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ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: 
 
EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbin-
delse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. 
 
I lighed med direktivet om underretning af arbejdstageren om vilkå-
rene for ansættelsesforholdet er der givet mulighed for at arbejds-
markedets parter kan implementere direktivet. 
 
(Amts)kommunerne og KTO har således ikke været helt frit stillet 
ved indgåelse af nedenstående aftale, idet man i forbindelse med 
indgåelsen af aftalen har skullet sikre, at implementeringen var i 
overensstemmelse med gældende EF-ret. 
 
Arbejdsministeren har i Folketinget tilkendegivet, at implementerin-
gen af arbejdstidsdirektivet bør foretages af arbejdsmarkedets par-
ter. 
 
SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: 
 
De kommunale arbejdsmarkedsparter har ønsket at implementere 
direktiv 93/104/EF af den 23. november 1993 om visse aspekter i 
forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden ved aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter. 
 
Parterne har rettet en henvendelse til Arbejdsministeriet med henblik 
på at fastlægge snitfladen mellem lovgivning og aftaler i forbindelse 
med implementeringen af ovenstående direktiv. Ministeriet har be-
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svaret forespørgslen i skrivelse af den 11. januar 1995 som vedlæg-
ges. 
 
Udgangspunktet for direktivet er lønmodtagerens sikkerhed og 
sundhed. 
 
Da lønmodtagerens sikkerhed og sundhed, med hensyn til hviletid, 
har været lagt til grund ved udarbejdelsen af overenskomster og af-
taler siden udsendelse af bekendtgørelse om hviletid og fridøgn i 
1980, kan man konstatere, at direktivets overordnede hensigt allere-
de er opnået i Danmark. 
 
Parterne konstaterer, at direktivbestemmelser, der ikke er medtaget 
i aftalen, efter Arbejdsministeriets opfattelse er implementeret ved 
lovregulering, jf. Arbejdsministeriets skrivelse af den 11. januar 
1995. 
 
Det er parternes intention, at de eksisterende aftaleregelsæt om ar-
bejdstid m.v. kun påvirkes i nødvendigt omfang. 
 
Aftalen gælder i princippet alle (amts)kommunalt ansatte, med min-
dre de er specielt undtaget. 
 
For så vidt angår artikel 13 om arbejdsrytme forudsættes dog, at Ar-
bejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 1182 af 
den 18. december 1992 (jf. § 9, om monotont arbejde) sikrer de hen-
syn, der fremgår af artiklen.  
 
Parterne forudsætter, at der i de enkelte overenskomster sker en 
henvisning til denne aftale, og at der i den forbindelse sker en tilret-
ning i fornødent omfang, så overenskomstbestemmelserne ikke er i 
strid med nærværende aftale. Desuden kan der ske en tilretning 
med henblik på at sikre, at der ikke sker en generel sænkning af 
niveauet for beskyttelse af den ansatte. 
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Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er 
indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
og Sundhedskartellet. 
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AFTALE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTE-
LÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 
 
 

§ 1. ANVENDELSESOMRÅDE 

 
1. Aftalen omfatter (amts)kommunalt ansatte, samt ansatte ved 

selvejende institutioner m.v., hvor de (amts)kommunale over-
enskomster/aftaler m.v. gælder. 

 
2. Aftalen gælder ikke ansatte, der er beskæftiget med vej-, luft-, 

sø- og jernbanetransport, sejlads eller læger under uddannel-
se. 

 
3. Aftalen er en minimumsaftale. 
 

BEMÆRKNINGER: 
 
Denne aftale berører ikke parternes adgang til at aftale 
overenskomster/aftaler m.v., der er gunstigere. 

 

§ 2. DEFINITIONER 

 
1. Arbejdstid: Arbejdstiden er defineret i de enkelte overenskom-

ster/aftaler eller i særlige arbejdstidsregelsæt. 
 

Hvor en sådan ikke er fastlagt, er arbejdstiden det tidsrum, 
hvori arbejdstageren er på arbejde og står til arbejdsgiverens 
rådighed under udførelse af sin beskæftigelse. 

 
2. Hvileperiode: Det tidsrum, der ikke er arbejdstid, samt det tids-

rum, der i aftalerne om hviletid er aftalt som hviletid. 
 
3. Natperiode: Et tidsrum på mindst 7 timer, der skal omfatte tids-

rummet mellem kl. 00.00 og 05.00. 
 
