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Kære tillidsrepræsentant. 

Covid-19 er igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. På den baggrund har KL og 
Forhandlingsfællesskabet i dag aftalt en ny fælleserklæring om ”stor gensidig fleksibilitet, 
hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt”, der træder i kraft 10. 
december og udløber 8. februar 2022. 

Fælleserklæringen er i store træk identisk med de tidligere fælleserklæringer, som 
Forhandlingsfællesskabet og KL indgik tidligere i år, herunder fælleserklæringen fra maj 
måned, som udløb 15. august.  

Parterne er således fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis det er baseret på 
frivillighed, når medarbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde, og 
at arbejdsgiver har ansvar for den nødvendige oplæring. 

Pligten til at indgå lokalaftaler med både den ”afgivende” og den ”modtagende” faglige 
organisation, hvis medarbejdere skal varetage opgaver uden for overenskomstens område, 
gælder også fortsat. 

Der er som tidligere ingen formkrav til de lokale aftaler. Dog skal de indeholde oplysninger 
om, hvilke ansatte aftalerne omfatter. 

Begge parter er opmærksomme på situationens alvorlige karakter, som kræver stor gensidig 
fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger. Parterne er også enige om, at 
eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger lokalt. 

Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt følgende: 

 Fælleserklæringen gælder til og med 8. februar 2022, hvorefter den bortfalder 

 De lokale aftaler ophører senest 22. februar 2022 med mindre, at et tidligere 
ophørstidspunkt er aftalt 

KL har tilkendegivet over for Forhandlingsfællesskabet, at lige nu handler det primært om 
behovet for at kunne sende flere til børnepasning, fx ved at bruge SFO-pædagoger i 
børnehaven, samt om det øgede behov for personale, der kan være på plejehjemsområdet 
og eventuelt i smitteopsporingen. 

Den nye fælleserklæring er vedlagt. 
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