
10

MOMENTUM. 12. ÅRGANG. 10. UDGAVE
KL. 9. JUNI 2020

Jobcentre holdt kontakten til næsten 
alle ledige under nedlukning

Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

04: Jobcentre vil fastholde digitale Corona-
 løsninger i fremtidens beskæftigelsesindsats

4

En ny rundspørge viser, at samtlige jobcentre på 
eget initiativ har tilbudt samtaler til de ledige, 
selvom de blev lukket i marts. I de fleste kom-
muner har langt størsteparten af de ledige sagt 
ja tak til tilbuddet, som i mange tilfælde også 
har ført til ansættelser. Det er vigtigt, at man 
tager erfaringerne med fleksibilitet i perioden 
med sig ind i fremtiden, lyder det fra flere sider. 

I næsten 11 uger var landets jobcentre beordret lukket af be-
skæftigelsesministeren, og de ledige skulle ikke stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet. Alligevel lykkedes det et markant flertal 
af jobcentrene på frivillig basis at holde kontakt til både ledige, 
sygemeldte og socialt udsatte. Det viser en ny Momentum-rund-
spørge blandt landets jobcenterchefer.
 Af undersøgelsen fremgår det, at alle jobcentre har kontaktet 
både nyledige, sygedagpengemodtagere, unge på uddannel-
seshjælp, modtagere af ressourceforløbsydelse, aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere og øvrige ledige. Samtidig vurderer 
omkring 2 ud af 3 jobcenterchefer, at de har haft kontakt til 
mindst 75 procent af alle borgerne i de forskellige grupper. 

 Det er bemærkelsesværdigt, hvor udbredt kontakt, der har 
været i nedlukningsperioden, mener Flemming Larsen, arbejds-
markedsforsker og professor på Institut for Samfund og Politik 
på Aalborg Universitet.
 »Det springer i øjnene, hvor meget kontakt, der faktisk har 
været, selvom det har været lukket ned. Det har været frivilligt 
for borgerne om de har villet deltage, så det er mange, der har 
sagt ja,« siger Flemming Larsen.
 I undersøgelsen vurderer jobcentercheferne, at hele 77 
procent af de borgere, der er blevet ledige under Coronakrisen 
har sagt ja tak til tilbuddet om en samtale med en jobkonsulent, 
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Andel kommuner, der vurderer, at de har haft kontakt med mindst tre � erdedele af 
borgerne fordelt på ledighedsgrupper (%)  

Kilde: Momentum. Rundspørge til kommunernes jobcenterchefer.
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Beskæftigelse

mens det gælder for 76 procent af sygedagpengemodtagerne, 
71 procent af de øvrige jobparate, 69 procent af både aktivitets-
parate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp 
og 60 procent af modtagere af ressourceforløbsydelse.
 I Hedensted Kommune vurderer beskæftigelseschef Hans 
Christian Knudsen, at man har kontaktet tæt på 100 procent af 
jobcentrets målgruppe, og han genkender også billedet af, at 
langt de fleste har sagt ja tak til tilbuddet. 
 »Vi har valgt at ringe til borgere med normale sygemeldinger 
eller normal ledighed helt enkelt for at høre, hvordan de har haft 
det, og det er der rigtig mange, der har sagt ja tak til. De ledige 
har vi samtidig fortalt, at vi på trods af Corona-krisen har rigtig 
mange virksomheder, der ansætter medarbejdere, og derfor har 
vi også formidlet job,« siger Hans Christian Knudsen. 
 I Hedensted Kommune har godt 600 meldt sig ledige 
under nedlukningen, men 315 er allerede videre i et nyt job. På 
landsplan viser Momentums undersøgelse også, at det bestemt 
ikke har stået stille med jobformidlingen trods nedlukningen. 99 
procent svarer, at de har matchet ledige til job, hvor der akut har 
manglet arbejdskraft og 90 procent har matchet ledige til job i en 
anden branche end den, som de kom fra.

