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Indledning 

 

Denne vejledning handler om arbejdstid på både det kommunale og det regionale 
område, og kan forhåbentlig tjene som inspiration for jeres drøftelser af arbejdsti-
den på arbejdspladsen også på det private – og statslige område. 

Det primære udgangspunkt for vejledningen er den nye kommunale arbejdstidsaf-
tale for de kommunale døgnområder pr. 1.4.2016, men der laves paralleller og hen-
visninger til den regionale aftale pr. 1.4.2015, når der er betydelige forskelle. 

Vejledningen er bygget op på samme måde som begge aftaler, da det giver god me-
ning i forhold til rækkefølgen. 
Efter afsnittet om, hvem der er omfattet af arbejdstidsaftalen, beskrives følgende: 

- Planlægning af arbejdstiden 
- Ændring af tjenesteplanen 
- Arbejdstidsbestemte ydelser 
- Rådighedstjeneste 
- Øvrige bestemmelser 

Men inden vi kommer der til, vil vi lige se på det nye forord til den kommunale afta-
le, da det meget godt opsummerer, hvad det hele går ud på. 

 

Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen 

Med det nye forord til den kommunale aftale pr. 1.4.2016 har parterne (Kommu-
nernes Landsforening og Socialpædagogerne, 3F og FOA) fokus på dialog mellem 
ledere og medarbejdere om sammenhængen mellem opgaver og arbejdstid. 

Det handler om at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv og indflydelse på 
egen arbejdssituation, men også om at finde løsninger når der opstår behov for 
fleksibilitet, fx ved uforudsete ændringer. 

Drøftelserne kan fx handle om: 

- Arbejdstidsplanlægningen 
- Planlægning af frihedsperioder, herunder ferie og afspadsering 
- Afvikling af optjente timer (afspadsering) 
- Fordeling af vagter 
- Anvendelse af deltidsansatte og vikarer 
- Indbyrdes bytning af vagter 
- God planlægning, så unødige opkald til ansatte, der har fri, undgås 
- Ledelsens behov for at kunne håndtere ændringer fleksibelt 
- Anvendelse af tilkald 
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Anvendelse af lokalaftaler 

Udover drøftelserne mellem ledelse og medarbejdere opfordres de lokale parter til 
at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Der er lokalaftaler på mange af vores arbejdsplad-
ser. Lokalaftaler kan fx handle om vilkår for deltagelse i koloniophold/ferieture, 
længden af den daglige arbejdstid eller etablering af en mulighed for at overføre +/- 
timer fra en opgørelsesperiode til en anden. 

Når I ønsker at aftale særlige vilkår vedrørende arbejdstiden på netop jeres arbejds-
plads eller i jeres kommune, sker det ved, at tillidsrepræsentanten (TR) 
/fællestillidsrepræsentanten (FTR) og ledelsen laver en lokalaftale. TR/FTR kan få 
hjælp og inspiration fra kredsen i forbindelse med udarbejdelsen/fornyelsen af afta-
len. Den underskrevne aftale sendes til Socialpædagogerne Storkøbenhavn (heref-
ter kaldet: kredsen). 

Brug tid på at gøre jer klart, hvad formålet er med de lokale bestemmelser, I skal 
aftale og husk på, at både hensynet til arbejdspladsens behov for fleksibilitet og de 
ansattes behov for at balancere arbejds- og familieliv og undgå nedslidning skal til-
godeses. 

På de områder, hvor det er muligt at lave lokalaftaler, får den centrale arbejdstids-
aftale karakter af en slags tilbagefaldsaftale, forstået på den måde, at hvis det ikke 
lykkes at opnå enighed om lokale bestemmelser, så gælder de centralt aftalte. 
 
Hvis der skal laves mere grundlæggende ændringer efter Rammeaftalen om decen-
trale arbejdstidsaftaler skal kredsen deltage. 

 
Hvornår er du omfattet? 

 

I kommunerne, herunder selvejende med driftsoverenskomst, samt tilsluttede pri-
vate institutioner: 

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, der er omfattet af en overenskomst, der henvi-
ser til aftalen. Det vil sige:  

- døgnoverenskomsten (64.11) 
- omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten (64.41) 
- værkstedsoverenskomsten (44.01) (med visse begrænsninger) 

I regionerne, herunder selvejende med driftsoverenskomst, samt tilsluttede private 
institutioner: 

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, der er omfattet af en overenskomst, der henvi-
ser til aftalen. Det vil sige: 

- døgnoverenskomsten (32.38.1) 
- omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten (34.06.1) 
- værkstedsoverenskomsten (32.40.1) 
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Hvem er ikke omfattet? 

 

- Ansatte på den fælles overenskomst for det dagbehandlende område 
(69.21) 

- Ansatte på overenskomsten for særlige stillinger (69.31) 
- Ansatte i institutioner på statens overenskomster (Dansk Røde Kors, Kofoeds 

skole, SOSU-skolerne, Dansk Flygtningehjælp) følger statens arbejdstidsreg-
ler og bestemmelser i organisationsaftaler1 

- Lærere på døgninstitutioner med interne skoler følger arbejdstidsreglerne 
for lærere i Folkeskolen og lokale arbejdstidsaftaler 

- Tegnsprogstolke 
- Private arbejdspladser – med mindre de er tilsluttet via overenskomsten 

Særlige grupper  

Undervisning: 

Såfremt du arbejder som pædagog ved en døgninstitution med intern skole og del-
tager i undervisningen på skolen, skal der altid foretages en konkret vurdering af 
arbejdsopgaven, mhp. fastsættelse af vilkår omkring løn og arbejdstid. Kontakt der-
for din tillidsrepræsentant eller kredsen. 

Socialpædagoger ansat som hjemmevejledere: 

Er omfattet af arbejdstidsaftalen, med enkelte særlige regler: 

I stedet for godtgørelse for: 

- Tilfældigt forekommende overarbejde 
- Aften- og nattillæg 
- Opsparing af frihed for aften- og nattjeneste (3/37 afspadsering), samt 
- Kompensation for delt tjeneste, 

Kan der ydes et særligt tillæg på 15.900 kr. årligt (31.3.2000 niveau), når mindst 
halvdelen af den daglige tjeneste ikke er skemalagt og dermed unddrager sig kon-
trol. 
Hvis mere en halvdelen af tjenesten ligger udenfor sædvanlig arbejdstid, ydes i ste-
det et tillæg på 26.500 kr. årligt (31.3.2000 niveau) 

Udover disse tillæg kan de alene få tillæg for tjeneste på søndage og på lørdage 
mellem kl. 08 – 24. 

Vær opmærksom på begrebet ”tilfældigt forekommende overarbejde”. Dette de-

fineres som arbejde af begrænset varighed, som forekommer tilfældigt og som 

man selv vurderer, er nødvendigt eks. for at færdiggøre det, man er i gang med. 

Det betyder ikke, at man er pålagt større arbejdsforpligtelser end de gennem-

snitlige 37 timer pr. uge. Timer optjent i forbindelse med tilfældigt forekommen-

de overarbejde, skal afvikles time for time. Tillægget anvendes også for andre 

grupper.  

 
1 En organisationsaftale er en aftale, der udmønter en fælles overenskomst på den enkelte organisations område 
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Beordret overarbejde honoreres efter arbejdstidsaftalen. 

Studerende i lønnet praktik: 

Reglerne for planlægning af studerendes arbejdstid følger reglerne for øvrige 

ansatte beskrevet i denne pjece. 

Studerende har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer. Teoriindkald 

på uddannelsen indgår ikke i arbejdstiden. 

Studerende optjener afspadsering som øvrige ansatte (37/3 og afspadsering for 

søn- og helligdagstjeneste), men optjener ikke de særlige ydelser, der opgøres i 

kr./øre (aften-/nattillæg, lørdagstillæg). Ferieture/koloni planlægges tidsmæssigt 

som ved øvrige medarbejdere og studerende har også krav på kolonitillæg. 

Mer- og overarbejde afvikles eller udbetales som for en deltidsansat pædagog på 

grundløn + centralt aftalt funktionsløn, pr.1.4.2009 løntrin 26 + 4.000 

(31.03.00-niveau). 

Studerende i ulønnet praktik: 

Studerende i ulønnet praktik modtager SU i praktikperioden. 

Arbejdstiden planlægges efter aftale mellem arbejdsstedet og praktikanten. Der 

oppebæres ikke særlige ydelser eller tillæg. 

Ledere: 

Ledere, hvis tjeneste unddrager sig kontrol (forstandere og øvrige tilsvarende 

ledere) har, efter aftale, mulighed for særlige ydelser under visse omstændighe-

der, f.eks. ved: bestyrelsesmøder, forældremøder eller akutte situationer, her 

har lederen mulighed for lørdag/mandags-tillæg, tillæg for tjeneste mellem 17 - 

06, søn- og søgnehelligdagstillæg og erstatning for mistede fridøgn, såfremt tje-

nesten er skemalagt på disse tidspunkter. 

Kredsen anbefaler, at lederens særlige ydelser aftales som et fast ulempetil-

læg, som giver mulighed for en forenkling af tillægsstrukturen. 

Husk ledere kan have ret til betaling for merarbejde, hvis særlige betingelser er 

opfyldt. Betingelserne fremgår af ”Aftale om godtgørelse for merarbejde til tje-

nestemænd uden højeste arbejdstid”. 

 

 

 

Planlægning af arbejdstiden 
 
I kan planlægge arbejdstiden med 2 typer tjeneste2: 

- Normaltjeneste, der er tjeneste med effektivt arbejde, eller 
- Rådighedstjeneste, der er tjeneste, hvor medarbejderen er til rådighed 

(hjemme eller på vagtværelse) og kan tilkaldes til effektiv tjeneste 

 
2 Begrebet tjeneste benyttes her, men kunne også hedde arbejdstid 
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Tjenesteplan og tjenesteplansperiode 

 

Planlagt tjeneste og frihed fastlægges i tjenesteplanen, som skal være af mindst 

4 ugers varighed, med mindre I aftaler andet3. Tjenesteplansperioden kan godt 

være længere end 4 uger, men skal kunne opgøres inden for opgørelsesperio-

den. 

 

Tjenesteplanen er et overblik over, hvor mange ressourcer, der er til rådighed til 

løsning af arbejdspladsens opgave og, hvordan de er fordelt i tjenesteplansperi-

oden. Når tjenesteplanen skal fastlægges for en fuldtidsansat ganges 37 timer 

med antallet af uger i tjenesteplanen, fx 4 uger, og herefter reduceres for ferie, 

søgnehelligdage og særlige fridage, samt løbende afspadsering.  

Det, der bliver tilbage, er de timer, der kan planlægges med til normaltjeneste 

og rådighedstjeneste i tjenesteplanperioden.  

 

Hvis du er fastansat, har du krav på at kende din arbejdstid mindst 4 uger forud. 

 

Tilkaldevikarer (timelønsansatte, ansat til mindre en 1 måneds beskæftigelse) og 

afløsningspersonale er ikke omfattet af denne regel. (Afløsningspersonale er per-

sonale, der i henhold til ansættelsesbrev er ansat til afløsning/vikararbejde)4.  

