 

ikke der opnås enighed, kan parterne opsige aftalen med en uges varsel. 

 

Dato: 30. marts 2020 

Aftalen tiltrædes via mail til HR Staben: helle.mohr.therkildsen@skanderborg.dk 

 

Aftaleparter: 

 

Skanderborg Kommune: 

 

Runa Brøchner - koncernchef HR-staben  
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FOA    BUPL   

 

 

SL    DSR  

 

 

DS    HK 

 

   

Djøf    DLF  

 

 

Danske Fysioterapeuter  Ergoterapeutforeningen 

 

  

DM    Kost- og ernæring  
 
 
 
Note:  
 

1. Dagplejere er fortsat lønnet for 48 timer, dog planlægges ved udlån med en almindelig 37 
timers arbejdsuge. 

 
2. Der er indgået supplerende aftale med SL.  


