
Undersøgelse af kommunernes brug af fælleserklæringen 
 

Om undersøgelsen 

KL har i perioden 1-10. maj 2020 foretaget en webbaseret rundspørge til kommunerne om deres brug af 

fælleserklæringen om gensidig fleksibilitet. 83 kommuner svarende til 85 procent af kommunerne har 

svaret på spørgeskemaet. 

 

Har I anvendt fælleserklæringen i jeres kommune? (%) 

Ja 94 

Nej 6 

 

 

Andel af kommuner, hvor medarbejderne under coronakrisen har arbejdet henholdsvis inden for andet 

overenskomst- eller fagområde, på andre tidspunkter eller anden lokation (%) 

Andre tidspunkter 63 

Anden lokation 83 

Andet overenskomst- eller fagområde 87 

 

 

Andel af kommunerne hvor medarbejdere inden for forskellige faggrupper har arbejdet inden for et 

andet overenskomst/fag-område under coronakrisen (%) 

Akademikere  49 

Pædagoger 48 

Administrativt personale 47 

Andre 47 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (dagtilbuds- og skoleområdet) 37 

Ergoterapeuter  35 

Fysioterapeuter 35 

Socialrådgivere og socialformidlere  34 

Socialpædagoger 33 

Sundhedsplejersker 24 

Lærere 24 

Tandplejere og tandklinikassistenter 22 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (døgninstitutionsområdet)  19 

Rengøringsassistenter  16 

Sygeplejersker 13 

Social- og sundhedspersonale 7 

 



Andel af kommunerne hvor medarbejdere inden for forskellige faggrupper har arbejdet på et andet 

tidspunkt end normalt under coronakrisen (%) 

Sygeplejersker 42 

Pædagoger 35 

Social- og sundhedspersonale 35 

Ergoterapeuter  32 

Fysioterapeuter 31 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (dagtilbuds- og skoleområdet) 28 

Socialpædagoger 28 

Sundhedsplejersker 28 

Rengøringsassistenter  27 

Andre 26 

Akademikere  21 

Administrativt personale 19 

Omsorgs- og pædagogmed-hjælpere samt pædagogiske assistenter 
(døgninstitutionsområdet)  

19 

Lærere 15 

Socialrådgivere og socialformidlere  12 

Tandplejere og tandklinikassistenter 10 

 

 

Andel af kommunerne, hvor medarbejdere inden for forskellige faggrupper har arbejdet på en anden 

lokation under coronakrisen (%) 

Sygeplejersker 58 

Pædagoger 56 

Fysioterapeuter 51 

Ergoterapeuter  50 

Akademikere  49 

Rengøringsassistenter  49 

Administrativt personale 47 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (dagtilbuds- og skoleområdet) 46 

Andre 45 

Socialpædagoger 45 

Sundhedsplejersker 45 

Social- og sundhedspersonale 45 

Socialrådgivere og socialformidlere  36 

Omsorgs- og pædagogmed-hjælpere samt pædagogiske assistenter 
(døgninstitutionsområdet)  

35 

Lærere 32 

Tandplejere og tandklinikassistenter 22 

 



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 (%) 

Pædagoger 73 

Sygeplejersker 68 

Ergoterapeuter  62 

Fysioterapeuter 62 

Akademikere  60 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (dagtilbuds- og skoleområdet) 59 

Administrativt personale 58 

Socialpædagoger 54 

Rengøringsassistenter  51 

Social- og sundhedspersonale 50 

Sundhedsplejersker 49 

Socialrådgivere og socialformidlere  42 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (døgninstitutionsområdet)  38 

Lærere 37 

Tandplejere og tandklinikassistenter 28 

Andre 58 

Note: Kommunerne nævner blandt andet køkkenpersonale, teknisk service personale, håndværkere og 

bibliotekarer under andre medarbejdergrupper. 