 

 

Normperioden hedder nu ’opgørelsesperiode’ 

 

Længden på opgørelsesperioden aftales lokalt. Hvis der ikke kan opnås enighed, 

er opgørelsesperioden op til 16 uger. I regionerne er opgørelsesperioden på 1 år, 

med mindre andet aftales lokalt (ned til 4 uger).  

 

Arbejdstiden i opgørelsesperioden skal tilrettelægges sådan, at din gennemsnitli-

ge ugentlige arbejdstid (normtimetallet) går op inden for opgørelsesperioden.  

Du har krav på at kende start- og sluttidspunkt for opgørelsesperioden. 

 

Hvis der præsteres flere timer end normtimetallet i opgørelsesperioden, er ti-

merne overarbejde/merarbejde.  

Overarbejde er timer ud over normtimetallet, der overstiger 37 timer gange an-

tallet af uger i opgørelsesperioden, merarbejde er timer, ud over normtimetallet, 

op til 37 timer pr. uge i opgørelsesperioden. 

Man kan ikke komme til at skylde timer, hvis der er planlagt for få timer i en 

normperiode, med mindre I har lavet en lokalaftale om dette, fx i form af en 

timebank.  

 

Check derfor tjenesteplanen og de planlagte timer, når den udleveres. Kontakt 

evt. din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål. 

 
3 Lokalaftaler indgås iht. Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 

4 Eksempel på lokalaftale om afløsningspersonale fremgår af bilag 2, eksempel 1 



 

 

Side 9 af 39 

Ferien i tjenesteplanen 

 

Når du skal have din ferie skrevet i tjenesteplanen kan det gøres på to måder: 

1. Man kan nedskrive tjenesteplanen i opgørelsesperioden med 37 timer pr. 

ferieuge/ 7,4 timer pr. feriedag (forholdsmæssigt lavere timetal for del-

tidsansatte), eller  

2. Man kan undlade at ændre timetallet under ferien og i stedet indregne fe-

rien i arbejdstiden med det antal timer, der fremgår af tjenesteplanen. 

 

Hvis man anvender model 2 skal I være opmærksom på, at forbruget timer un-

der ferie kan variere meget og, at du kan komme til at bruge alle ferietimer, 

uden at have brugt feriedage svarende til 6 uger. Du har, uanset dette, ret til 

ferie og fridage svarende til sammenlagt 6 uger.5 

 

Uanset, hvilken model man anvender, skal du have udbetalt fast påregnelige 

særydelser under ferie. 

Arbejdstidens længde 

 

Længden af normaltjenesten aftales lokalt. Hvis der ikke kan opnås enighed ud-

gør den daglige arbejdstid mellem 5 og 10 timer. 

Det betyder, at når man laver tjenesteplan, kan man ikke planlægge med effek-

tiv tjeneste i mindre end 5 timer og mere end 10 timer pr. arbejdsdag.  

Al effektiv tjeneste udenfor denne ramme er overarbejde. 

Du kan godt pålægges rådighedstjeneste i forlængelse af en normaltjeneste, 

uden at det giver anledning til overarbejde, men det gør det til gengæld, hvis 

du, under rådighedsvagten, tilkaldes til effektiv tjeneste.6 

Er du deltidsansat med mindre end 30 timer pr. uge, er der ikke aftalt en nedre 

grænse for den daglige arbejdstid. Deltidsansatte kan altså godt indkaldes til 

selv meget korte tjenester, uden at det udløser overarbejde.7 

Kredsen anbefaler, at I, som led i en lokal arbejdstidsaftale, aftaler daglig mi-

nimumstjeneste for deltidsansatte under 30 timer. 

Fridøgn 

 

Fridøgn svarer til weekenden for lønmodtagere, der arbejder mandag til fredag. 

Det er altså 2 sammenhængende dage om ugen, hvor man har en sammenhæn-

gende frihedsperiode.  

 
5 Jf. Ferieaftalen § 8 stk.4 

6 Se afsnit om rådighedstjeneste 

7 Se afsnit om overarbejde og merarbejde 
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Det ugentlige fridøgn skal, så vidt muligt, falde på (omfatte) søndagen. Det be-

tyder, at så mange medarbejdere, som muligt, skal have fridøgnet om sønda-

gen, og kun de medarbejdere, som det er nødvendigt at holde på arbejdspladsen 

om søndagen, skal have fridøgnet på en anden ugedag. 

Fridøgnene skal markeres i tjenesteplanen, så du kan se, hvornår du har fridøgn 

(og ikke bare arbejdsfri). 

På det socialpædagogiske område kan man sagtens have flere arbejdsfri perio-

der på en uge, uden at det er fridøgn, fx nattevagter i 7/7- vagtordninger, der 

arbejder 7 nætter og har fri de efterfølgende 7 døgn, uden at de alle er fridøgn. 

Fridøgnet adskiller sig dog fra andre arbejdsfri perioder ved at være beskyttet. 

Det betyder, at der gæler særlige bestemmelser, hvis man bliver pålagt tjeneste 

i et fridøgn.8 

 

Fridøgnet skal have en varighed på mellem 55-64 timer. De 55 timer er indført 

for, at det skal være muligt at vagtplanen kan indeholde alle typer vagter på 

begge sider af fridøgnet, men det må ikke være sådan, at fridøgnet almindeligvis 

har minimumslængden. Hvis det sker, bør I tage det op på arbejdspladsen. 

Hvis dit lange fridøgn planlægges til 55 timer, skal fridøgnet omfatte 2 fulde ka-

lenderdøgn.  

Fridøgnet skal som udgangspunkt gives samlet, men kan deles op i 2 korte 

fridøgn. Hvis man gør det, skal hver af de korte fridøgnsperioder have en varig-

hed på mindst 35 timer, som dog kan nedsættes til 32 timer i situationer, hvor 

hviletiden er nedsat til 8 timer via en lokalaftale. 

Man kan godt samle 3 eller flere fridøgn. I så fald skal det tredje fridøgn (og de 

efterfølgende) have en længde på 24 timer. 

Kredsen anbefaler, at I - hvis I lokalt indgår aftale om nedsættelse af hvileti-

den – læser og anvender kredsens anbefalinger, som kan læses her Indgåelse af 

lokalaftale om hviletid. 

Søgnehelligdagsfrihed 

 

En søgnehelligdag er en helligdag, som ikke falder på en søndag. 

Når I udarbejder tjenesteplanen skal I forlods trække 7,4 timer (et forholds-

mæssigt antal timer ved deltid) fra tjenesteplanens normerede arbejdstid, pr. 

søgnehelligdag i perioden. 

Eksempel: I en tjenesteplan på 4 uger er den normerede arbejdstid for en fuld-

tidsansat (4 x 37) 148 timer. Hvis der forekommer en søgnehelligdag i perioden, 

fra trækkes 7,4 timer, hvorefter der er (148 – 7,4) 140,6 timer til at planlægge 

med. 

 
8 Se afsnit om indgreb i fridøgn 

https://storkoebenhavn.sl.dk/til-dig-der-er/tillidsrepraesentant/tr-vaerktoejer/
https://storkoebenhavn.sl.dk/til-dig-der-er/tillidsrepraesentant/tr-vaerktoejer/
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I tjenesteplanen skal I markere søgnehelligdagen, men ikke med et timetal (det 

har I jo allerede trukket fra). Markeringen skal laves fordi der gælder de samme 

regler om varighed (35/32 timer) og beskyttelse af søgnehelligdagsfriheden, 

som gælder for de korte fridøgnsperioder. Dog skal man ikke have erstatnings-

frihed, hvis søgnehelligdagen inddrages, ligesom der heller ikke ydes tillæg for 

varsler under 14 dage. 9  

Hvis du er ansat i regionen, og hvis du sædvanligvis har fri på den ugedag, hvor 

søgnehelligdagen falder, skal du ikke have markeret en SH-dag på en anden 

dag. Hvis du fx altid har fri om mandagen, skal du ikke have markeret en anden 

SH-dag. Men du skal have nedskrevet arbejdstiden i opgørelsesperioden med din 

gennemsnitlige arbejdstid, på samme måde som i kommunerne (se ovenfor). 

Hvis det fremgår af tjenesteplanen, at du skal arbejde på selve søgnehelligda-

gen, skal du have søgnehelligdagstillæg på 50 % som løntillæg eller afspadse-

ring. Søgnehelligdagsfriheden skal markeres et andet sted i tjenesteplanen, eller 

senest 3 måneder efter søgnehelligdagen, men ikke nødvendigvis på en arbejds-

dag, da timerne jo allerede er trukket fra.  

Såfremt man er - eller bliver syg på en planlagt søgnehelligdagsfrihed, betragtes 

dagen som afviklet. 

Hvis man er langtidssyg eller på barsel, er udgangspunktet, at man skal behand-

les som medarbejdere, der er på arbejde. Det vil sige, at hvis søgnehelligdags-

friheden afvikles inden for 3 måneders fristen for de medarbejdere, der er på 

arbejde, kan friheden også afvikles for en medarbejder, der er sygemeldt eller 

på barsel. 

En god tommelfingerregel er, at det, der står på din afspadseringskonto, inden 

du går på barselsorlov, er det samme, som står på din afspadseringskonto, når 

du er færdig med orloven. Alt andet løbende afspadsering både optjenes og af-

vikles under orloven. 

 

Løbende/planlagt afspadsering 

 

Løbende/planlagt afspadsering skal fremgå af tjenesteplanen. Løbende/planlagt 

afspadsering er den afspadsering, du optjener, når du arbejde på særlige tids-

punkter, fx 3/37-afspadsering eller søndagsafspadsering. Denne form for afspad-

sering optjener og afvikler du nemlig under sygdom/barsel med løn, modsat af-

spadsering af overarbejde og merarbejde, som du ikke optjener under sygdom 

og derfor heller ikke afvikler under sygdom. 

Afspadseringen skal markeres i tjenesteplanen med type (over-/merarbejde eller 

løbende afspadsering) samt start- og sluttidspunkt. Afspadsering er arbejdstid, 

hvor du blot ikke skal møde på arbejde, men bruger af din opsparede afspadse-

ring. 

 
9 Se afsnit om inddragelse af søgnehelligdagsfrihed 
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Afspadsering gives, så vidt muligt, i hele dage. Begrebet ’så vidt muligt’ betyder, 

at kun hvis det ikke er muligt, kan din leder pålægge dig at afspadsere i mindre 

end en hel dag. Det kan fx være, hvis du ikke har afspadseringstimer nok til en 

hel dag og de timer, du har, skal afspadseres for ikke at gå til udbetaling. 

Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis afspadseringen ligger i tilknytning til et 

fridøgn eller anden frihedsperiode. Så kan den godt være kortere end en hel 

dag. 

Bestemmelsen er ikke en hindring for, at du selv kan bede om afspadsering af 

kortere varighed end en hel dag, men er alene en begrænsning i ledelsens ret til 

at benytte en sådan mulighed. 