4. Natarbejder: En ansat, der normalt udfører mindst tre timer af 

sin daglige arbejdstid i nat perioden. 
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§ 3. DAGLIG HVILETID 

 
Den daglige hvile tid følger bestemmelserne i lov om arbejdsmiljø, 
og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn med 
de i tilknytning hertil indgåede og godkendte aftaler om hviletid og 
fridøgn. 
 

BEMÆRKNINGER: 
 
Parterne konstaterer, at de eksisterende regler om hviletid 
skal give de ansatte mulighed for tilsvarende kompense-
rende hviletid, såfremt man fraviger bestemmelserne om 
hviletid. 

 

§ 4. PAUSE 

 
Det skal sikres, at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige ar-
bejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdsdagen 
således, at formålet med pausen tilgodeses. 
 
De nærmere bestemmelser fastsættes i de enkelte overenskomster, 
såfremt der ikke er pausebestemmelser i overenskomsten/aftalen. 
 

§ 5. UGENTLIG HVILETID 

 
Den ugentlige hviletid følger bestemmelsen i lov om arbejdsmiljø, og 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn med de i 
tilknytning hertil indgåede og godkendte aftaler om hviletid og fri-
døgn. 
 

BEMÆRKNINGER: 
 
Parterne konstaterer, at de eksisterende regler om fridøgn 
skal give de ansatte mulighed for tilsvarende kompenseren-
de fridøgn, såfremt man fraviger bestemmelserne om fri-
døgn. 
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§ 6. UGENTLIG ARBEJDSTID 

 
1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fremgår af den enkel-

te overenskomst/aftale eller særlige arbejdstidsregelsæt. 
 
2. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syv-dages periode 

må dog ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. 
 

Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode. Hvor 
der i overenskomster/aftaler er fastsat eller fastsættes en an-
den referenceperiode for beregning af gennemsnittet, benyttes 
denne. Referenceperioden kan højst være 12 måneder. 

 
Bestemmelsen finder ikke anvendelse: 
- når arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved 

det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på 
forhånd, eller  

- når arbejdstagerne selv kan fastsætte den, bl.a. når der 
er tale om personale med ledelsesfunktioner eller andet 
personale, der har beføjelse til at træffe selvstændige 
beslutninger. 

 
§ 7. ÅRLIG FERIE 
 
Bestemmelserne i aftale om ferie for (amts)kommunalt ansatte fin-
der anvendelse. 
 

§ 8. NATARBEJDETS VARIGHED 

 
1. De i den enkelte overenskomst/aftale eller særlige arbejdstids-

regelsæt optagne bestemmelser om den daglige arbejdstid 
gælder også for natarbejde. 

 
2. Hvor en sådan ikke er fastlagt, må den normale arbejdstid for 

natarbejdere i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 
24 timer. Referenceperioden ved beregningen er identisk med 
den, som følger af § 6. 

 
Afvigelser herfra kan aftales mellem (amts)kommunen og (lo-
kale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettige-
de organisation. 
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3. Natarbejdere med særlig risikofyldt beskæftigelse eller be-

skæftigelse, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk be-
lastning, arbejder ikke mere end 8 timer i løbet af en periode 
på 24 timer, i hvilken de udfører natarbejde. 

 
Afvigelser herfra kan aftales mellem (amts)kommunen og (lo-
kale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettige-
de organisation. 

 
BEMÆRKNINGER: 
 
For så vidt angår dette punkts definition af særlig risikofyldt 
beskæftigelse, eller beskæftigelse der indebærer en bety-
delig fysisk eller psykisk belastning, henvises til arbejdsmil-
jølovgivningen. 

 

§ 9. NATARBEJDERES OVERGANG TIL DAGARBEJDE OG HEL-
BREDSKONTROL 

 
Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, der påviseligt skyldes, 
at de udfører natarbejde, overføres, når det er muligt, til dagarbejde, 
som passer til dem. 
 

BEMÆRKNINGER: 
 
I den forbindelse skal det bemærkes, at parterne forudsæt-
ter, at den gratis helbredskontrol, som tilbydes natarbejdere 
inden de begynder natarbejde og derefter med regelmæssi-
ge mellemrum, indgår i de nationale helbredsordninger. 

 

§ 10. TVISTIGHEDER 

 
Uoverensstemmelser om denne aftale kan rejses efter aftale vedrø-
rende behandling af retstvister om aftaler indgået mellem de kom-
munale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Over-
enskomstansatte af den 17. maj 1991. 
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§ 11. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE 

 
1. Aftalen træder i kraft når de enkelte overenskomster/aftaler er 

udsendt dog senest den 22. november 1996. For ansatte, der 
ikke er omfattet af kollektive overenskomster/aftaler træder, 
aftalen i kraft senest 3 måneder efter udsendelse af denne af-
tale. 

