
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TILLÆG TIL 
 

Lokalaftale af 30. marts 2020 mellem Skanderborg Kommune og de faglige 
organisationer vedrørende rammer for udlån og udmøntning af 
Fælleserklæringen af 20. marts 2020 indgået mellem KL og 
Forhandlingsfællesskabet om arbejde uden for eget overenskomstområde i 
forbindelse med Covid-19  
 
I forbindelse med genåbning af Dagtilbud og skoler for 0.-5. klassetrin, har KL blandt andet 
oplyst følgende (KL’s udmelding af 10. april 2020 i ”Information 25 - spørgsmål og svar vedr. 
COVID-19”):  
 
”Skulle der opstå i en situation, hvor antallet af allerede ansat rengøringspersonale ikke er 
tilstrækkeligt til at efterkomme kravene om rengøring, kan kommunen, jf. fælleserklæringen, 
ligeledes anvise medarbejdere fra andre fag- og overenskomstområder til at gøre rent på 
skoler og dagtilbud. KL henleder opmærksomheden på, at ansatte, der får andre opgaver, 
skal have den nødvendige oplæring og instruktion, således at hensyn til borgere og ansatte 
sikres bedst muligt. Ved anvisning til opgaver indenfor anden overenskomst/fagområde, 
skal arbejdsgiver også tage hensyn til den ansattes faglighed, i forhold til den opgave, der 
skal udføres.”  
 
På baggrund af ovenstående ønsker Skanderborg Kommune at åbne mulighed for at udlåne 
hjemsendte medarbejdere, som ikke varetager kritiske/nødvendige opgaver hjemmefra, til at 
løse opgaver, herunder rengøringsopgaver, praktiske- og medhjælper opgaver, til skoler 
og/eller daginstitutioner, såfremt det bliver behov for ekstra ressourcer.  
 
Der er mellem parterne enighed om, at udlån som udgangspunkt sker frivilligt og skal ske i 
dialog med leder og medarbejder under hensyntagen til medarbejderens øvrige 
opgaveportefølje. I tilfælde af mangel på frivillige ressourcer kan det blive nødvendigt at 
anvise medarbejdere til udlån.  
 
Udlån til ovennævnte funktioner skal i øvrigt ske i henhold lokalaftalens bestemmelser.  
 
Ikrafttrædelse og opsigelse:  
 
Aftalen træder i kraft den 4. maj 2020, da det forventes at der vil være behov for en kort 
introduktion/instruktion i forhold til de nye arbejdsopgaver. 
  
Dette bilag til lokalaftalen er gældende indtil 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om 

der er behov for forlængelse. Aftalen kan ikke opsiges i perioden frem til 31. maj 2020. 
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Runa Brøchner 

Koncernchef HR-staben  



 
 

For organisationerne: Accepter sker pr. mail til Helle.Mohr.Therkildsen@skanderborg.dk – og 

ikke via underskrifter på denne aftale. 
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