 Tallene vækker glæde hos Thomas Kastrup-Larsen, formand 
for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL.
 »De her tal er med til at understrege, at man bestemt ikke har 
siddet og trillet tommelfingre i jobcentrene under nedlukningen. 
Man har taget et stort ansvar på sig, og ad frivillighedens vej 
holdt kontakt med en meget stor del af de ledige. På den måde 
har vi et meget bedre udgangspunkt for at hjælpe beskæftigel-
sen på vej, når samfundet kommer helt op i omdrejninger igen,« 
siger Thomas Kastrup-Larsen.

Socialt udsatte har haft særligt behov
At det har været helt nødvendigt for jobcentrene at holde så 
meget kontakt handler blandt andet om, at beskæftigelsespoli-
tikken i Danmark bruges meget bredt på mange borgergrupper, 
selvom der ifølge Flemming Larsen blandt både politikere og 
mange borgere ikke er en hel præcis forståelse af, hvad man 
egentlig laver i jobcentrene.
 »Vi bruger også beskæftigelsesindsatsen som et socialpoli-
tisk værktøj, og nogle gange er det nogle meget svage borgere, 
som har en primær kontakt til det offentlige via beskæftigelses-
systemet. Derfor kan man jo ikke bare lukke det ned, og det 
afspejler de her tal også,« siger Flemming Larsen. 
 I Hedensted Kommune har oplevelsen også været, at de 
mest udsatte borgere har været særlig glade for opkaldene fra 
jobcentret. 4

Andel kommuner, der vurderer, at mindst tre � erdedele af de adspurgte borgere har 
sagt ja til at deltage i en frivillig samtale med medarbejdere i jobcentret fordelt på 
ledighedsgrupper (%) 
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 »For dem, der har været omfattet af en mentorindsats, har vi 
sørget for at tage ud til dem og gå en tur for at sikre, at de havde 
det godt. Og det har virket, for vi har ikke haft indlæggelser på 
psykiatriske afdelinger eller henvendelser om ekstraordinære 
misbrug.  Vi er lykkedes godt med at tage hånd om de mest ud-
satte borgere, og meldingen er, at de har været ovenud lykkelige 
for, at kontakten er blevet holdt ved lige, og nogen har endda 
ringet for at høre, om de kunne få oftere besøg,« siger beskæfti-
gelseschef Hans Christian Knudsen.
 Professor Flemming Larsen vurderer samtidig, at der er nogle 
erfaringer fra finanskrisen, som har fået kommunerne til at holde 
ekstra godt fat i de socialt udsatte i perioden. 
 »Dengang var der en gruppe af de svageste borgere, som 
man lagde nederst i bunken, og hvor der gik rigtig længe, før man 
nåede til dem. Det var en virkelig vanskelig proces at hjælpe dem 
tilbage, og selvom man nu har haft en periode, hvor kommuner-
ne kunne have lukket ned og sparet en masse ressourcer ved at 
lade borgerne være, så har man ikke gjort det, for man ved godt, 
at det bliver rigtig dyrt i den anden ende, hvis man helt mister 
kontakten,« siger Flemming Larsen.

Stor tilfredshed med kontakten
I undersøgelsen svarer 61 procent af jobcentercheferne, at 61 
procent af de adspurgte borgere har taget meget positivt imod 
henvendelsen om muligheden for en samtale med medarbejde-

