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Arbejdsdeling og Selvbærende Team 

3F Post er blevet enige med Post Danmark om tre vigtige principper, i forbindelse med at virksomheden 

indfører arbejdsdeling i klargøringen af post i distribution. 

Principperne er meldt ud til chefgruppen i DIS d. 20. december 2012 i notatet ”Rammepapir - Produktion 

2015”. Enkelte dele er uddybet i referat mellem 3F Post og Breve Danmark af afsluttende møde d. 19. 

december. 

Principperne er obligatoriske, og udgør rammen for den konkrete, praktiske tilrettelæggelse af arbejdet. 

Inden for disse rammer sker tilrettelæggelsen lokalt.  

Princip #1: De selvbærende team skal have alle opgaver, der hører til omdeling af post i et geografisk 

område, for eksempel ankomstbehandling, klargøring og omdeling. Det betyder at hver team klargør 

omdeling til eget team. Hvis et distributionscenter er opdelt i by- og landteam klargør land til land og by til 

by. Team kan planlægges blandet by/land mv. I notatet af 20. december er der indføjet ”så vidt muligt”. Der 

er enighed med Post Danmark om, at muligheden for fravigelse kun er anført fordi det er vanskeligt at 

forudsige om helt nye typer opgaver – fx kørsel med lokale varer - kan indplaceres i team efter dette 

princip. 

Princip #2: Alle skal indgå i såvel klargøring som omdeling i løbet af en normperiode. Det betyder at hvis en 

kollega på en given dag har ren omdeling, skal samme kollega til gengæld andre dage være en del af 

klargøringen. Princippet er dermed jobrotation. Der er dog ingen krav om at alle skal indgå lige mange dage 

i klargøring og omdeling, eller om ugerotation eller lignende. Tilrettelæggelsen af arbejdet skal være reel og 

leve op til formålet. Formålet er fokus på jobrotation i forbindelse med ”ren omdeling”, og at alle kolleger 

skal kunne processerne og indgå i teamsamarbejdet. At ”indgå” i klargøringen er dermed ikke opfyldt blot 

der kan ”hakkes af på skemaet” en enkelt dag. Hver kollega skal have muligheden for at deltage i 

klargøringen på kvalificeret vis. Der er enighed med Post Danmark om, at muligheden for fravigelse kun er 

anført for at give de lokale parter mulighed for individuelle hensyn. Det vil sige i situationer hvor personlige 

hensyn taler for fravigelse. Hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet kan ikke begrunde en fravigelse. 

Som princip #3 er der enighed om, at der kan etableres fælles spisesteder. 

Nogle distributionscentre er startet på arbejdsdeling på en måde der ligger uden for de beskrevne rammer. 

Der er ikke mandat til at fravige principperne lokalt, og disse steder skal derfor optage drøftelser om en 

plan for hvornår og hvordan team og arbejdsplaner mv. kan ændres, så de kommer i overensstemmelse 

med rammerne. 
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3F Post og Post Danmark har lagt stor vægt på, at SBT bliver måske endnu vigtigere som fundament for 

tilpasning til nye opgaver og faldende postmængder. 

Den konkrete tilrettelæggelse af arbejdet, inddeling af team og jobrotation mv. er der på samme måde 

enighed om bedst og mest nyttigt løses lokalt. Der er enighed om, at ændringerne og udfordringerne skal 

ske i et godt, gensidigt og ansvarligt lokalt samarbejde. Parterne må lægge alle kræfter i at finde de bedste 

konkrete løsninger. 

Endelig er det aftalt, at der tidligt i 2013 gennemføres en vurdering af arbejdsmiljøet i forbindelse med ”ren 

omdeling”. I vurderingen skal indgå betydningen af en eventuel øgning af den enkelte arbejdsdags længe i 

forbindelse med at nogle dage bliver meget små og andre meget store. 

Det lokale arbejde vil blive fulgt af den centrale D96 gruppe, som dermed får suppleret sin funktion som 

D96 følgegruppe. 

Der er enighed om, at rammepapiret er en del af konkretiseringen af ”Perspektivpapiret”. 

Tilblivelsen af rammepapiret af 20. december sker i øvrigt som en opfølgning på et notat fra 9. december 

2011, hvor 3F Post og Post Danmark i forbindelse med blandt andet effektivisering af indetiden opnåede 

enighed om, at slutklargøring til omdeling foretages på det sted, hvor postomdelingen starter og slutter. 

Referat af det afsluttende møde den 19. december 2012, notatet ”Rammepapir – Produktion 2015” dateret 

20. december 2012 og det nævnte notat fra 9. december 2011 vedlægges denne information. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chemnitz 
Landbrancheklubben 3F Post 
 

 