Den løbende afspadsering varsles, da den er en del af tjenesteplanen, mindst 4 

uger forud. Vil din leder pålægge dig at afholde afspadsering, som ikke fremgår 

af tjenesteplanen (fx afspadsering af nogle opståede mertimer) skal dette ske 

med mindst 4 døgns varsel. Det samme varsel gælder ved aflysning af planlagt 

afspadsering.10 

Delt tjeneste 

 

Delt tjeneste er en tjeneste, som er delt i to halvdele, adskilt af en pause på 1 

time eller mere. 

Delt tjeneste skal så vidt muligt undgås. Din leder må derfor, som udgangs-

punkt, ikke planlægge med brug af delt tjeneste. 

Hvis man undtagelsesvis anvender delt tjeneste, kan det kun ske i dagtjenesten 

(tjeneste mellem kl. 06,00 og 17,00) og altså ikke ved aftenvagter og nattevag-

ter. 

En delt tjeneste må ikke vare længere, fra starttidspunktet til sluttidspunktet, 

end det maksimale timetal for en normaltjeneste, dvs. 10 timer, hvis der ikke er 

lavet lokalaftale om en længere normaltjeneste, dog maksimalt 13 timer af hen-

syn til hviletidsreglerne11. 

Din tillidsrepræsentant og ledelse kan indgå en lokalaftale om at fortsætte en 

hidtidig praksis med at anvende delt tjeneste i forbindelse med personalemøder. 

Pauser 

Du har ret til en lille halv times (29 minutter) pause med løn i arbejdstiden (fro-

kostpausen). Du skal være til rådighed for arbejdsgiveren under pausen og må 

derfor ikke forlade arbejdspladsen, med mindre du har aftalt det med ledelsen. 

Ledelsen planlægger, hvornår pausen kan afholdes, dog sådan, at pausen place-

res i arbejdstiden og sådan, at formålet med pausen (spise, drikke, hvile) tilgo-

deses. 

 
10 Se afsnit om Ændring af tjenesteplanen 

11 11-timers reglen: Du skal have mindst 11 timers hvile mellem to døgns tjeneste 
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Der er tilsvarende ret til spisepause for aften- og nattevagter. 

Der er ingen aftaler om, hvor mange timer, man skal være på arbejde for at ha-

ve ret til en pause12. Det afgørende er, at formålet med pausen er at kunne ind-

tage mad og drikke, så derfor handler det først og fremmest om, hvorvidt man 

er på arbejde på et tidspunkt, hvor man normalt spiser og drikker. 

Der er kutyme13 for at man får en lidt kortere pause, hvis arbejdstiden kun er på 

5 timer. 

Kredsen anbefaler i øvrigt, at I drøfter øvrige småpauser med udgangspunkt i 

det gode arbejdsmiljø. 

 

Særlige fridage 

 

En række dage om året kaldes særlige fridage. De kan enten betragtes som søg-

nehelligdage (helligdage, der ikke falder på en søndag), selv om de ikke er 

egentlige helligdage, eller som dage, hvor man har ret til frihed i størst muligt 

omfang, uden at normaltjenesten omlægges.  

Hvis dagen betragtes som en søgnehelligdag14, betyder det, at: 

- du skal have markeret søgnehelligdagsfriheden (SH-/FO-dag) i din tjene-

steplan, som ikke må falde sammen med en feriedag eller anden fridag 

- du skal have nedskrevet din arbejdstid i opgørelsesperioden med 7,4 ti-

mer (forholdsmæssigt, hvis du er deltidsansat) 

- hvis du ifølge tjenesteplanen skal arbejde på selve søgnehelligdagen, skal 

du have tillæg efter reglerne om søgnehelligdagstjeneste15  

- hvis du pålægges tjeneste på søgnehelligdagen, med mindre end 4 ugers 

varsel, gælder reglerne om inddragelse af søgnehelligdagsfrihed.16  

For nogle af dagene gælder, at de er SH-dage fra dagstjenestens begyndelse (fx 

juleaftensdag) og ikke gælder faste nattevagter. En fast nattevagt er enten an-

sat til nattevagt, arbejder altid i nattevagt eller arbejder fortrinsvis i nattevagt. 

Så skal du, som fast nattevagt, ikke have nedskrevet arbejdstiden, men du skal, 

som alle andre, have søgnehelligdagskompensation (tillæg eller afspadsering), 

hvis du arbejder på søgnehelligdagen efter dagstjenestens begyndelse. 

Hvis der på dagen udelukkende er adgang til frihed i størst muligt omfang, uden 

at normaltjenesten omlægges, betyder det, at din leder skal undersøge, om det 

er muligt at give (nogle) medarbejdere fri, uden at der i øvrigt skal ske ændrin-

ger i tjenesteplanen. Hvis det er muligt, har du ret til frihed med løn. De, der må 

 
12 et EU-direktiv fastsætter dog en minimumsbestemmelse om, at man skal have en pause, hvis arbejdstiden overskrider 6 

timer 

13 Kutyme = en retstilstand, der udspringer af sædvane, noget man har gjort længe, og som dermed er blevet en ret 

14 Se arbejdstidsaftalen KL § 5 eller RLTN § 14, hvilke dage, der er særlige fridage 

15 Se afsnit ovenfor om søgnehelligdagsfrihed 

16 Se afsnit om Inddragelse af søgnehelligdagsfrihed 

http://oao.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=lpaft20156411#k2
http://oao.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+komplet%2fArb+omraade%2fDReg%2fGenrel+bestem%2f&docId=aft2015369414-full#k3
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arbejde i dette tidsrum, har krav på søndagstillæg på 50 % tillæg eller afspadse-

ring. 

Se figur 1 herunder med en oversigt over, hvilke bestemmelser, der gælder i 

kommuner og regioner. 

 

 

 Hovedstaden 

undtagen Køben-
havns Kommune 

Københavns 

Kommune 

Regionen 

24. december SH-dag fra dagstjenestens 

begyndelse, gælder ikke faste 

nattevagter 

SH-dag fra dagstjenestens 

begyndelse, gælder ikke faste 

nattevagter 

SH-dag fra dagstjenestens 

begyndelse, gælder ikke faste 

nattevagter 

31. december Ret til frihed efter 12.00, i størst 

muligt omfang, uden omlægning 

af tjenesten 

Almindelig arbejdsdag Ret til frihed efter 12.00, i 

størst muligt omfang, uden 

omlægning af tjenesten 

Mulighed for lokalaftale 

1.maj SH-dag hele dagen SH-dag hele dagen Ret til frihed i størst muligt 

omfang, uden at tjenesten 

omlægges - fra dagstjene-

stens begyndelse 

Mulighed for lokalaftale 

Grundlovsdag 5. 

juni 

Ret til frihed efter 12.00, i størst 

muligt omfang, uden omlægning 

af tjenesten 

SH-dag fra dagstjenestens 

begyndelse, gælder ikke faste 

nattevagter 

Det kan lokalt (for en region) 

aftales, at grundlovsdag 

bliver fridag i stedet for 1.maj 

Figur 1 

 
Ændringer i tjenesteplanen 

Omlagt tjeneste 

Når tjenesteplanen er lagt, må den være så holdbar, at det kun bliver nødven-

digt med ændringer i helt særlige situationer, fx ved ualmindeligt stort sygefra-

vær, borgere, der hospitalsindlægges eller lignende. 

Hvis det bliver nødvendigt at foretage ændringer, skal dette ske i så god tid, 

som muligt, og med mindst 4 døgns varsel - i arbejdstiden - og kun efter drøftel-

se med den enkelte medarbejder. 

Ændringer (omlagt tjeneste) kan ske indenfor en 24 timers periode forud for den 

oprindeligt planlagte tjenestes sluttidspunkt eller efter den oprindelige tjenestes 

starttidspunkt (se figur 2).  

 

Mandag Tirsdag Onsdag 
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Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag  Aften Nat 

8-16 16-24 24-8 8-16 16-24 24-8 8-16 16-24 24-8 

 

Figur 2 

Kan varslet ikke overholdes, betales der et tillæg pr. omlagt time – se krone-

sats i bilag 1. Ved ændring af rådighedstjeneste betales der pr. omlagt rådighed-

stime - se kronesats i bilag 1. De timer, der kaldes omlagte, er de timers fritid, 

som bliver til tjeneste. 

Eksempel: Såfremt en planlagt tjeneste kl. 7-15 eksempelvis flyttes til kl. 12-20, 

er der tale om 5 omlagte timer (15-20) idet disse timer er fritid, der bliver til 

tjeneste.   

Afspadsering 

Udover den løbende/planlagte afspadsering,17 som fremgår af tjenesteplanen, 

skal din leder varsle eventuel afspadsering overfor dig med mindst 4 døgn. Du 

kan godt selv bede om en afspadseringsdag i overmorgen; forpligtelsen til at 

varsle påhviler alene ledelsen. Vær dog opmærksom på, om der, fx i jeres per-

sonalepolitik eller husregler, er aftalt nogle frister, du skal overholde. 

Vil din leder aflyse din planlagte afspadsering, skal det ske med mindst 4 døgns 

varsel. I modsat fald betragtes afspadseringen som afholdt og den pålagte tjene-

ste som overarbejde. Får du fx aflyst en 6 timers afspadseringsdag med mindre 

end 4 døgns varsel og i stedet får en vagt på 8 timer, får du (8 timer + 50 %) 

12 timer sat ind på afspadseringskontoen, mens de oprindeligt planlagte 6 ti-

mers afspadsering anses som afholdt. Netto får du altså, i dette eksempel, en 

bonus på 6 timer. 

Du skal, så vidt muligt, have din afspadsering som hele dage.  

Der er dog ikke krav om hverken hele dage eller 4 døgns varsel, hvis afspadse-

ringen gives for at overholde arbejdsmiljøreglerne. Hvis du fx har haft tilkald 

under en rådighedsvagt, kan det ske, at du først kan møde på vagt den efterføl-

gende dag, når du har fået 8 timers hvile. Den afspadsering, du skal bruge i den 

sammenhæng skal ikke varsles og behøver ikke være en hel dag18. 

Inddragelse af fridøgn 

Hvis du bliver tilkaldt til tjeneste på et fridøgn, med et varsel på mindre end 4 

uger, anses fridøgnet for inddraget/mistet, og så skal tjenesten honoreres som 

overarbejde, dog mindst for 6 timer. Tjeneste udover 6 timer i et fridøgn hono-

reres som overarbejde pr. påbegyndt halve time (se figur 3). Desuden skal du 

have et kompenserende fridøgn 

 
17 Se afsnittet overfor om Tjenestens placering 

18 Se afsnit nedenfor om Rådighedstjeneste 
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Figur 3 

Hvis du bliver pålagt tjeneste i en lang fridøgnsperiode, således at frihedsperio-

derne på begge sider af tjenesten ikke opfylder kravene til et kort fridøgn (35 

timer(32 timer ved aftale om nedsættelse af hviletiden til 8 timer)), regnes tje-

nesten for mindst 2 gange 6 timer + 50 % (se figur 4). 