 
2. Aftalen kan af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Opsi-

gelsen skal ske skriftligt. Selv om aftalen er opsagt, er parter-
ne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil en 
anden aftale træder i stedet. 

 
København, den 15. juni 1995 
 
For AMTSRÅDSFORENINGEN: 
 Benny C. Hansen 
                              / 
                             Erik K. Præstegaard 
 
For KOMMUNERNES LANDSFORENING:        
 Søren Andersen 
                                           /          
                                                  Kent Lassen 
                                         
For KØBENHAVNS KOMMUNE: 
  P.O.V. 
 Hans Simmelkjær 
                                /       
                          Inge-L. Schrøder 
 
For FREDERIKSBERG KOMMUNE: 
 Lars Due Østerbye 
                                          / 
                                           M. Wilson 
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København, den 19-04-2007 
 
For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: 
Signe Friberg Nielsen 
    / Tine Holst 
 
For SUNDHEDSKARTELLET: 
Connie Cruckow 
    / Helle Varming 
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AFSKRIFT 

 
 
Arbejdsministeriet 
Dato 11. januar 1995 
Kontor 3. 
Sag nr. 94-6182-84 
Sagsbeh. KRY 
 

 
 
VEDRØRENDE IMPLEMENTERING AF DIREKTIV 93/104/EF OM 
TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 
 
Under henvisning til brev af 13. december 1994 fra parterne på det 
(amts)kommunale område, hvor ministeriet bedes om at tilkendegi-
ve, hvilke initiativer med hensyn til ændringer i love og bekendtgø-
relser, man ønsker at iværksætte i forbindelse med direktivet – her-
under snitfladen mellem aftale og lovstof - skal ministeriet bemærke: 
 
Der skal indledningsvist gøres opmærksomt på, at arbejdsministe-
ren over for Folketinget har tilkendegivet, at implementeringen af ar-
bejdstidsdirektivet bør foretages af arbejdsmarkedets parter, og at 
man først efter afslutningen af parternes overvejelser og ændringer i 
overenskomsterne vil tage stilling til, om supplerende lovgivning er 
nødvendig. 
 
Arbejdstidsdirektivet er et minimumsdirektiv, jf. artikel 15, som kan 
implementeres ved lovgivning/administrative bestemmelser eller ved 
aftale mellem arbejdsmarkedets parter, idet dog den enkelte med-
lemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for til enhver tid 
at kunne garantere de ved direktivet krævede resultater, jf. artikel 
18, stk. 1, a. 
 
Det bemærkes desuden, at gennemførelsen af direktivet ikke kan 
danne grundlag for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af 
arbejdstagerne, jf. artikel 18, stk. 3. Dette gælder, uanset om nive-
auet følger af lov eller af aftaler. Bestemmelsen skal især ses i sam-
menhæng med artikel 16 om referenceperioder og artikel 17 om 
undtagelsesbestemmelser. 
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Det er umiddelbart ministeriets opfattelse, at i det omfang et område 
allerede er genstand for lovregulering, vil det fortsat være hensigts-
mæssigt at lovregulere. I det omfang et område allerede er gen-
stand for aftaleregulering, vil det fortsat være hensigtsmæssigt af af-
taleregulere. 
 
Som følge heraf er artikel 3 (som anses for at være implementeret) 
genstand for lovregulering, artikel 4 vil være genstand for aftaleregu-
lering, artikel 5 (som anses for at være implementeret) er genstand 
for lovregulering, artikel 6 vil være genstand for aftaleregulering, 
artikel 7 (som anses for at være implementeret, dog med undtagelse 
af statslige tjenestemænd m.v.) er genstand for lovregulering, artikel 
8 vil være genstand for aftaleregulering, artikel 9 kan indgå i aftale-
mæssig sammenhæng, artikel 10, som er fakultativ, og som anses 
for implementeret ved gældende lovgivning, kan yderligere udmøn-
tes via aftaler, artikel 11 og 12 (som anses for at være implemente-
rede) er genstand for lovregulering, og artikel 13, som formentlig er 
implementeret i arbejdsmiljøreguleringen, kan være genstand for 
yderligere udmøntning via aftaler. Artikel 16 og 17 åbner - med den 
begrænsning der som ovenfor nævnt følger af artikel 18, stk. 3 - 
mulighed for aftalemæssig fravigelse. 
 