re i jobcentret, mens de resterende 39 procent svarer, at henven-
delsen er blevet modtaget positivt.
 Det genkender man i HK Kommunal, der har en stor del af 
landets job- og virksomhedskonsulenter som medlemmer. Det 
forklarer næstformand Mads Samsing.
 »Der har i den her periode været en frivillighed i kontakten, 
der ikke plejer at være der, og det kan være medvirkende til, at så 
stort et flertal oplever, at der er blevet taget godt imod opkalde-
ne. Men samtidig må jeg også sige, at det generelle billede, man 
hører om at alle skulle være utilfredse med jobcentrene, simpelt-
hen ikke passer. Jeg tror, at det her er et mere reelt billede, end 
det, der normalt tegnes,« siger Mads Samsing.
 Der er mange ting, der endnu skal undersøges, men hvis man 
allerede nu skal pege på nogle erfaringer, som det vil være oplagt 
at tage med, når hverdagen på et tidspunkt vender tilbage til 
alle landets jobcentre, så er et skridt i retning af mere frivillighed 
frem for krav et godt bud.
 »For år tilbage var der fra ministre en diskurs, som hænger 
ved, om, at der foregik social omklamring i overdosis. Det billede 
kan vi overhovedet ikke genkende i dag, og det er man nødt til at 
slippe. Vi er nødt til at stole på, at der er fokus på beskæftigelse 
i jobcentrene, og at man stiller krav til borgerne, men derfor 
kan man godt inddrage dem på en helt anden måde og basere 
meget mere på egen motivation og frivillighed,« siger Flemming 
Larsen.
 Det er Thomas Kastrup-Larsen helt enig i. Han er tilhænger 
af en større fleksibilitet i opgaveløsningen i jobcentrene, og han 
mener, at man helt oplagt kan begynde med at droppe kravet 
om, at jobcentrene skal indhente 500.000 lovpligtige samtaler, 
der skulle have været holdt i løbet af nedlukningen.
 »Vi kan se på de her tal, at der har været en høj grad i af frivil-
lig kontakt mellem borgerne og jobcentrene, og borgernes moti-
vation for at komme i job bliver altså hverken større eller mindre 
af, at vi skal leve op til hovedløst krav fra staten om gennemføre 
en halv million samtaler. Vi vil hellere bruge alle vores kræfter 
på at få de ledige i arbejde eller uddannelse ved at bruge alle de 
forskellige redskaber,« siger Thomas Kastrup Larsen.

Har I under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen matchet ledige til job i 
brancher, hvor der akut har manglet arbejdskraft grundet covid-19-krisen? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge til kommunernes jobcenterchefer.
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Jobcentre vil fastholde digitale Corona- 
løsninger i fremtidens beskæftigelsesindsats
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

En ny rundspørge viser, at samtlige jobcentre på 
eget initiativ har tilbudt samtaler til de ledige, 
selvom de blev lukket i marts. I de fleste kom-
muner har langt størsteparten af de ledige sagt 
ja tak til tilbuddet, som i mange tilfælde også 
har ført til ansættelser. Det er vigtigt, at man 
tager erfaringerne med fleksibilitet i perioden 
med sig ind i fremtiden, lyder det fra flere sider. 

I stedet for at skulle troppe op på et kommunekontor, har stør-
stedelen af de ledige de sidste par måneder i stedet kunnet se 
deres jobkonsulents ansigt tone frem på computerskærmen.
 En ny Momentum-undersøgelse blandt landets jobcenter-
chefer viser nemlig, at jobcentrene i vid udstrækning har holdt 
kontakten til borgerne, selvom de blev lukket den 12. marts, og 
de mest benyttede værktøjer har været telefon og videoopkald.
 I undersøgelsen svarer samtlige chefer, at man har brugt 
telefon til at kontakte nyledige, sygedagpengemodtagere, unge 
på uddannelseshjælp, modtagere af ressourceforløbsydelse, akti-
vitetsparate kontanthjælpsmodtagere og øvrige ledige. Samtidig 
har hele 71 procent benyttet video-løsninger som Zoom, Skype, 
FaceTime og andet.
 I Hedensted Kommune har alle medarbejdere haft mulighed 
for at bruge Skype i kontakten med borgerne, men man har ladet 
det være op til borgerne, om de hellere ville tale i telefon. 
 »Det vi hører er, at det har fungeret rigtig godt, og det giver 
noget mere end telefonen, fordi der er mulighed for at have en 
visuel kontakt. Det betyder noget,« siger beskæftigelseschef 
Hans Christian Knudsen.
 Formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL 
Thomas Kastrup-Larsen mener, at tallene vidner om, at jobcen-
trene har taget et teknologisk kvantespring under nedlukningen. 
Han peger blandt på, at man i 64 procent af kommunerne for 

første gang har tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i 
form af webinarer eller lignende.
 »Det er meget imponerende, hvor hurtigt, man har været i 
stand til at omstille sig og udnytte de muligheder for kontakt, der 
ikke øgede smitterisikoen. Det vidner om en stor omstillingspa-
rathed, og når borgerne samtidig har været tilfredse med kon-
takten, er det vigtigt, at vi holder fast i muligheden for digitale 
samtaler fremover,« siger Thomas Kastrup-Larsen.
 I Momentum-undersøgelsen svarer 93 procent af jobcenter-
cheferne, at det har fungeret godt eller meget godt at tale med 
borgerne over telefon og videoløsninger. 

