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Vedr.: Fælleserklæring - Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at 

finde smidige løsninger - centralt og lokalt 

 

KL og Forhandlingsfællesskabet har som opfølgning på den helt ekstraordinære situation udløst 

af coronavirus udarbejdet vedlagte fælleserklæring – ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, 

hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”. 

 

Forhandlingsfællesskabet har på møde med KL drøftet den aktuelle situation, og der en enighed 

om, at medarbejderne er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i den ekstraordinære situ-

ation. Det anerkendes, at der allerede nu udvises fleksibilitet, velvilje og kreativitet i forsøg på 

hurtigt og smidigt at finde løsninger. 

 

Parterne er enige om, at det er afgørende, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold 

til borgerne og samfundet, som det er eller vil blive dem pålagt i den aktuelle situation. Herved 

understøttes også, at den private sektor kommer bedst muligt gennem perioden med coronavirus 

pandemien.  

 

De enkelte medlemsorganisationer i Forhandlingsfællesskabet har tilsluttet sig fælleserklæringen. 

Organisationernes tilbagemeldinger er videreformidlet til KL.  

 

Af fælleserklæringen følger bl.a.: 

 

”De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er forskellige fra kom-

mune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal kunne fungere med meget kort varsel. Vare-

tagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, 

og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i 

videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv. 

 

…… 

 

Der er enighed om, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hen-

syntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.” 
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Fælleserklæringen er udarbejdet på baggrund af den helt ekstraordinære situation udløst af co-

ronavirus, og parterne har derfor også aftalt, at fælleserklæringen alene har virkning frem til den 

31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Henrik Würtzenfeld 