 

Figur 4 

En voldgiftkendelse i 2017 har som konsekvens, at en lang fridøgnsperiode kun 

udgør 64 timer fra man går hjem (fx fredag kl.16 til mandag kl.8). Hvis man 

først skal møde mandag kl.10, er de sidste 2 timers frihed ikke en del af det be-

skyttede fridøgn, hvilket betyder, at tilkald i disse timer i stedet betragtes som 

et indgreb i en arbejdsfri periode på mindre end 24 timer.19  

I tabelform kunne det se sådan ud: 

 

Fredag Lørdag Søndag Mandag 

8 – 16 Beskyttet fridøgn 64 timer 8 – 16 

 

8 - 16 

Fridøgnsperioden er afkortet til 62 ti-

mer, derfor indgreb i fridøgn = 6 timer 

+ 50 % + kompenserende fridøgn 

Ændret arbejdstid 

6 – 14 

8 – 16 Beskyttet fridøgn 64 timer + yderlige-

re 2 timer = i alt 66 timer 

10 – 16 

 
19 Se afsnit om Tilkald i arbejdsfri perioder 

Tilkald! Honorering 

Tilkaldes til 4 timers tjeneste i et 

fridøgn 

6 timer + 50 %  = 9 timer 

Tilkaldes til 7 timers tjeneste i et 

fridøgn 

7 timer + 50 %  = 10,5 timer 

 Fredag Lørdag Søndag Mandag 

Planlagt 7 – 15 Beskyttet fridøgn 7 – 15 

Faktisk tje-
neste 

7 – 15 

Tilkald! 

Nattevagt 

23 – 7 

~ 12 t. (2x6) 

+ 50% = 18 

t. 

Fri kl. 7 7 – 15 

 Fra fredag kl.15 til lørdag kl. 

23 er der 32 timer – fridøgnet 

er for kort = mistet fridøgn 

Fra søndag kl.7 til mandag kl.7 

er der 24 timer – fridøgnet er 

for kort = mistet fridøgn 
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8 – 16 

Frihedsperioden er forkortet med 2 

timer, men udgør forsat 64 timer, der-

for indgreb i frihedsperiode på mindre 

end 24 timer = 3 timer + 50 % 

Ændret arbejdstid 

8 – 16 

Figur 5 

Inddragelse af søgnehelligdagsfrihed 

Som beskrevet i afsnittet om søgnehelligdagsfrihed skal søgnehelligdage (SH-

/FO-dage) eller en erstatning for disse markeres i tjenesteplanen.  

Hvis du bliver pålagt tjeneste, med et kortere varsel end 4 uger, på en dag, der, 

i din tjenesteplan, er markeret som SH-dag, skal tjenesten honoreres som over-

arbejde, dog mindst for 6 timer. 

Hvis du fx tilkaldes til at arbejde 4 timer på en SH-dag, hvor du ellers ikke skulle 

have arbejdet efter tjenesteplanen, får du overarbejde for 6 timer, dvs. 9 timer 

til afspadsering. Herudover får du søgnehelligdagstillæg på 50 %, der enten kan 

afspadseres20 eller udbetales. 

Du har ikke krav på en erstatningsfridag for den mistede søgnehelligdag. 

Overarbejde 

Der kan kun i særlige situationer planlægges med overarbejde, men i øvrigt 

gælder det, at: 

- du er forpligtet til at udføre pålagt overarbejde, i rimeligt omfang 

- din arbejdsgiver skal tilrettelægge tjenesten således, at overarbejde und-

gås 

- der skal særlige grunde til at fravige den aftalte arbejdstid 

- overarbejde skal varsles i arbejdstiden, senest dagen før 

Du kan få overarbejde på 2 måder: 

- dit gennemsnitlige ugentlige timetal i opgørelsesperioden overskrides 

- du arbejder ud over den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte 

Hvis du pålægges ekstratimer på dage, hvor det ikke medfører en overskridelse 

af dagsnormen for fuldtidsansatte, opgøres de overskydende timer i forbindelse 

med den samlede opgørelse af periodens arbejdstid. Hvis fuldtidsnormen (37 

timer x antal uger i opgørelsesperioden, fratrukket 7,4 x antal søgnehelligdage, 

særlige fridage og feriedage) er overskredet, ganges de overskydende timer med 

1,5 og overføres til næste opgørelsesperiode, som afspadsering. 

Hvis du pålægges ekstratimer på dage, hvor det medfører en overskridelse af 

dagsnormen for fuldtidsansatte21, opgøres de overskydende timer pr. påbegynd-

 
20 Se afsnit om Arbejdstidsbestemte ydelser 

21 Det maksimale og minimale timetal, der planlægges med på en dag, for arbejdspladsens fuldtidsansatte. Aftales lokalt, 

ellers mellem 5 og 10 timer. 
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te halve time, med det samme, ganges med 1,5 og medregnes i opgørelsen over 

afspadsering, der overføres til næste periode.  

Det samlede timetal, der overføres til den efterfølgende opgørelsesperiode, til 

afspadsering, kunne fx se ud som i figur 6. 

 

 

Overskydende timer ved 

opgørelse i perioden 

Overskydende timer ved 

overskridelse af dags-

norm for fuldtidsansatte 

Afspadsering overføres til 

næste periode 

4 timer 2,6 timer ~ 3 timer 

1 timer  

1,25 timer ~ 1,5 timer 

4 t. x 1,5 = 6,00 t. 

3 t. x 1,5 = 4,50 t. 

1 t. x 1,5 = 1,50 t. 

1,5 t. x 1,5 = 2,25 t. 

                14,25 t.            

Figur 6 

Afspadsering af overarbejde skal ske inden udgangen af den 3. måned efter den 

måned, hvor tjenesten er præsteret. I modsat fald skal overarbejdet udbetales. 

Det betyder, at hvis du har haft 6 timers overarbejde den 17. april, skal du af-

vikle 9 timers afspadsering (6 + 50 %), inden udgangen af juli måned. Er af-

spadseringen ikke afviklet inden udgangen af juli, udbetales de 9 timer. 

Du skal have ulempegodtgørelse under overarbejde, ligesom under normaltjene-

ste.22 

Hvis din leder pålægger dig overarbejde, og det ikke sker i arbejdstiden, senest 

dagen i forvejen, skal du have et tillæg for manglende varsel på 27,91 kr. 

(31.3.2000 niveau) pr. gang. 

Aflysning og sygdom 
 
Er du blevet pålagt en vagt som overarbejde, kan lederen ikke énsidigt aflyse vag-
ten, men vagten kan afspadseres med 4 døgns varsel, hvis det kan nås. 

Er du fraværende pga. sygdom under vagten, honoreres vagten ikke, selv om 

den er blevet skrevet i vagtskemaet. 

Samtidig kan du heller ikke afvikle afspadsering, der er optjent under overarbej-

de, hvis du er syg. Det følger princippet om, at det, der kan optjenes under syg-

dom, kan afvikles, det der ikke kan optjenes under sygdom, kan heller ikke af-

vikles. 

Bliver du syg, efter du har påbegyndt vagten, honoreres den del af vagten, der 

ligger inden sygefraværet, som overarbejde. 

 
22 Se afsnit nedenfor om Arbejdstidsbestemte ydelser 
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Tilkald i arbejdsfri perioder 

En tjenesteplan vil som hovedregel indeholde arbejdsfri dage, altså fri-

hedsperioder, der ikke er ugentlige fridøgn (beskyttet fridøgn) eller søgnehellig-

dagsfrihed23. 

At du bliver tilkaldt betyder, at du bliver kontaktet, mens du har fri, med pålæg om 
at møde på arbejde. 

Hvis du tilkaldes til tjeneste i sådanne frihedsperioder – mange steder kaldet ‘0-

dage’ eller ‘stregdage’ – gælder der nogle særlige beskyttelsesregler. 

Hvis du er fuldtidsansat skelnes der mellem frihedsperioder på mindre end 24 

timer og mere end 24 timer. 

Hvis du tilkaldes til tjeneste i en frihedsperiode på mindre end 24 timer, skal du 

honoreres for mindst 3 timer. Honoreringen sker som overarbejde. 

Hvis du tilkaldes i en frihedsperiode på 24 timer eller mere, med et kortere var-

sel end 4 uger, opgøres tjenesten pr. påbegyndt ½-time og honoreres som over-

arbejde, dog mindst for 6 timer. Overarbejde i forlængelse af den tjeneste, der 

ligger op til frihedsperioden, betragtes ikke som indgreb i frihedsperioden men 

honoreres efter de almindelige regler for overarbejde. 

Hvis du er deltidsansat skelnes der ikke mellem perioder på under og over 24 

timer. Såfremt et tilkald af en deltidsansat i en sådan frihedsperiode sker akut, 

honoreres tjenesten som overarbejde og mindst for 3 timer.  

Se figur 7. 

Figur 7. 

Mer- og overarbejde, deltidsansatte 

Som deltidsansat kan du få overarbejde på 2 måder: 

- hvis du har tjeneste ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal for fuld-

tidsansatte i opgørelsesperioden 

- hvis du har timer, udover den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansat-

te24 

Ekstratimer indenfor hhv. opgørelsesperiodens – og den daglige arbejdstidsnorm 

for fuldtidsansatte, er merarbejde. 

 
23 Se afsnittet ovenfor om Tjenestens placering 

24 5-10 timer, med mindre andet er aftalt lokalt 

Tilkald! Fuldtidsansat Deltidsansat (akut) 

Varsel <4 uger, friheds-

periode >24 timer 

Min. 6 timer + 50 %  

Varsel <4 uger, friheds-

periode <24 timer 

Min. 3 timer + 50 %  

Varsel <dagen før i ar-

bejdstiden 

 Min. 3 timer + 50 % 
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Eksempel: En deltidsansat arbejder fast 5 timer dagligt ugens 5 hverdage. De 

fuldtidsansatte arbejder 7,4 timer dagligt. Bliver den deltidsansatte pålagt at 

blive udover de 5 timer, vil de første 2,4 timer være merarbejde, mens timerne 

udover 7,4 timer vil være overarbejde. 

Hvis der ikke er en fast norm for de fuldtidsansattes daglige arbejdstid, fordi de 

alle arbejder i vagter af forskellig længde, har man aftalt, at man falder tilbage 

på et gennemsnit på 8 timer. 

Hvis der slet ikke er fuldtidsansatte på arbejdspladsen, anbefales det, at I indgår 

en lokalaftale om den daglige arbejdstidsnorm. 

Varsling og honorering 

Hvis merarbejde ikke er varslet senest i arbejdstiden dagen i forvejen, skal du 

have et varslingstillæg på 27,91 kr. pr. gang (31.3.2000 niveau). 

Merarbejde honoreres 1:1, enten ved afspadsering eller med timebetaling. Som 

ved overarbejde gælder det, at hvis du ikke har fået afspadseret merarbejdet 

inden udgangen af den 3. måned efter den måned, hvor det er præsteret, skal 

du have det udbetalt. 

