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Overdragelse af medarbejdere 

Ved etablering af et kommunalt fællesskab, et såkaldt § 60-selskab, skal der ske overdragelse af 
medarbejderne i Det Gode Madhus til § 60-selskabet. Medarbejderne i Det Gode Madhus er ansat 
i Svendborg Kommune. 

I Langeland Kommune kan det blive aktuelt at overdrage de chauffører, der leverer maden til de 
visiterede borgere i Langeland Kommune, hvilket der ikke er truffet beslutning om på nuværende 
tidspunkt. Dette afhænger af, om § 60-selskabets formål skal være at producere og levere mad, 
eller om det alene skal have til formål at producere mad. 

Såfremt der fra politisk side træffes en principbeslutning om at arbejde videre med etablering af 
et § 60-selskab, skal man være opmærksom på, at det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, 
at § 60-selskabet som udgangspunkt indtræder i både eksisterende rettigheder og forpligtelser i 
forhold til overtagne medarbejdere. Dette gælder rettigheder og pligter, der følger af individuelle 
ansættelsesaftaler, kollektive overenskomster og aftaler og offentlige bestemmelser eller aftaler 
om løn- og arbejdsforhold. Undtagelse gælder for offentlig myndighedsudøvelse, jf. 
virksomhedsoverdragelsesloven § 1, stk. 2. 

Det er sædvanligt, at der ved aftalte virksomhedsoverdragelser udarbejdes en 
refusionsopgørelse, som fastlægger, hvilke krav der er, og som tager stilling til, hvem der i det 
indbyrdes forhold mellem overdrager og erhverver hæfter for de enkelte krav. 

I etableringsprocessen skal det afklares, om der foreligger forskellige lokale aftaler og/eller 
forhåndsaftaler vedrørende ansættelsesforhold for medarbejderne fra Svendborg og Langeland 
Kommune, som bør søges harmoniseret ved overgang til ansættelse i § 60-selskabet. 

 

Information og medarbejderinddragelse 

I forbindelse med overdragelse af medarbejdere til § 60-selskabet, skal der tages stilling til, 
hvordan medarbejderne skal inddrages i processen. Ofte sætter MED-aftaler de nærmere 
(minimums)rammer for information og høring af medarbejderne, men under alle 
omstændigheder skal der være fokus på inddragelse og tryghed. 

Informationspligten følger af virksomhedsoverdragelsesloven § 5. Pligten til at informere 
medarbejderne eller disses repræsentanter om overdragelsen ligger hos arbejdsgiveren. 
Svendborg og Langeland Kommune har således inden overdragelsesdagen en informationspligt 
over for de medarbejdere, der skal overdrages. 

Såfremt der i henhold til kollektiv aftale eller anden aftale er valgt eller udpeget repræsentanter 
for lønmodtagerne, gives informationen til disse repræsentanter. 
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Informationerne skal være så fyldige og udtømmende som muligt, således at der gives 
medarbejderne en reel mulighed for selvstændigt at kunne vurdere, hvilke konsekvenser 
overdragelsen har for dem. 

Det fremgår ikke af virksomhedsoverdragelsesloven, hvordan informationerne skal gives. Det kan 
fx være ved informationsmøder og/eller ved skriftlige meddelelser. 

Til gengæld fremgår det af virksomhedsoverdragelsesloven, at informationerne skal gives i 
”rimelig tid” inden overdragelsen og under alle omstændigheder inden medarbejdernes 
beskæftigelses- og arbejdsvilkår berøres direkte af overdragelsen. 

Såfremt der fra politisk side træffes en principbeslutning om at arbejde videre med etablering af 
et § 60-selskab, anbefaler administrationen, at informationspligten iagttages så tidligt som muligt 
i etableringsprocessen. Dette indebærer inddragelse af medarbejderne i MED-udvalget i 
overensstemmelse med MED-reglerne, således at repræsentanterne i MED-udvalget sættes i 
stand til at foretage en passende analyse af situationen med henblik på en eventuel efterfølgende 
drøftelse i udvalget. 

 

Casper Broberg Ovesen,  

Juridisk konsulent.
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