Digitale møder kan styrke indsatsen
En ny bekendtgørelse fra beskæftigelsesminister Peter Hummel-
gaard slår fast, at normale lovkrav om, at samtaler med jobcen-
tret skal foregå ved fysisk fremmøde. Frem til 1. oktober er det 
dog ændret, så det er tilladt at holde dem digitalt eller telefonisk. 
 Hvis det står til jobcentercheferne, kan man ligeså godt lade 
den mulighed blive permanent. I Momentums undersøgelse 
svarer et overvældende flertal på 94 procent, at det vil være en 
styrkelse eller klar styrkelse af beskæftigelsesindsatsen, hvis 
jobcentrene fremover fortsat har mulighed for at afholde job-
samtaler med de ledige som telefon- eller videosamtaler. Det er 
Hans Christian Knudsen fra Hedensted enig i.

Hvilke metoder har I brugt i kontakten med borgerne? (Sæt gerne � ere krydser) (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge til kommunernes jobcenterchefer.
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 »Det er helt klart noget, vi kan bruge fremover, og vi skal 
se på, hvordan vi bliver mere effektive i vores mødeformer, og 
hvornår vi får gevinst af at bruge en digital samtaleplatform. Men 
vi skal også være ekstremt bevidste om, hvornår det er hensigts-
mæssigt, og hvornår det ikke er, da det for nogle målgrupper er 
vigtigt at kunne aflæse, hvordan de modtager budskaberne« 
siger Hans Christian Knudsen.
 Flemming Larsen, der er arbejdsmarkedsforsker og professor 
på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, er enig. 
Han er selv i gang med et projekt, hvor han undersøger beskæfti-
gelsesindsatsen i en række kommuner, og her har man også gjort 
gode erfaringer med videoopkald.
 »Der har været en udbredt tankegang om, at onlineløsnin-
ger specielt til svagere grupper ville være helt umuligt at bruge, 
fordi borgerne havde brug for at mødes. Men for nogle af de 
her grupper har det vist sig at fungere ret godt, når de kan sidde 
derhjemme. Det reducerer stressen, når de ikke skal møde fysisk 
op og sidde til et møde med et bord imellem sig på et offentligt 
kontor,« siger Flemming Larsen.

 Han understreger, at man ikke skal ændre al kontakt til at 
være digital, men man bør se på om kravet om personligt frem-
møde skal bevares.
 »For nogle grupper, er det ikke en god metode, men vi skal 
anerkende, at vi har opdaget, at der er et stort potentiale i de her 
løsninger, og for nogle grupper er det en meget bedre måde at 
have kontakt på,« siger Flemming Larsen.
 Det er Mads Samsing enig i. Han er næstformand for HK 
Kommunal, der organiserer en stor del af landets sagsbehandlere 
og job- og virksomhedskonsulenter.
 »Nogle borgere har brug for en fysisk kontakt, og vi har hørt 
fra vores medlemmer, at den digitale kontakt har været god, men 
at der er borgere, der savner det fysiske møde. Derfor bør være 
op til den enkelte medarbejders faglige vurdering af borgerens 
situation og behov om den skal foregå på den ene eller anden 
måde. De kan godt vurdere, hvilken form for kontakt, der bedst 
hjælper den enkelte borger videre,« siger Mads Samsing.
 Han havde også håbet på, at forsøgsperioden kunne køre 
året ud i stedet for kun til 1. oktober.
 »Jeg synes, at vi skal forsøge at kvantificere og kvalificere erfa-
ringerne fra de sidste par måneder og blive rigtig kloge på, hvad 
der fungerer, og hvornår det fungerer rigtig godt. Så kan vi på sigt 
gøre muligheden permanent,« siger Mads Samsing.