Du skal have ulempegodtgørelse under merarbejde, som under normaltjeneste.25 

Aflysning og sygdom 

Hvis du og din leder har aftalt noget merarbejde, kan I selvfølgelig også aftale at 

aflyse det.  

Men hvis du ikke ønsker at aflyse merarbejdet, kan din leder, efter Socialpæda-

gogernes opfattelse, ikke ensidigt aflyse vagten, men den kan afspadseres med 

et varsel på 4 døgn. 

KL og Socialpædagogerne anbefaler, at man indgår lokalaftaler om afvarsling af 

merarbejde – fx med betaling af en del af det afvarslede merarbejde. 

Hvis du er forhindret i at møde til den ekstra vagt pga. sygdom, bliver du ikke 

honoreret for vagten, selv om den har stået i vagtskemaet.  

Det betyder samtidig, at du ikke kan afvikle afspadsering, der er optjent ved 

merarbejde, under sygdom. 

Det skyldes princippet om, at det, der kan optjenes, kan afvikles under sygdom. 

Det, der ikke kan optjenes, kan heller ikke afvikles. 

Hvis du bliver syg, efter at du er mødt på vagten, honoreres den del af vagten, 

der ligger inden sygefraværet, som merarbejde. 

Tilkald i arbejdsfri perioder 

Hvis du, som deltidsansat, tilkaldes til at møde akut/så hurtigt som muligt, ho-

noreres tjenesten som overarbejde, dog mindst for 3 timer (se figur 7, ovenfor). 
 
25 Se afsnit neden for om Arbejdstidsbestemte ydelser 
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Hvis lederen har varslet tjenesten senest dagen før i arbejdstiden, honoreres den 

som merarbejde. 

 

 

Arbejdstidsbestemte ydelser 

Procentuelle tillæg 

Som noget nyt – og indtil videre kun i kommunerne – er alle arbejdstidsbestem-

te ydelser lavet om fra krone/øre tillæg til procentuelle tillæg. Samtidig er til-

lægget mellem søndag og mandag bortfaldet. 

3/37 skal afspadseres 

3/37-afspadseringen udgør 8,11 % af aften- og nattillæggene, som er reserveret 

til afspadsering.  

3/37 kan kun udbetales, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger 

det, og under fornøden hensyntagen til dine personlige forhold. 

Som noget nyt indgår 3/37 som en del af det almindelige afspadseringsregn-

skab. Tidligere opgjorde man 3/37-afspadseringen én gang om året, men nu 

opgør man det løbende.  

Det betyder samtidig, at du skal afspadsere dine 3/37-timer inden udgangen af 

den 3. måned efter, at de er optjent, ellers udbetales de – ligesom al anden af-

spadsering. 

Er du ansat i regionen, optjener du også 3/37-afspadsering for arbejdstimer mel-

lem kl.14-17, hvis arbejdstiden begynder kl.14 eller senere og rækker ud over 

kl. 17. 

Honorering også under sygdom og barsel 

Den honorering, du får som en fast del af din løn, dvs. for den planlagte tjene-

ste, skal du også have under sygdom og barsel, fordi den udgør en fast påregne-

lig lønandel. Det gælder både udbetalinger og afspadsering. 

Det betyder også, at afspadsering, som er (en del af) en arbejdstidsbestemt 

ydelse, anses for afholdt, selv om du er syg på afspadseringsdagen. 

Tillæg på tillæg 

Hvis du arbejder på en lørdag mellem 17-24 eller en søndag eller søgnehelligdag 

mellem 00-06 eller 17-24, skal du både have aften- og nattillæg og 3/37-timer 

og lørdagstillægget eller søndags-/søgnehelligdagstillægget(-afspadseringen). 

Til gengæld får du ikke lørdagstillæg, hvis en søgnehelligdag falder på en lørdag. 

Så ”opgraderes” lørdagen nemlig til en søgnehelligdag, og så er det reglerne for 

søgnehelligdage, der er i kraft. 
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Tabellen herunder skitserer ydelserne i henholdsvis kommuner og regionen. 

 

Tillæg Kommuner Regionen 

Aftentillæg 17-23 Socialpædagoger: 25 % 

Medhjælpere:      27,5 % 

Pæd. Assistenter: 26 % 

Fortrinsvis som tillæg (dog 

fratrukket 8,11 %) 

18,60 kr./time (31.3.2000 

niveau) 

Som tillæg 

Nattillæg 23-06 Socialpædagoger: 25,5 % 

Medhjælpere:       28 % 

Pæd. Assistenter: 26,5 % 

Fortrinsvis som tillæg (dog 

fratrukket 8,11 %) 

18,60 kr./time (31.3.2000 

niveau) 

Som tillæg 

3/37-afspadsering 8,11 % fratrækkes tillægge-

ne herover og gives som 3 

timers afspadsering pr. 37 

timers effektiv tjeneste mel-

lem 17-06 

Kan kun udbetales i særlige 

situationer 

3 timers afspadsering pr. 

37 timers normaltjeneste 

mellem 17-06, når tjene-

sten påbegyndes kl.14 eller 

senere 

Kan kun udbetales i særlige 

situationer 

Lørdagstillæg 8-24 Socialpædagoger: 20 % 

Medhjælpere:       23 % 

Pæd. Assistenter:  21 % 

Fortrinsvis som tillæg 

 

Lørdag 8-24 og mandag 

00-04 

 22,34 kr./time (31.3.2000 

niveau) 

(også mellem 04-06, hvis 

tjenesten påbegyndes inden 

00) 

Som tillæg 

Søn- og helligdage 0-24 50 %, fortrinsvis som af-

spadsering 

50 %, fortrinsvis som af-

spadsering 

Figur 9 

Arbejdstidsbestemte ydelser gives under effektiv tjeneste, dvs. under normaltje-

neste, men også ved tilkald under rådighedstjeneste og ved over- og merarbej-

de26.  

 
26 Arbejdstidsaftalen § 13 stk.2A 
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Bemærk dog, at hvis du er ansat under regionen, får du kun 3/37 afspadsering 

af normaltjeneste, og altså ikke af tilkald og over-/merarbejde.  

Regionen adskiller sig også ved, at 3/37 afspadseringen ikke skal ske inden ud-

gangen af den 3. måned efter, at tjenesten er udført, men inden det pågældende 

ferieårs udløb (inden 30. april). 

 

Rådighedstjeneste 

 

Rådighedstjeneste er tjeneste, hvor du står til rådighed – enten fra et vagtvæ-

relse på arbejdspladsen eller hjemme fra – og kan tilkaldes til effektiv tjeneste, 

straks eller hurtigst muligt. 

Hvis der er planlagt en rådighedsvagt i din tjenesteplan, skal den ligge i forlæn-

gelse af en normalvagt. Kun hvis rådighedstjenesten er en såkaldt døgnvagt eller 

anden form for rådighed, kan den planlægges uden forudgående normalvagt.27 

Såkaldt ubelastet rådighedstjeneste betragtes som hviletid. Det fremgår af reg-

lerne om hviletid.28 

Fra vagtværelse 

Hvis rådighedsvagten udføres fra vagtværelse på arbejdspladsen, får du med-

regnet ¾ time (45 minutter) for hver times rådighedsvagt, i din arbejdstidsopgø-

relse. Det betyder, at en rådighedsvagt på fx 10 timer, medregnes i opgørelses-

periodens arbejdstid med 7,5 timer. 

Det skyldes, at man forudsætter, at du kan ligge og sove under vagten. Hvis du 

ikke tilkaldes under rådighedsvagten, siger man, at den er ubelastet. 

Hvis du derimod bliver tilkaldt til effektiv tjeneste (også kaldet, at få et ”op-

kald”), så begynder ”taxameteret” at tælle. Hver påbegyndt times effektiv tjene-

ste under rådighedsvagten honoreres som overarbejde (også, hvis du er deltids-

ansat), men flere tilkald inden for den samme time tæller ikke ekstra. Så regn-

skabet kommer til at se sådan ud: 

 

Rådighedsvagt kl.22-08 = 10 x ¾ time =  7:30 timer 

Tilkald kl.00-00.30 = 1 x 1,5 timer =  1:30 timer 

Allerede medregnet rådighed 00-00.30 = -0:45 timer 

Timer i alt    8:15 timer 

Læg mærke til, at den allerede planlagte rådighed fratrækkes, så timerne ikke 

medregnes 2 gange. 

 
27 Se afsnit om Arbejdstidens længde, s.7 

28 Se afsnit om Hviletid 
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Fra bolig 

Hvis du pålægges rådighedsvagt fra din egen bopæl, får du 1/3 time (20 minut-

ter) for hver times rådighedsvagt. En rådighedsvagt på 10 timer, skal her altså 

medregnes i opgørelsesperiodens arbejdstid med 3,33 timer (3 timer 20 minut-

ter). 

Hvis vi forudsætter samme scenarium, som ovenfor, ser regnskabet således ud: 

 

Rådighedsvagt kl.22-08 = 10 x 1/3 time = 3:20 timer 

Tilkald kl.00-00.30 = 1 x 1,5 timer =  1:30 timer 

Allerede medregnet rådighed 00-00.30 = -0:20 timer 

Timer i alt    4:30 timer 

Tilkaldet vil nu nok i praksis være længere end ½ time, for transporttiden hjem-

mefra til arbejdspladsen og tilbage igen, skal medregnes fra det tidspunkt, du 

modtager opkaldet, til du er hjemme igen. 

Hvis din leder vurderer, at transporten vil tage for lang tid, hvis du benytter dit 

sædvanlige transportmiddel (fx bus, tog eller cykel) kan lederen give dig tilladel-

se til – og naturligvis betale for - en hurtigere transportform (fx egen bil eller 

taxa). Du skal tilbydes samme transportform ud og hjem. Du kan altså ikke blive 

kørt i taxa til arbejdspladsen, for derefter at blive sendt med bussen hjem. 

Hvis tilkaldet sker i tidsrummet 24-06, har du krav på vederlagsfri transport, 

uanset afstanden til din bolig – og den skal foregå under betryggende forhold! 

Påregneligt tilkald 

Normalt er tilkaldet jo karakteriseret ved at være noget akut, noget der opstår 

pludseligt og ikke som en del af planlægningen.  

Men du kan faktisk godt få besked om, at du må regne med at blive tilkaldt i 

slutningen af rådighedsvagten. 

Det kaldes et påregneligt tilkald/opkald. Det kan anvendes på hverdage, må kun 

vare op til 2 timer og må tidligst begynde kl.06 og senest slutte kl.09. Det kan fx 

være praktisk, så man kan deltage i morgenvækning af beboerne, sammen med 

dagvagten, inden man går hjem. 

Døgnvagt 

Døgnvagter er rådighedstjeneste, der varer 24 timer. Det kan både være fra 

vagtværelse og fra bopæl. 

Hvis døgnvagten udføres fra vagtværelse på arbejdspladsen tæller den 20 timer. 

