Organisationsaftale
mellem
Dansk Industri og CO-industri
Vedrørende arbejdsfordeling efter Industriens Overenskomst
grundet COVID-19 udbruddet

Parterne er enige om, at det er i alles interesse i videst muligt omfang at undgå at udbruddet af COVID-19
og de foranstaltninger, som det har været nødvendigt at indføre i den forbindelse, leder til afskedigelser.
Parterne opfordrer virksomhederne til i videst muligt omfang at gøre brug af trepartsaftalen om midlertidig
lønkompensation, som parterne har medvirket i tilblivelsen af.
Parterne noterer sig, at regeringen efter bekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2020 har gjort reglerne om
arbejdsfordeling mere fleksible, som en følge af COVID-19 udbruddet.
Parterne konstaterer, at virksomhederne grundet COVID-19 kan få adgang til at anvende de nye regler ved
at indgå en lokalaftale efter § 8, stk. 7, hvorved overenskomstens regler for arbejdsfordeling fraviges.
Parterne skal i tilknytning hertil bemærke, at lokaftaler herom skal indgås af virksomheden og de respektive
tillidsrepræsentanter, der repræsenterer de medlemmer, der skal omfattes af arbejdsfordelingen.
På de virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant for de medlemmer, der skal omfattes af
arbejdsfordelingen, er parterne i denne særlige situation enige om, at en lokalaftale kan indgås mellem
virksomheden og de respektive lokalafdelinger, som er tilknyttet et medlemsforbund i CO-industri.
Lokalaftaler skal sendes til Dansk Industri og CO-industri til orientering efter § 8, stk. 7 og til de respektive
medlemsforbund af CO-industri, som lokalaftalerne omhandler. Dette skal ske samtidig med nedenstående
skema og navneliste sendes.
Skema og navneliste vedr. arbejdsfordelingen, se punkt 5 i Industriens Overenskomst bilag 2 om retningslinjer for etablering af arbejdsfordeling, skal så vidt muligt sendes 14 dage inden og senest 2 dage før arbejdsfordelingen træder i kraft. Hvis lokalaftalen, skema og navneliste ikke er sendt inden for fristen, så udskydes
ikrafttrædelsestidspunktet med to dage.
Parterne er enige om at anbefale de lokale parter at anvende vedhæftede standardlokalaftale.
Parterne er enige om, at nærværende aftale gælder indtil det aktuelle COVID-19 udbrud er tilendebragt.
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