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LOKAL FORFLYTTELSE AF MEDARBEJDERE 

 

Formålet med dette brev er kort at beskrive den model for lokal kompetence 

til forflyttelse af medarbejdere på særlige vilkår, der iværksættes pr. 21/10-

2014. 

 

Baggrunden er et ønske om at reducere antallet af nyansættelser, reducere 

behovet for opsigelse grundet overtalssituationer lokalt samt sikre en mere 

fleksibel styring af medarbejderstaben i relation til nuværende og kommende 

udfordringer i den bemandingsmæssige situation. 

 

Det afgørende for, at denne model kan finde anvendelse, er en overtalssitua-

tion ved den lokale enhed, hvorfra forflyttelsen ønskes gennemført. I relation 

til medarbejdere på særlige vilkår, skal der være tale om stillingsnedlæggelse. 

En stillingsnedlæggelse svarer til en opsigelse på grund af arbejdsmangel for 

en postarbejder. Vurderingen af overtal må bero på en ledelsesmæssig vurde-

ring ud fra mængder, prognoser, bemandingsmæssig situation og herunder 

anvendelsen af tilkaldevikarer samt overarbejde, som ikke bør være stigende 

efter nedlæggelsen af en stilling. Ved vurdering af overtallighed lægges den 

aktuelle situation samt forventninger til de kommende 2 måneder til grund.  

Vurderingen af overtallighed følger de almindelige principper for dette, det vil 

sige, at der skal være en løbende dialog med den lokale tillidsrepræsentant 

om situationen, ofte vil dette naturligt ske i allerede eksisterende mødefora 

som eksempelvis D96 møder, hvor en eventuel overtalssituation må formodes 

at være kendt.   

Nedenstående proces skal sikre, at der ikke kan være tvivl om, hvem der bliver 

overtallig og dermed kan forflyttes.  

 

Lokal forflyttelse: 

1) Lokale personalechefer får fremover retten til at foretage lokale for-

flyttelser inden for samme stillingsniveau, eksempelvis fra en stilling 

som overpostbud til en stilling som overpostbud. Lokale forflyttelser er 
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defineret som forflyttelser inden for egen enhed, eksempelvis inden 

for et postområde. Den lokale forflyttelse kan igangsættes under føl-

gende forudsætninger: 

1) Der skal være tale om et reelt arbejdskraftbehov i form af en bli-

vende stilling ved en lokal enhed (ikke tidsbegrænset) 

2) Der kan kun forflyttes fra de lokale enheder der reelt har en over-

talssituation.  

3) Stillingen søges besat ud fra følgende prioritering: 

a. Via frivillig forflyttelse blandt medarbejdere på almindelig 

overenskomst eller særlige vilkår ved lokale enheder med 

overtal (inden for eksempelvis samme postområde). Tilbud-

det om frivillig forflyttelse gives til medarbejdere med tje-

nestested inden for 40 km. af det sted hvor 

arbejdskraftbehovet er opstået.  

b. Hvis ikke stillingen kan besættes ud fra frivillighed besæt-

tes stillingen med en medarbejder på særlige vilkår. Ved 

udvælgelsen af denne indgår alle de lokale enheder med en 

allerede konstateret overtalssituation, der findes inden for 

40 km. grænsen. Det er den medarbejder med laveste anci-

ennitet,  der udvælges til forflyttelsen. I opgørelsen indgår 

såvel medarbejdere på særlige vilkår model 1 som særlige 

vilkår på model 2, men alene inden for en 40 km grænse, 

også selv om model 2 kan og skal tage stillinger, der ligger 

længere væk. Men under denne ordning med lokal forflyt-

telse uden involvering af omflytningsnævnet vurderes, det 

at en 40 km grænse for alle er at foretrække. Ved behov for 

forflyttelse af model 2’ere udover 40 km involveres Omflyt-

ningsnævnet. 

c. Hvis to medarbejdere har samme anciennitet tages der ud-

gangspunkt i medarbejdernes private bopæl, og den med 

korteste afstand til det nye tjenestested forflyttes.  

d. Princippet om anciennitet kan kun fraviges, hvis der fore-

ligger objektive saglige grunde af tungtvejende karakter. 

Det kan være faglige objektive kriterier som eksempelvis 

behovet for at flytte medarbejdere med stort kørekort, eller 

behovet for at fastholde dem i afgivende enhed grundet 

helt særlige kompetencer. Og det kan være kriterier af per-

sonlig karakter. I sidst nævnte tilfælde kræver det en lokal 

dialog mellem ledelse og lokal tillidsrepræsentant, evt. med 

inddragelse af den lokale fællestillidsrepræsentant hvis 

skiftet sker mellem eksempelvis to postkontorer. Ved enig-

hed vælges den næste på listen. Ved uenighed forelægges 

sagen for omflytningsnævnet som også løbende følger op 

på brugen af lokal forflyttelse.  
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e. Den udpegede medarbejder til uansøgt forflyttelse skal an-

meldes til jobbørsen med angivelse af hvilken stilling ved-

kommende skal overtage. Dette af hensyn til orientering i 

omflytningsnævnet.  Der er ikke behov for en tjekliste men 

blot en mail til jobbørsen fra den lokale personalechef, der 

angiver medarbejdernavn, sapnr, fra hvilken lokal enhed til 

hvilken lokal enhed forflyttelsen sker, dato for forflyttelse 

samt om medarbejderen ønsker at fastholde eller ændre 

udgangspunkt for 40 km grænse.  