Hvis den udføres fra egen bolig, tæller den 14 timer. 

Du er forpligtet til at udføre effektiv tjeneste i op til 8 timer under en døgnvagt. 

Først ved tilkald over 8 timer skal du have de overskridende timer omregnet og 

honoreres efter de regler, som er beskrevet ovenfor. 
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Regnestykket kan fx se således ud: 

Døgnvagt fra vagtværelse kl.08-08 =  20:00 timer 

Tilkald kl.00-04 = 4 timer =    0:00 timer 

Timer i alt    20:00 timer 

 

Eller fx således: 

Døgnvagt fra vagtværelse kl.08-08 =  20:00 timer 

Tilkald kl.09-19=10 timer=(10-8+50%) =   3:00 timer 

Allerede medregnet rådighed = (20/24x2)= - 1:40 timer 

Timer i alt    21:20 timer 

 

Døgnvagten anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. 

Det betyder, at hvis din døgnvagt fx anses for at høre til søndagen, er det aftalt, 

at du skal have søndagstillæg for mindst 8 normaltimer. Det kunne fx se sådan 

ud: 

Døgnvagt fra bolig lørdag kl.20.00 til søndag kl.20.00: 

- lørdag 20.00 – 24.00: (6/24*14)timer =       3:30 timer 

- søndag 00.00 – 20.00: (18/24*14)timer =   10:30 timer 

- søndagsafspadsering/-tillæg = 10,5 x 50%=   5:15 timer 

Ekstra rådighedstjeneste 

Du kan også pålægges ekstra rådighedstjeneste, altså rådighedstjeneste, som 

ikke er indeholdt i din tjenesteplan. 

Ekstra rådighedstjeneste omregnes til normaltimer og honoreres derefter som 

overarbejde (ganges med 1,5).  

Det betyder, at hvis du fx pålægges 8 timers ekstra rådighedstjeneste fra vagt-

værelse, omregnes disse til (8*3/4) timer = 6 timer, tillægges 50 % og tæller 

herefter som 9 timer, eller 67,5 minutter pr. rådighedstime. 

Bliver du tilkaldt under ekstra rådighedstjeneste, forhøjes reduktionen for den 

allerede medregnede rådighedstjeneste, tilsvarende, så der fradrages 67,5 mi-

nutter for hver rådighedstime, der skal reduceres med. 

Et samlet regnestykke ved fx tilkald på 1 time kunne se således ud: 

Ekstra rådighedstjeneste 23.00-07.00 = (8 x 3/4 time+50%)= 9:00 timer 

Tilkald 00.00-01.00 = (1 x 1,5) =    1:30 timer 

Allerede medregnet rådighedstjeneste 00.00-01.00 =              - 67,5 minutter 

Timer i alt     9:23 timer 
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I skal i øvrigt være opmærksomme på bestemmelserne om inddragelse af 

fridøgn. Hvis pålæg af ekstra rådighedstjeneste medfører inddragelse af et 

fridøgn, gælder bestemmelserne om mindste honorering herfor. 29 

Anden form for rådighed 

Din arbejdsgiver kan ønske at benytte andre former for rådighedstjeneste, end 

de, der er nævnt her. Det kunne fx være, at du venter en vigtig afgørelse fra en 

borgers sagsbehandler, og at denne ventes at ringe fredag, inden for 2 timer 

efter, at din vagt er sluttet. Så kan din leder bede dig om at stå til rådighed på 

telefonen i 2 timer efter din vagt.  

Eller det kunne være, at kommunen ønsker at oprette en vagttelefon, som nogle 

medarbejdere skal varetage hjemmefra, uden for normal arbejdstid, efter en 

særlig turnus. 

Den type rådighedstjeneste skal I aftale honorering for lokalt. Det, I skal afklare 

er, om - og hvordan rådighedstimerne skal opgøres (3/4 time pr. time, 1/3 time 

pr. time eller noget helt tredje), samt hvordan der eventuelt skal honoreres for 

timerne. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen.  

 
 

Koloniophold/ferieture 

Hovedprincippet er, at vilkår for deltagelse i koloniophold/ferieture aftales lokalt. 

Kun, hvis det ikke er muligt at nå til enighed gælder den gamle koloniaftale 

(64.21) 

Deltagelse i koloniophold og ferieture for grupper er et led i ”tjenestepligten” – 

dvs. det er noget, man skal, hvis man bliver pålagt det (gælder ikke lærere). 

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du ikke ønsker at deltage i koloni-

en/ferieturen, begrundet i følgende forhold: 

- din ansættelse er en bibeskæftigelse 

- du har mindreårige børn eller andre særlige personlige forpligtelser, der 

vanskeliggør deltagelse 

Du og tillidsrepræsentanten kan tage en konkret drøftelse med arbejdsgiveren af 

spørgsmålet om fritagelse. 

Hvis I laver en lokalaftale på arbejdspladsen eller i kommunen, kan I tage 

spørgsmålet om frivillighed op generelt og eventuelt aftale rammer for frivillig-

heden. 

Arbejdstiden under koloniophold er 7,4 timer pr. dag for alle. For en deltidsansat 

vil det kunne påvirke, hvor mange timer, der kan fastsættes i resten af tjeneste-

planen. 

I en lokalaftale vil I kunne fastsætte et andet timetal pr. kolonidag, dog højest 

13 timer, når hviletidsbestemmelserne skal overholdes – og det skal de! 

 
29 Se afsnit ovenfor om Inddragelse af fridøgn 
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Der ydes et kolonitillæg pr. dag: 

- for hverdage udgør det 211,19 kr. (31.3.2000-niveau) 

- for søn- og helligdage udgør det 421,86 kr. (31.3.2000-niveau) 

Vær opmærksom på, at du fortsat skal have samme antal fridøgn i opgørelses-

perioden.30 

Erstatningsfriheden gives for mindst 6 timer og højest 7,4 timer (oprundet til 

7,5).  

Også tillægget og erstatningsfriheden kan forbedres ved lokal aftale. 

Under koloniopholdet suspenderes arbejdstidsaftalen i øvrigt. Det vil sige, at 

regler om overarbejde, rådighedstjeneste, arbejdstidsbestemte ydelser mv. ikke 

gælder. 

Man skal have sin sædvanlig løn (+ kolonitillæg) under koloniophold. 

 

Hviletid og fridøgn 
 
De fleste kender begrebet ”11-timers reglen”, men måske færre ved, at den stam-
mer fra Arbejdsmiljølovens (AML) § 50 og fastsætter, at ansatte skal have en sam-
menhængende hvileperiode på mindst 11 timer indenfor hver 24 timers periode. 
 
I § 51 i samme lov fastsættes det, at inden for en periode på 7 døgn skal de ansatte 
have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i tilknytning til en daglig hvileperiode.  
 
Formålet med disse bestemmelser er at sikre lønmodtagerne mod nedslidning. Kor-
te intervaller mellem vagterne og lange vagter bevirker simpelthen en for tidlig ned-
slidning. 

Muligheder for afvigelse 
 
Det er muligt for den enkelte ansatte at aftale med lederen, at der er op til 7 dage 
mellem 2 fridøgn. Dette benyttes typisk af nattevagter, der går i 7/7 skema. 
 
Øvrige afvigelser fra reglerne om hviletid og fridøgn kan kun ske efter skriftlige lo-
kalaftale mellem TR/FTR/kredsen og arbejdsgiveren. 
Det er ligeledes aftalt, at man højest kan udskyde fridøgnet, så der er op til 12 døgn 
mellem 2 fridøgn. 
 
Hvis I ønsker at lave en lokalaftale om nedsættelse af hviletiden eller udskydelse af 
fridøgnet, er det vigtigt, at I kun aftaler disse afvigelser i de særlige situationer, hvor 
det nødvendigt for arbejdets planlægning og udførelse. 
Det kan fx være i situationer, hvor en nedsættelse af hviletiden til 8 timer er en for-
udsætning for, at alle medarbejdere kan deltage i et personalemøde, et kursus eller 
 
30 Se afsnit om Inddragelse af fridøgn 
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et kulturelt arrangement. Men inden I sætter pennen til papiret er det en god idé at 
overveje i fællesskab, om der var andre mulige løsninger end at afvige fra 11-timers 
reglen. 
 
Kredsen anbefaler, at lokalaftale indeholder en præcis beskrivelse af, i hvilke situa-
tioner hviletiden kan nedsættes til 8 timer, og desuden, at I aftaler, at nedsættelse 
af hviletiden højest kan ske 2 dage om ugen og ikke 2 på hinanden følgende dage. 
 
Udskydelse af fridøgnet kan også kun ske ved skriftlig aftale, og også her er det vig-
tigt, at I har en snak om, hvorfor det er nødvendigt og om den arbejdsmæssigt sær-
lige situation kunne løses på en anden måde. 
 
En lokalaftale bør, også her, indeholde en præcis beskrivelse af de situationer (fx i 
forbindelse med koloniophold/ferieture), hvor udskydelsen kan finde sted. 
 
Overvej også, hvad det skal koste, at I accepterer afvigelserne! Det kunne fx være et 
tillæg pr. gang (lokale lønmidler), at tjenesten tæller som overarbejde eller andet. 
 
Hvis der allerede er en lokalaftale, ved din tillidsrepræsentant det. Spørg hen-
de/ham! 

Beskyttet fridøgn 
 
Det ugentlige fridøgnsperiode skal have en længde på 64 timer. Varighed kan ned-
sættes til 55 timer, uden lokalaftale, hvis særlige arbejdsmæssige krav gør sig gæl-
dende. Vær dog opmærksom på, at udgangspunktet er de 64 timer, så 55 timer skal 
være undtagelsen, ikke reglen. 
 
Hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde kravet om et ugentligt fridøgn, kan den 
lange fridøgnsperiode opdeles i 2 korte, hver af 35 timers varighed (fridøgn 24 timer 
+ hviletid 11 timer = 35 timer). Vær, også her, opmærksom på, at opdeling i korte 
fridøgn skal være undtagelsen, ikke reglen. 
Hvis det lokalt er aftalt, at hviletiden kan nedsættes til 8 timer, kan det korte fridøgn 
- afhængigt af den konkrete situation - være ned til 32 timer (24 + 8). 
 
Hvis flere fridøgn lægges sammen, skal fridøgnene, udover de første 2, have en 
længde på 24 timer.  
Det kan fx være et udskudt kort fridøgn, der lægges i forlængelse af en lang 
fridøgnsperiode, så det samelet bliver 3 fridøgn. Her er kravet til varigheden af det 
tredje fridøgn altså kun 24 timer (35 minus 11). 
 
Fridøgnet er en særligt beskyttet arbejdsfri periode. Det betyder, at der er særlige 
beskyttelsesregler, hvis der sker indgreb i en fridøgnsperiode, som er anderledes 
end de, der gælder ved indgreb i almindelige arbejdsfri perioder31. 