Hvad er jeres indtryk af, hvordan det har fungeret at snakke med borgerne over 
telefon og video-løsninger? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge til kommunernes jobcenterchefer.
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Hvordan vil det efter jeres vurdering påvirke beskæftigelsesindsatsen, hvis jobcen-
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Har I tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i form af webinarer eller lignende 
under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale økonomichefer.
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I knap 9 ud af 10 kommuner fik 
medarbejdere nyt job under coronakrisen
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Arbejdsmarked

Ny undersøgelse viser, at der i 87 procent af 
kommunerne, har været medarbejdere, der har 
arbejdet uden for deres eget arbejdsfelt under 
coronakrisen. Også når det gælder arbejdssted 
og tidspunkter har fleksibiliteten været stor lan-
det over. En flot velvilje der har været et vigtigt 
bidrag til at sikre velfærden under coronakrisen, 
lyder det fra KL-udvalgsformand og DJØF.

Landet over har Coronakrisen betydet nye og anderledes ar-
bejdsopgaver for nogle af de kommunale medarbejdere. Mange 
har blandt andet skiftet arbejdet bag computerskærmen, ved 
skranken i jobcenteret eller bogvognen på biblioteket ud med 
rengøringshandskerne, er blevet en hjælpende hånd ved hånd-
vasken eller på legepladsen. Det viser en ny rundspørge blandt 
kommunerne, hvor hele 87 procent har haft medarbejdere, der 
har arbejdet inden for et andet overenskomst- eller fagområde. 
 Vejle Kommune er en af de kommuner, hvor medarbejdere 
på en række områder har hjulpet til uden for deres vante arbejds-
felt, og det har været en stor hjælp, forklarer Thrine Nørgaard, 
HR-chef i Vejle Kommune.
 »Der er mange forskellige medarbejdergrupper, der har 
hjulpet, og det har været virkelig vigtigt, at vi har haft den fleksi-
bilitet. Det har givet tryghed, at man for eksempel på døgn- og 
ældreområdet havde nogle faguddannede, vi kunne trække på, 
når det blev nødvendigt, og at vi på børn- og ungeområdet har 
kunnet give tilbuddet om skole og børnepasning,« siger Thrine 
Nørgaard 
 Hun forklarer samtidig, at behovet for forskellige typer af 
hjælp er skiftet gennem coronakrisen. I marts var det største 
behov på ældreområdet og i døgninstitutionerne.
 »Der handlede det i høj grad om at få de sosu’er, sygeplejer-
sker, socialpædagoger og pædagoger, der arbejder andre steder i 
kommunen, allokeret derover. Efter påske, hvor vi skulle åbne for 

dagtilbud og skoler, fik vi hjælp af ansatte på arbejdsmarkedsom-
rådet, kulturområdet, bibliotekarer, teknisk personale, akademi-
kere samt pædagoger og socialpædagoger ansat i forvaltningen. 
De har været ude og hjælpe med at gøre rent og passe børn,« 
siger Thrine Nørgaard.
 Muligheden for, at man måtte arbejde på et anden område 
end ens eget, var en del af den fælleserklæring, som KL og 
Forhandlingsfællesskabet indgik den 22. marts på grund af den 
ekstraordinære situation udløst af coronavirus. Her aftalte man, 
at medarbejdere kunne få andre arbejdstider, arbejdssteder eller 
arbejdsopgaver end normalt.
 Undersøgelsen viser, at der udover medarbejdere som har 
arbejdet på andet overenskomst- eller fagområde, i 83 procent 
af kommunerne har været medarbejdere, der har arbejdet på en 
anden lokation, og i 63 procent af kommunerne har man medar-
bejdere, der har arbejdet på andre tidspunkter end normalt.
 Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg 
mener, at undersøgelsen er et flot vidnesbyrd om den fleksibili-
tet, velvilje og kreativitet, som medarbejdere i kommunerne har 
udvist i den ekstraordinære situation, som coronakrisen bragte 
landet i. 
 »Det er fantastisk at se, at den danske model også virker i 
så ekstraordinære tilfælde, og at arbejdsgivere og arbejdstagere 
kan løse udfordringerne i fællesskab. Det bidrag skal de faglige 
organisationer have stor anerkendelse for,« siger Michael Ziegler.
 Han sender samtidig en stor tak i retning af kommunernes 
medarbejdere.