I forbindelse med implementeringsarbejdet understreges det, at ar-
bejdsministeren - uanset der er indgået aftaler på overenskomst-
niveau - selvsagt fortsat kan fastsætte regler i medfør af arbejdsmil-
jølovgivningen. Det skal dog tilføjes, at der på nuværende tidspunkt 
ikke er planer om at ændre i eksisterende regler på baggrund af ar-
bejdstidsdirektivet. 
 
Det skal ligeledes understreges, at aftaler på overenskomstniveau 
ikke fratager Arbejdstilsynet muligheden for med hjemmel i arbejds-
miljølovgivningen at foretage påtale efter en konkret vurdering, når 
sikkerheds- og sundhedsmæssige grunde taler herfor. 
 
 

P.M.V. 
E.B. 

 
 

Henrik Grove 
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**NYT** 

TILLÆG TIL AFTALE OM IMPLEMENTERING AF EU’S AR-
BEJDSTIDSDIREKTIV 

 
Der har været rejst tvivl om, hvorvidt EU’s arbejdstidsdirektiv 
(93/104/EF) er korrekt implementeret for så vidt angår spørgs-
målet om natarbejde. 
 
Parterne bag aftalen har drøftet implementeringen af EU-direk-
tivet, og er enige om følgende tillæg til aftalen: 
 
I § 2 (definitioner) ændres punkt 3 til følgende: 
Ved natperiode forstås et tidsrum på mindst 7 timer, som om-
fatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og 05.00. Medmindre andet 
er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00. 
 
§ 2, punkt 4 ændres til: 
En natarbejder defineres som 

a) en ansat, der normalt udfører mindst tre timer af sin 
daglige arbejdstid i natperioden, eller 

b) en ansat, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden 
for en periode på 12 måneder 

 
Bemærkningen til § 9 ændres til følgende: 
De ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de be-
gynder beskæftigelse med natarbejde og derefter med regel-
mæssige mellemrum. Helbredskontrollen betales af arbejds-
giveren. 
 
 
København, den 11-06-2004 
 
For KL: 
 Kjeld Hansen 
                                  / 
                                      Kent Lassen 
 
For AMTSRÅDSFORENINGEN: 
 Hans Jørgen Holm 
                                           / 
                                               Signe Friberg Nielsen 
 



11.05.0 
Side 14 

O.95 

For KØBENHAVNS KOMMUNE: 
 Hans Simmelkjær 
                                           / 
                                               Benno Rasmussen 
 
For FREDERIKSBERG KOMMUNE: 
 Lars Due Østerbye 
                                             / 
                                                 Lis Kristina Frank         
 
For KOMMUNALE TJENESTEMÆND  
 OG OVRENSKOMSTANSATTE: 
 Dennis Kristensen 
                                          / 
                                              Jørgen Holst 
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København, den 21-09-2004 
 
For AMTSRÅDSFORENINGEN: 
 Signe Friberg Nielsen 
                                                 / 
                                                    Thorkild Rotenberg 
 
For KL: 
 Kjeld Hansen 
                                   / 
                                       Kent Lassen 
 
For KØBENHAVNS KOMMUNE: 
 Hans Simmelkjær 
                                          / 
                                             Benno Rasmussen 
 
For FREDERIKSBERG KOMMUNE: 
 Lisbeth Haage 
 
 
 
For SUNDHEDSKARTELLET: 
  Connie Kruckow 
                                         / 
                                             Josephine Fock 
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**NYT** med virkning fra 1. juni 2020 

BILAG 1 - GODTGØRELSE  

 

Tillæg til aftale om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af arbejdstiden – tilføjelse til § 6 om 
kompensation ved overtrædelse. 

 

1.  

Ved overtrædelse af reglerne om ugentlig arbejdstid i § 6 kan 
lønmodtageren tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen 
fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende praksis 
efter arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven.  

 

2.  

Uenighed om en eventuel overtrædelse af § 6 om ugentlig 
arbejdstid, herunder fastsættelsen af en eventuel godtgørelse, 
afklares ved mægling og voldgift. 

 

3. 

I sager om overtrædelse af reglerne i § 6 kan der hverken under 
en voldgiftssag eller ved sag anlagt ved arbejdsretten 
pålægges bod.  

 
Bilaget har virkning fra 1. juni 2020. 

 

 

København, den 1. juli 2020 

 

For REGIONERENS LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: 

Rikke M. Friis 

                                                  / Ole Lund Jensen 

 

For FORHANDLINGSFÆLLESSKABET: 

Mona Striib 
   / Helle Basse 
 