 
31 Se afsnittene om Inddragelse af fridøgn og Tilkald i arbejdsfri perioder 
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Det betyder også, at fridøgnene skal fremgå af tjenesteplanen. Det er altså ikke nok, 
at skemaet er tomt, fridøgnet skal være markeret, fx med BF eller anden kode, som 
klart identificerer fridøgnet. 
 
 

Bilagsliste 
 
Bilag 1: Arbejdstidsbestemte ydelser/Særydelser – kommuner og regioner 
Bilag 2: Eksempler på lokalaftaler 
Bilag 3: Arbejdsmiljøloven kap.9 – Hviletid og fridøgn 
Bilag 4: Eksempler på tilkald i fridøgn og arbejdsfri perioder 
Bilag 5: Aftale om hviletid og fridøgn på døgninstitutionsområdet 
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Bilag 1 
S 1/2 

Særydelser/arbejdstidsbestemte ydelser 
 
Kommunerne 
Benævnelse Sats pr. 1.10.2017, kr. 
Omlagt tjeneste, delt tjeneste mv.  
Delt tjeneste pr. dag 45,52 
Omlagt tjeneste pr. ændret time 41,55 
Omlagt rådighedsvagt pr. ændret time 20,78 
  
Inddraget fridøgn, kortere varsel end 14 
døgn, pr. gang 

609,43 

  
Manglende varsel af overarbej-
de/merarbejde, pr. gang 

37,59 

  
Ferie-/kolonivederlag (mindst):  

- hverdage 284,44 
- søn- og helligdage 568,19 

  
Aften-, nat- og weekendtillæg  
Tillæg 17-23 (8,11 % (3/37) reserveret til 
afspadsering: 

I procent af timelønnen 

- Socialpædagoger 25,0 %  
- Omsorgs- og pædagogmedhjæl-

pere 
27,5 % 

- Pædagogiske assistenter 26,0 % 
  
Tillæg 23-06 (8,11 % reserveret):  

- Socialpædagoger 25,5 % 
- Omsorgs- og pædagogmedhjæl-

pere 
28,0 % 

- Pædagogisk assistenter 26,5 % 
  
Lørdagstillæg 08-24:  

- Socialpædagoger 20,0 % 
- Omsorgs- og pædagogmedhjæl-

pere 
23,0 % 

- Pædagogiske assistenter 21,0 % 
  
Søn- og helligdage: Som afspadsering eller tillæg 
 50,0 % 
  
Kørselsgodtgørelse 2017 Kr. pr. kilometer 
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Bemyndiget kørsel indtil 20.000 km 3,53 
Kørsel udover 20.000 km 1,93 
Cykel, knallert, knallert 45 0,52 
 
 
Regionerne 
Benævnelse Sats pr. 1.10.2017 Pensionsindbetaling 
Forskudttidsbetaling:   
Tillæg 17-06, pr.time 25,00 0,75 
Lørdag/mandag, pr. time 30,02  
Delt tjeneste, pr. dag 45,42  
Omlagt tjeneste, pr. ændret 
time 

41,46  

Omlagt rådighedsvagt, pr. æn-
dret time 

20,74  

   
Inddragelse af fridøgn med 
kortere varsel end 14 døgn, pr. 
gang 

608,18  

   
Manglende varsel af overar-
bejde, pr. gang 

37,51  

   
Feriekolonivederlag (mindst)   

- Hverdage 283,86  
- Søn- og helligdag 567,02  

   
Kørselsgodtgørelse 2017 Kr. pr. kilometer  
Bemyndiget kørsel indtil 
20.000 km. 

3,53  

Kørsel udover 20.000 km. 1,93  
Cykel, knallert, knallert 45 0,52  
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Eksempler på lokalaftaler 
 
Eksempel 1: Lokalaftale vedr. afløsningspersonale  

Tjenesteplanlægning for tilkaldevikarer (afløsningspersonale)  

Der kan ansættes op til 8 tilkaldevikarer på følgende vilkår.  

Vikarer fastansættes med et ansættelsesbrev på minimum 8 timer pr. uge.  

Vikarer skal så vidt muligt være bekendt med tjenestens placering mindst 4 uger 

forud. Fridøgn og frihed på søgnehelligdage skal være fastlagt som for øvrigt 

personale.  

Normperioden for vikarer kan udgøre op til 26 uger.  

Søndagstimer og forskudt tjeneste udbetales løbende.  

Vikarer kan ikke anvendes ved afløsning i en fast stilling, f.eks. orlov og anden 

længerevarende fravær.  

Vikarer som ansættes på et timetal der er lavere end 30 timer, er berettiget til 

med omgående virkning at bringe ansættelsesforholdet til ophør, hvis den ansat-

te kan få arbejde med længere arbejdstid, end der tilbydes i dette ansættelses-

forhold.  

 

Eks. 2: Lokalaftale om fast årligt ulempetillæg samt visse arbejdstidsbe-

stemmelser  

Der ydes et fast årligt arbejdstidsbestemt ulempetillæg på kr. xxxxxx (31.03.00-

niveau), svarende til kr. xxxxx (01.01.2014-niveau), svarende til kr. xxxx kr. pr. 

måned.  

Ulempetillægget er aftalt under henvisning til “Aftale om arbejdstidsregler for 

døgninstitutioner m.m.” og dækker 17-06 tillæg, forskudttidstillæg (3/37 timer), 

weekendtillæg, delt tjeneste, tillæg for omlagde timer, varskotillæg, tillæg for 

inddragelse af frihedsperioder og tillæg for arbejde i frihedsperioder (50 % til-

læg).  

Medarbejderen planlægger selvstændigt placeringen af den ugentlige arbejdstid 

indenfor en 13-ugers normperiode.  

Overarbejde, der ikke er afviklet ved normperiodens udgang, udbetales i henhold 

til gældende 

 

Eksempel 3: Lokalaftale om hviletid og fridøgn samt visse arbejdstidsbe-

stemmelser  

Aftalen dækker, hvor ikke andet er nævnt, socialpædagoger og medhjælpere 

ansat på XX.  

Det er en forudsætning for lokalaftalens indgåelse, at tjenestetidsplanlægningen 

foretages i henhold til de principper, der aftales under henvisning til samar-

bejdsudvalgsreglernes bestem-melse om retningslinier derfor.  

S 2/2 

 

Tjenesteplanen forelægges tillidsrepræsentanten til godkendelse i forhold til de 

vedtagne retningslinier.  

1. Nedsættelse af den daglige hviletid.  

Hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder kan nedsættes til 8 timer. Hviletids-

nedsættelsen kan for den enkelte ansatte maksimalt tilrettelægges 1. gang pr. 

uge.  

Nedsættelse af hviletiden kan ikke tilrettelægges 2 på hinanden følgende døgn.  
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Forudsætningen for at hviletiden nedsættes, er at fridøgnet er af 64 timers va-

righed. Såfremt fridøgnet opdeles skal hver fridag have en længde på mindst 40 

timer.  

2. Udskydelse af det ugentlige fridøgn.  

Det ugentlige fridøgn kan tilrettelægges, så der er op til 7 døgn mellem 2 

fridøgn.  

3. Ture og udslusningsture.  

Fridøgnet kan under de ovennævnte ture udskydes så der op til 12 døgn mellem 

2 fridøgn.  

Der planlægges dagligt med 7,4 timers normaltjeneste og 3,5 timers overarbej-

de. Der ydes time-dagpenge efter gældende regler.  

Overarbejdstimerne udbetales efter afholdelse af de nævnte ture  

Såfremt fridøgnet udskydes er deltagelse på de nævnte ture frivillig.  

4. Ulempetillæg.  

For socialpædagoger ansat på X spor 1, Y spor 1 og Z spor 2 og 3, ydes der et 

fast årligt ulempetillæg på xxxxx kr. (31.03.00 niveau) svarende til xxxx kr. pr. 

måned 01.10.08 niveau )  

Ulempetillægget dækker 17-06 tillæg og tillæg for delt tjeneste.  

5. Udskydelse af afvikling af over- og merarbejde.  

For socialpædagoger og medhjælpere ansat på X spor 1, Y spor 1 og Z spor 2 og 

3, udskydes honoreringen af over- og merarbejde, således at ovennævnte timer 

skal være afviklet inden udgangen af den 6. måned, der følger efter den hvor 

tjenesten er præsteret.  

6. Tilkaldevikarer (afløsningspersonale)  

Der kan ansættes op til 8 tilkaldevikarer på følgende vilkår.  

Vikarer fastansættes med et ansættelsesbrev på minimum 15 timer pr. uge.  

Vikarer skal så vidt muligt være bekendt med tjenestens placering mindst 4 uger 

forud. Fridøgn og frihed på søgnehelligdage skal være fastlagt som for øvrigt 

personale.  

Normperioden for vikarer kan udgøre op til 13 uger.  

Søndagstimer og forskudt tjeneste udbetales løbende.  

Vikarer kan ikke anvendes ved afløsning i en fast stilling, f.eks. orlov og anden 

længerevarende fravær.  

Vikarer som ansættes på et timetal der er lavere end 30 timer, er berettiget til 

med omgående virkning at bringe ansættelsesforholdet til ophør, hvis den ansat-

te kan få arbejde med længere arbejdstid, end der tilbydes i dette ansættelses-

forhold.  

Vikarer modtager efter anmodning frigørelsesattest.  

7. Opsigelse af lokalaftale.  

Nærværende aftale kan opsiges af hver af parterne med 12. ugers varsel.  

Punkterne 1,2,3,4,5 og 6 kan opsiges uafhængigt af hinanden.  

Såfremt lokalaftalen er opsagt, er parterne enige om at der ikke foretages væ-

sentlige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen før udløbsdatoen. 
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Arbejdsmiljøloven kap. 9, Hviletid og fridøgn 
 

§ 50. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 
11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. 
    Stk. 2. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved 

1)  holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den 

daglige eller ugentlige hviletid mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyn-

delsen af det andet holds arbejde, og  

2)  landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.  

 
    Stk. 3. Lastning og losning, der fortrinsvis udføres af løsarbejdere, samt nødvendige ar-
bejder i tilslutning hertil omfattes ikke af stk. 1 og 2. Arbejdsministeren kan fastsætte nær-
mere regler om en mindste hvileperiode, inden de pågældende ansatte atter beskæftiges 
efter udført overarbejde.  