Andel kommuner hvor medarbejderne under coronakrisen har arbejdet henholdsvis 
inden for andet overenskomst- eller fagområde, på andre tidspunkter eller anden 
lokation (%) 

Kilde. Momentum på baggrund af rundspørge til kommunerne.

Andre tidspunkter

Anden lokation

Andet overenskomst- 
eller fagområde

63

87

83
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 »Det har været et virkelig vigtigt bidrag til, at kommunerne 
har kunnet håndtere coronakrisen og løfte velfærdsopgaverne 
for borgerne i disse vanskelige tider. Og jeg må derfor også bare 
sige tak til alle de kommunale medarbejdere, som har arbejdet 
og arbejder benhårdt derude og udviser stor fleksibilitet i en 
svær tid,« siger Michael Ziegler.
 Det er især på ældreområdet (78 procent af kommunerne), i 
daginstitutioner (67 procent) og på skoleområdet (54 procent), 
at kommunerne har haft brug for hjælp fra ansatte på andre 
overenskomst- eller fagområder.

Alle må tage en tørn
Akademikerne er ifølge undersøgelsen den medarbejdergruppe, 
som i flest kommuner har arbejdet inden for et andet overens-

komst- eller fagområde. Det er sket i 49 procent af kommunerne, 
herefter kommer pædagogerne med 48 procent af kommu-
nerne, administrativt personale og pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter med 47 procent, mens ergo- og fysiote-
rapeuter har arbejdet inden for et andet område i 37 procent af 
kommunerne. 47 procent af kommunerne angiver desuden, at 
andre faggrupper end de anførte i undersøgelsen har arbejdet på 
andre områder, det omhandler eksempelvis teknisk personale.
 I DJØF, som organiserer en stor del af akademikerne ansat i 
kommunerne, er formand for DJØF offentlig, Sara Vergo stolt af 
medlemmernes ageren i Coronakrisen, hvor en hel del har været 
ude og lave andre ting.
 »Jeg synes, det vidner om samfundssind. Mange har godt 
kunnet se, at her har vi en helt fuldstændig ekstraordinær situa-
tion, hvor der er brug for, at vi løfter i flok, og har derfor sagt, at 
selvfølgelig hjælper vi til. Det har typisk været i daginstitutioner, 
hvor de har været ekstra hænder på legepladsen, gjort rent eller 
vasket legetøj, men der er også folk, der har hjulpet til med den 
ekstra rengøring på ældreområdet eller undervist i folkeskolen,« 
siger Sara Vergo. 
 Hun fortæller, at tilbagemeldinger fra hendes medlemmer 
tyder på, at det har været givende på flere planer.
 »Flere fortæller, at det også har haft den bonus-effekt, at man 
faktisk kommer ud i det, man arbejder med på den anden side 
af rådhusmuren. Vi har for eksempel administrativt personale på 

Områder hvor kommunerne har brugt medarbejdere fra andre overenskomst- eller 
fagområder under coronakrisen (% af kommunerne)

Kilde: Momentum på baggrund af rundspørge til kommunerne.

Ældreområdet

Daginstitutionsområdet

Skoleområdet

Socialområdet

Sundhedsområdet

Andre områder

78

54

67

41

38

23

Top fem over faggrupper der i � est kommuner har arbejdet inden for et andet 
overenskomst/fag-område under corona-krisen (% af kommunerne)

Note: 47 procent af kommunerne har svaret andre faggrupper.

Kilde. Momentum på baggrund af rundspørge til kommunerne.

Akademikere 

Pædagoger

Administrativt personale

Pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter 

(dagtilbuds- og skoleområdet)

Ergoterapeuter 

Fysioterapeuter

49

47

48

37

35

35

Top fem over faggrupper der i � est kommuner har arbejdet på et andet tidspunkt 
under corona-krisen (% af kommunerne)

Kilde. Momentum på baggrund af rundspørge til kommunerne.