 

Dato for frivillig forflyttelse kan frit aftales mellem medarbejder og ledelse. 

Dato for uansøgt forflyttelse skal varsles med løbende måned plus 1 måned til 

start d. 1 i måneden.  

 

Ved frivillig forflyttelse kan medarbejdere på særlige vilkår vælge at fastholde 

værende udgangspunkt for 40 km grænsen, eller de kan vælge at flytte ud-

gangspunktet til det nye ansættelsessted. I begge tilfælde er det ikke nødven-

digt at indsende dette til omflytningsnævnet. Den lokale personalechef skal 

blot sikre, at de medarbejdere der ønsker en flytning af udgangspunktet afgi-

ver en D10 med dette ønske og sikre sig, at denne oplysning videregives til 

Shared Services med henblik på at få ændret oplysningen i ansættelsesbrevet, 

samt arkiveret D10 i DIGIPER.  

 

I forbindelse med frivillig forflyttelse skal personalechefen sikre, at lokale øn-

skebrøndsansøgninger tages i betragtning og indgår som en mulig løsning. 

Ønskebrøndsansøgninger der alene vedrører den lokale enhed skal ikke ind-

sendes til jobbørsen. Ønskebrøndsansøgninger der omfatter andre enheder 

skal dog fortsat indsendes til jobbørsen.   

 

Baggrunden for ovenstående model hvor medarbejdere på særlige vilkår søges 

forflyttet, hvis ikke behovet kan dækkes ved frivillig forflyttelse er baseret på 

et økonomisk perspektiv, hvor aftalerne i særlige vilkår udnyttes frem for evt. 

nyrekruttering. Derudover anses det for værende personalepolitisk korrekt at 

forsøge at bevare værende medarbejderes ansættelse bredt set, frem for en 

model hvor der afskediges et sted og ansættes et andet. Det skal dog bemær-

kes, at modellen ikke må føre til, at den samme medarbejder flyttes genta-

gende gange, grundet den laveste anciennitet. I de tilfælde skal næste 

medarbejder på listen vælges.  

 

Forflyttelse mellem enheder (eksempelvis mellem to postområder). 

Hvis forflyttelse skal ske mellem to enheder (eksempelvis to postområder), så 

skal processen fortsat følge de gældende retningslinier med involvering af 

jobbørsen via angivelse af arbejdskraftbehov samt anmeldelse af overtallig ar-

bejdskraft. Ved henvendelse til jobbørsen skal det oplyses om der foreligger 

en aftale om forflyttelse og med hvilken modtagende enhed aftalen er indgå-
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et. Udvælgelse af medarbejder til forflyttelse følger samme proces som be-

skrevet ovenfor.  

 

Modellen som her er beskrevet kun finder anvendelse ved konkrete aftaler om 

forflyttelse, ikke ved almindelige overtalssituationer. Det skal herunder be-

mærkes, at ”basismedarbejdere” under særlige vilkår normalt ikke kan anmel-

des til jobbørsen, med mindre proceduren omtalt i internt brev af 7/3-2011 

”Procedure ved anmeldelse til jobbørsen af overtallige medarbejdere på særli-

ge vilkår” følges.  

 

Oversigt. 

Til brug for dialogen omkring eventuelle forflyttelser udarbejder HR PostNord 

Danmark en oversigt med følgende indhold som fornyes hvert kvartal: 

 Alle medarbejdere på særlige vilkår opdelt pr. lokal enhed (eksempel-

vis distributionscenter) 

 Anciennitetsdato 

 Model 1 eller model 2 

 

Udgangspunkt for 40 km. grænse fremgår ikke af SAP og inden evt. lokal for-

flyttelse skal dette undersøges via seneste ansættelsesbrev.  

  

Til brug for den mere strategiske bemandingsplanlægning hvor udgangs-

punktet vil være at sikre rette bemanding i de områder hvor den integrerede 

produktionsmodel ventes at medføre væsentlige ændringer, vil der senere bli-

ve udarbejdet et mere detaljeret billede af personalesammensætningen m.v.  

 

Der vil fortsat være behov for at ledige stillinger kan besættes med medarbej-

dere tilknyttet jobbørsen, hvorfor dette vil blive tænkt ind løbende. Spørgsmål 

til lokale forflyttelser kan rettes til Birgit Fredebo Jensen, tlf. nr. 33614358 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Møller Jørgensen 

 Chef for HR Udvikling, Løn & Personalevilkår 

 

 

 