Ændringer: 
Ændret sammen med kapiteloverskrift 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 51. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal 
ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt 
muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. 
    Stk. 2. Reglen i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for landbrug og gartneri. 
    Stk. 3. Ved arbejde med pasning af mennesker, dyr og planter samt ved arbejde, der er 
nødvendigt for at bevare værdier, kan det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsva-
rende frihed senere, når det er nødvendigt af beskyttelseshensyn eller for at sikre kontinu-
erlige ydelser eller vedvarende produktion. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere reg-
ler herom.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 52. §§ 50 og 51 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, 
maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret 
den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller anden 
tilsvarende dokumentation.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

 

 

http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p50aa&schultzlink=lar19750681#p50aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p51aa&schultzlink=lar19750681#p51aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#p50
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p52aa&schultzlink=lar19750681#p52aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
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§ 53. For fag og faglige områder eller særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nød-
vendigt, kan arbejdsministeren fastsætte regler om 

1)  den daglige hvileperiode, herunder om nedsættelse af den daglige hvileperiodes længde 

til 8 timer og om hvileperiodens beliggenhed, og  

2)  det ugentlige fridøgn, herunder om omlægning af fridøgnet.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 54. Personer i overordnede stillinger samt repræsentanter og agenter, der arbejder uden 
for virksomhedens faste arbejdssted, omfattes kun af §§ 50 og 51 i det omfang, det nærme-
re fastsættes af arbejdsministeren.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 55. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, under hvilke vilkår §§ 50 og 51 kan fravi-
ges ved aftale.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 56. I tilfælde af fravigelse efter §§ 50-55 skal der ydes tilsvarende kompenserende hvile-
perioder eller fridøgn, eller der skal ydes passende beskyttelse, hvis forholdene undtagel-
sesvis er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder eller 
fridøgn. Arbejdsministeren kan fastsætte, at 1. pkt. ikke gælder for personer i overordnede 
stillinger.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 57. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om begrænset arbejdstid for arbejde, der i 
særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare.  

Ændringer: 
Ændret 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

§ 58. Regler, der fastsættes efter §§ 53 og 57, kan finde anvendelse på enhver, der fører 
eller er besætningsmedlem på et køretøj, herunder også arbejde, der ikke udføres for en 
arbejdsgiver. 

Ændringer: 
Ændret 15/5 1999 ved 1999-03-30-ÆL.187 (LF 108 98-99), jf. dog ikrafttrædelsesbestem-
melserne og 29/12 1996 ved 1996-12-27-ÆL.1196 (LF 59 96-97). 

http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p53aa&schultzlink=lar19750681#p53aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#p50
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p54aa&schultzlink=lar19750681#p54aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#p50
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p55aa&schultzlink=lar19750681#p55aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#p50
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p56aa&schultzlink=lar19750681#p56aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p57aa&schultzlink=lar19750681#p57aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#p53
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#p57
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p58ab&schultzlink=lar19750681#p58ab
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19989108#v
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#pa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+Arbejdsret%2fOAO+SL%2flovmodul%2fA+G%2fArbejdsmiljoeloven%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19750681-full#pa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p58aa&schultzlink=lar19750681#p58aa
http://oaosl.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=v&schultzlink=lfo19967059#v
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Eksempler på tilkald i fridøgn og arbejdsfri perioder 
 
Eksempel 1  

Den ansatte indkaldes i et fridøgn til tjeneste kl. 14-18, således (linje 1 er det 

planlagte, linje 2 er ændringen, gæler alle tabeller i bilaget):  

 

7-15 Fri Fri 7-15 

 14-18   

 

Den samlede fridøgnsperiode i ovenstående eksempel er 64 timer.  

I eksemplet har den ansatte så haft fri i 23 timer forud for mødetidspunktet kl. 

14 og 37 timer efter tjenesten.  

Da frihedsperioden forud for mødetidspunktet er under 35 timer er der her mi-

stet én fridag og den ansatte har derfor krav på 6 timers overarbejde.  

 

Eksempel 2  

Den ansatte indkaldes i et fridøgn til tjeneste kl. 22-02, således:  

 

7-15 Fri Fri 7-15 

 22-02  

 

Den samlede fridøgnsperiode i ovenstående eksempel er 64 timer.  

I eksemplet har den ansatte så haft fri i 31 timer forud for mødetidspunktet kl. 

22 og 29 timer efter tjenesten.  

Ingen af frihedsperioder har haft en længde på 35 timer hvorfor begge fridage er 

mistet og man har krav på 2 gange 6 timers overarbejde.  

 

Tilkald i frihedsperioder, fuldtidsansatte og deltidsansatte med 30 timer 

eller mere:  

Fuldtidsansatte der tilkaldes til arbejde i en frihedsperiode, optjener mindst 3 

timers overarbejde. Hvis frihedsperioden er på 24 timer eller mere, optjenes 

mindst 6 timers overarbejde.  

 

Eksempel 1:  

En fuldtidsansat indkaldes til tjeneste kl. 20-22 mellem 2 vagter således:  

 

7-15 15-23 

20-22  

 

Da frihedsperioden mellem de 2 planlagte vagter er 24 timer, udløser dette ind-

kald 6 timers overarbejde.  

 

Eksempel 2:  

En fuldtidsansat indkaldes til tjeneste kl. 20-22 mellem 2 vagter således:  

 

7-15 7-15 

20-22  

 

Da frihedsperioden mellem de planlagte vagter her er mindre end 24 timer, ud-

løser dette indkald 3 timers overarbejde.  
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Tilkald på arbejdsfri dage, deltidsansatte under 30 timer:  

Deltidsansatte, der tilkaldes til arbejde i en frihedsperiode (arbejdsfri dag/0-dag) 

af over 24 timers længde og med mindre end 24 timers varsel optjener mindst 

3 timers merarbejde.  

 

Eksempel 1  

En deltidsansat indkaldes til tjeneste kl. 20-22 på en arbejdsfri dag/0-dag på 

over 24 timers længde med et varsel på mindre end 24 timer, således:  

 

7-15 0-dag 15-23 

 20-22 *)  

 

Varslet er mindre end 24 timer og udløser derfor 3 timers merarbejde.  

 

Eksempel 2  

Samme eksempel som ovenfor, men varslet er på mere end 24 timer. Det udlø-

ser derfor kun 2 timers merarbejde (20-22).  

*) Deltidsansatte er ikke omfattet af minimumstimetallet på 5 timer for normal-

tjenesten, med mindre det aftales lokalt.  

 

  

Tilkald mellem 2 normaltjenester, deltidsansatte:  

 

Deltidsansatte, der indkaldes mellem 2 daglige normaltjenester, med et varsel 

på mindst 24 timer, optjener merarbejde time for time.  

 

Eksempel 1:  

En deltidsansat indkaldes til tjeneste kl. 20-22 mellem 2 planlagte vagter med et 

varsel på 24 timer. Da varslet er på 24 timer udløser dette indkald 2 timers mer-

arbejde (plus tillæg for delt tjeneste, hvis tjenesten er delt af mindst 1 time).  

 

Eksempel 2:  

Samme eksempel som ovenfor, men varslet er på under 24 timer. Det udløser 

derfor 3 timers merarbejde.  

 

Eksempel 3:  

En deltidsansat indkaldes til tjeneste kl. 20-22 mellem 2 planlagte vagter. Så-

fremt den forudgående tjeneste eksempelvis har været fra kl. 07.00 til 15.00 

(svarende til den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte), udløser tilkaldet 3 

timers overarbejde. Det har ingen betydning, at tjenesten efter tilkaldet er min-

dre end den daglige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte. 
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Aftale om hviletid og fridøgn på døgninstitutionsområdet 
  

(64.17) Aftale om hviletid og fridøgn for døgninstitutionspersonale 

af 1. juli 1981 

 

Amtsrådsforeningen 

Forbundet af Offentligt Ansatte 

Foreningen af Kommunerne i Københavns Amt 

Frederiksberg Kommune 

KL 

Københavns Kommune 

Socialpædagogernes Landsforbund 

 

Inden for døgninstitutionsområdet for børn og unge samt for personer med vidtgående 

fysiske og psykiske handicap (de tidligere særforsorgsinstitutioner) m.v. er indgået føl-

gende aftale om hviletid og fridøgn mellem på den ene side 

 

Socialpædagogernes Landsforbund 

Forbundet for Offentligt Ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund og 

Københavns Kommunalforening 

 

og på den anden side 

 

Amtsrådsforeningen i Danmark 

Kommunernes Landsforening 

Foreningen af Kommuner i Københavns Amt 

Københavns Kommune 

Frederiksberg Kommune 

 

Aftalen er indgået i henhold til kap. 4 i arbejdsministeriets bekendtgørelse af 18. august 

1980 om hviletid og fridøgn og indeholder supplerende bestemmelser om daglig hviletid 

og ugentligt fridøgn i forhold til arbejdsmiljølovens kap. 9 og ovennævnte bekendtgørel-

ses kap. 3. 

 

1. Rådighedstjeneste på arbejdsstedet (vagt fra vagtværelset betragtes som hviletid). 

Ved rådighedstjenester anses hviletiden for afholdt, når den samlede hviletid under tje-

nesten har udgjort 11 timer eller mindst halvdelen af rådighedstjenesteperioden, hvoraf 

mindst 4 timer skal falde i perioden mellem kl. 23 og dagtjenestens påbegyndelse. Så-

fremt der ikke er opnået hviletid som anført, udskydes hviletiden eller dele heraf til det 

efterfølgende døgn. 

2. Under rådighedstjeneste bevirker telefonopkald, der ikke medfører aktivitet, ingen 

afbrydelse af hviletiden, dog således at der i tidsrummet kl. 23-07 kun kan indgå 3 op-

kald (uden aktivitet), før hviletiden afbrydes. Øvrige opkald beregnes efter principperne, 

som anvendes ved opgørelse af opkald, jf. arbejdstidsreglerne på døgninstitutionsområ-

det, § 3, stk. 6, 2. afsnit. 
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3. Reglerne i ovennævnte bekendtgørelse § 5 , stk. 3, hvorefter nedsættelse eller udsky-

delse af hvileperioden højest kan ske i 10 døgn i hver kalendermåned og i højest 45 døgn 

i et kalenderår, finder ikke anvendelse. 

4. Ved skriftlig aftale mellem den enkelte institution og en personalegruppes tillids-

mand/lokalbestyrelsen kan det fastsættes, at nedsættelse af hviletid mellem 2 døgns ho-

vedarbejder til 8 timer kan finde sted. 

5. Ved skriftlig aftale mellem den enkelte institution og en personalegruppes tillids-

mand/lokalbestyrelsen kan det fastsættes, at der kan tilrettelægges tjeneste således, at der 

kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn. 

6. Hvor det ikke umiddelbart er muligt at foretage arbejdstilrettelæggelse i overens-

stemmelse med ovennævnte bestemmelser, skal der træffes aftale mellem overenskom-

sternes/aftalernes parter om særlige løsninger, der skal tilstæbe overholdelse af foranstå-

ende bestemmelser og arbejdsmiljølovens og bekendtgørelsens bestemmelser i videst 

muligt omfang. 

 

København, den 1. juli 1981 

 

For  

Amtsrådsforeningen i Danmark  

P.f.v  

Karlo Hansen 

For  

Kommunernes Landsforening  

Hans Brusgaard/N. Lomholt 

For  

Foreningen af Kommuner i Københavns Amt  

P.u.v.  

For  

Københavns Kommune  

P.o.v  

Flemming Sarroe/N. Skov 

For  

Frederiksberg Kommune  

G. Kastberg/Lars Due Østerbye 

 

For  

Socialpædagogernes Landsforbund  

Jens Asger Hansen 

For  

Forbundet for Offentligt Ansatte  

Poul Winckler 

For  

Københavns Kommunalforening  

Johan Byberg 
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