GENTOFTE KOMMUNE
Løn og Personale

Lokalaftale om honorering og arbejdsvilkår i forbindelse med
Covid-19
KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en fælleserklæring til håndtering af den
ekstraordinære situation udløst af coronavirus. Formålet er at skabe større fleksibilitet,
hurtige og smidige løsninger, så kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i den
ekstraordinære situation Danmark er i pt. Det omhandler blandt andet ældre- og
sundhedsområdet og døgninstitutioner. Parterne er enige om, at det kan blive nødvendigt,
at nogle medarbejdere kan arbejde uden for eget overenskomstområde og varetage opgaver
i kritiske funktioner.
Gentofte Kommune har den 24. marts 2020 haft kontakt med de faglige organisationer, der
på nuværende tidspunkt tænkes inddraget jf. fælleserklæringen. Alle parter har medvirket
meget positivt i denne helt særlige situation for at sikre en forsvarlig drift og et nødvendigt
beredskab. Medarbejderne er en vigtig og helt afgørende ressource, for at Gentofte
Kommune kan komme godt igennem den ekstraordinære situation.
Partnerne er enige om følgende:
 Medarbejdere kan frivilligt melde sig til at varetage arbejde på andet
overenskomstområde på enten dag, aften eller weekendarbejde/helligdage.
 Medarbejdere kan frivilligt melde sig på eget overenskomstområde enten dag, aften
eller weekend/ helligdage
 Medarbejderne bevarer deres løn- og ansættelsesvilkår under udførsel af arbejde på
et andet overenskomstområde end deres eget.
 11 timers reglen overholdes, det vil sige der skal være 11 timers frihed fra arbejdstid
ophør til ny arbejdstids begyndelse. Den kan i helt særlige tilfælde nedsættes til 8
timer.
Der er enighed om, at der ydes et arbejdstidsbestemt tillæg for arbejde efter kl. 17 - 06.00 på
hverdage og lørdage på 50 kr. pr. time i nutidskroner. Der ydes et arbejdstidsbestemt tillæg
på 100 kr. pr. time i nutidskroner hele søndagen og på helligdage. Begge tillæg kan ikke
ydes samtidig og reguleres ikke. Hvis der gives særydelsestillæg via egen overenskomst kan
der ikke ydes dobbeltbetaling. Særydelser vil senest blive udbetalt 2 måneder efter
optjeningsmånedens afslutning.
Der udarbejdes ikke tillæg til ansættelseskontrakt for udlån.
Denne aftale ophører uden yderligere varsel med udløbet af fælleserklæringen mellem KL
og Forhandlingsfællesskabet.
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