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Baggrund 

Der er konstateret coronavirus/covid-19 i Danmark, hvilket har medført dels 

mere end 500 smittede pr. 12. marts 2020, dels påbud og opfordringer fra 

offentlige myndigheder til bl.a. at: 

- Undgå rejser til visse destinationer 

- Undgå offentlig transport i myldretiden 

- Undgå større forsamlinger  

- Arbejde hjemmefra, hvis muligt  

Skoler, dag- og uddannelsesinstitutioner er allerede lukket eller lukker i den 

kommende tid.  

Alt dette har lagt meget pres på, hvordan medarbejderne skal udføre deres 

arbejde, herunder hvordan de kan opfylde deres arbejdsforpligtelse.  

For assurandørerne kan det fx betyde, at de ikke kan foretage fysiske 

kundebesøg.  

 

Fravær 

Hvis skole/daginstitutioner er lukket, således at assurandørerne er nødt til at 

passe mindreårige børn hjemme, fastlægger selskaberne lokalt og i dialog 

med assurandørforeningerne, hvordan dette håndteres. 

Assurandørerne skal dog fortsat udføre deres arbejde, herunder ved brug af 

mobiltelefon eller pc. Hjemmearbejde skal altid aftales med af Selskabet. 

Hvis assurandørerne selv er syg eller har barn syg, anvendes de almindelige 

regler. 

 

Konsekvenser 

Fremadrettet gælder, at assurandørerne så vidt opretholder deres 

almindelige, aftalte arbejdstid. Kan det ikke lade sig gøre, drøfter selskabet og 

assurandørerne, hvordan arbejdet tilrettelægges, så det tilgodeser selskabets 

driftsmæssige behov og assurandørernes behov for fleksibilitet.  

Assurandørerne skal således stille deres arbejdskraft til rådighed.  
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Side 2 

Samtidig kan det blive nødvendigt, at assurandørerne udfører arbejdsopgaver 

om aftenen eller i weekenden, fx telefonmøder/online-møder med kunderne. 

Endelig kan det blive nødvendigt, at selskaberne organiserer arbejdet på en 

anden måde end hidtil, herunder fordeler opgaver, teams og ressourcer på en 

anden måde, eller sætter assurandørerne til andre opgaver.  

Ændringerne kan blive iværksat med kort varsel og uden, at det udløser ret til 

særskilt betaling eller udgør en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene.  

 

Fleksibilitet 

På baggrund af ovenstående er overenskomstparterne enige om midlertidigt 

at udvise fleksibilitet med både Rammeoverenskomsten og de indgåede lokale 

assurandøraftaler for at fremme en fornuftig tilrettelæggelse af arbejdet.  

Parterne drøfter lokalt, hvordan situationen skal håndteres i det enkelte 

selskab. 

Der er enighed om, at situationen i sig selv ikke for nuværende udgør teknisk 

svigt for alle assurandører i rammeoverenskomstens eller de lokale 

assurandøraftalers forstand. 

Parterne er enige om, at assurandøren ikke må stilles ringere økonomisk og 

omvendt heller ikke skal overkompenseres, hvis den enkelte assurandør stiller 

sin arbejdskraft til rådighed for andre opgaver, herunder hvis assurandøren 

hindres i at foretage kundebesøg og lign. Den nærmere honorering aftales 

lokalt. 

 

Opsigelse 

Dette protokollat udgør en fravigelse af Rammeoverenskomsten og de lokale 

assurandøraftaler. Det træder i kraft straks og er indtil videre gældende indtil 

den 27. marts 2020. 

Overenskomstparterne drøfter løbende, om der er behov for yderligere tiltag 

samt forlængelse af gyldighedsperioden for protokollatet. 

København, den 12. marts 2020 
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