Sygeplejersker

Pædagoger

Social- og 
sundhedspersonale

Ergoterapeuter 

Fysioterapeuter

40

33

33

30

29

: Det har været et virke-
lig vigtigt bidrag til, at 
kommunerne har kun-
net håndtere coronakri-
sen og løfte velfærds-
opgaverne for borgerne 
i disse vanskelige tider. 
Og jeg må derfor også 
bare sige tak til alle de 
kommunale medarbej-
dere, som har arbejdet 
og arbejder benhårdt 
derude og udviser stor 
fleksibilitet i en svær tid
Michael Ziegler, formand for KL’s 
Løn- og Personaleudvalg
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daginstitutions- eller skoleområdet, som har hjulpet til i børneha-
ver og på skoler og føler, at det har været rigtig dejligt komme ud 
og møde kolleger, børn og forældre og se hvordan deres hverdag 
er,« siger Sara Vergo.

 I Vejle har man også kun ros tilovers for både medarbejdere 
og faglige organisationer, som ifølge Thrine Nørgaard, HR-chef i 
Vejle Kommune har været gode medspillere med en fælles sag 
om at få det til at fungere.
 »Vi har gjort en dyd ud af, at det var frivilligt, og skrevet ind 
i aftalerne, at vi nødig ville komme dertil, hvor vi skulle udpege 
folk, men i stedet appellere til folks frivillighed, og det har været 
rigeligt. Vi lavede helt tilbage i starten af marts en intern jobbank 
til hjælp på døgninstitutions- og ældreområdet, og der havde vi 
over 200, der meldte sig frivilligt – endda til at møde ind i påsken, 
weekender og aftener,« siger Thrine Nørgaard og fortsætter:
 »Jeg vil derfor gerne rose de faglige organisationer, for jeg sy-
nes virkelig, de er gået konstruktivt til værks i det her. Det gælder 
både i forhold til medarbejdere og ledere. Vi har også haft brug 
for at flytte ledere grundet sygdom, og den var de helt med på. 
Så jeg synes hele vejen rundt, at de faglige organisationer har 
været positivt indstillet og sagt, at det her skal vi hjælpe med.«
 Den oprindelige fælleserklæring udløb den 31. maj, men KL og 
Forhandlingsfællesskabet har aftalt, at de eksisterende aftaler kan 
fortsætte uændret frem til den 14. juni. Derudover kan man lokalt 
aftale at videreføre allerede indgåede aftaler eller indgå nye lokale 
aftaler om gensidig fleksibilitet frem til den 31. august 2020.

Top fem over faggrupper der i � est kommuner har arbejdet på en anden lokation 
under corona-krisen (% af kommunerne)

Kilde. Momentum på baggrund rundspørge til kommunerne.

Sygeplejersker

Pædagoger

Fysioterapeuter

Ergoterapeuter 

Akademikere 

Rengøringsassistenter 

54

48

53

47

46

46

Har I anvendt fælleserklæringen i jeres kommune? (%) 

Kilde: Momentum på baggrund rundspørge til kommunerne.

Ja - 94

Nej - 6

Oversigt over i hvor stor en andel af kommunerne forskellige medarbejdergrupper 
enten har arbejdet på et andet tidspunkt, på anden lokation eller inden for et andet 
overenskomst- eller fagområde under corona-krisen (%) 

Note: Kommunerne nævner blandt andet køkkenpersonale, teknisk service personale, 
håndværkere og bibliotekarer under andre medarbejdergrupper.

Kilde. Momentum på baggrund rundspørge til kommunerne.

Pædagoger 69

Sygeplejersker 64

Ergoterapeuter  58

Fysioterapeuter 58

Akademikere  57

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
(dagtilbuds- og skoleområdet) 55

Administrativt personale 54

Socialpædagoger 51

Rengøringsassistenter  48

Social- og sundhedspersonale 47

Sundhedsplejersker 46

Socialrådgivere og socialformidlere  40

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 
(døgninstitutionsområdet)  36

Lærere 35

Tandplejere og tandklinikassistenter 27

Andre 54 Om opgørelsen
KL har i perioden 1-10. maj 2020 foretaget en webbaseret rundspørge til kommu-
nerne om deres brug af fælleserklæringen om gensidig � eksibilitet. 83 kommuner 
svarende til 85 procent af kommunerne har svaret på spørgeskemaet.
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