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I tilknytning til rammeaftale om distancearbejde mellem Finansministeriet og Stats-

ansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Cen-

tralorganisation, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralor-

ganisation er det mellem DSB og HK Trafik og Jernbane aftalt, at rammeaftalen er 

gældende med de i nærværende aftale anførte modifikationer og tilføjelser. 

 

 

§ 1. Individuel aftale 

 

Stk. 1. I tilknytning til nærværende lokalaftale indgås en individuel aftale om distance-

arbejde mellem medarbejderen og chefen for Kundecenter i DSB, Fjern- & Regionaltog 

Salg. Udgangspunktet for udarbejdelse af den individuelle aftale er den i bilag 1 viste 

standardaftale. 

 

Stk. 2. Den individuelle aftale er et tillæg til gældende vilkår for ansættelsesforholdet. 

 

 

§ 2. Distancearbejde 

 

Stk. 1. Ved distancearbejde forstås arbejde, der har fast tilbagevendende karakter og 

udføres på medarbejderens bopæl i en del af den aftalte arbejdstid. Arbejdet udføres 

ved brug af pc, elektronisk kommunikation og andet udstyr, der stilles til rådighed af 

DSB. 

 

 

§ 3. Aftalens dækningsområde 

 

Stk. 1. Aftalen omfatter medarbejdere, der er ansat i DSB, Fjern- & Regionaltog, Salg, 

Kundecenter. 

 

 

§ 4. Distancearbejdets udstrækning 

 

Stk. 1. Distancearbejdet udføres på medarbejderens adresse, der er tilmeldt folkeregi-

steret i bopælskommunen. Ved flytning skal medarbejderen give meddelelse til cen-

terlederen henholdsvis chefen for Kundecenter med henblik på at aftale nærmere 

vilkår for flytning af DSB’s udstyr, jf. § 7 stk. 3. 

 

Stk. 2. Distancearbejdet kan alene udgøre en del af den normale arbejdstid. Det skal 

fremgå af den individuelle aftale, hvor stor en del distancearbejdet udgør. 

 

Stk. 3. Distancearbejdet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 2 arbejdsdage om 

ugen. Distancearbejdet kan udføres efter fastlagt turnus eller efter aftale mellem tur-

udsætter og distancemedarbejder og skal primært fordeles jævnt over arbejdsugerne. 

 

Stk. 4. For de medarbejdere, der var ansat i Fjern- & Regionaltog, Salg, Kundecenter 

Vest, Holstebro ved denne arbejdsplads nedlæggelse pr. den 31. december 2008, er 

der aftalt særlige vilkår. Der henvises til appendix A. 

 

Stk. 5. For nattevagter er ligeledes aftalt særlige vilkår. Der henvises til appendix B. 
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Stk. 6. Aftaleparterne i nærværende aftale kan indgå yderligere aftaler om særlige 

vilkår. 

 

 

§ 5. Arbejdstidsregler  

 

Stk. 1. Arbejdstiden for distancearbejde fastlægges som del af en turnus og kan tilret-

telægges efter én af nedennævnte tre modeller: 

 

A. Sammenhængende arbejdstid, der ligger i hele driftsdøgnet.  

 

B. Delt arbejdstid, der ligger mellem kl. 07.00-11.30 og igen mellem kl. 17.00- 

19.00. 

 

C. Kombination af model A og B. 

 

Der kan ikke opnås en særlig betaling når delt tjeneste (model B) vælges af medarbej-

deren.  

 

Den valgte model skal fremgå af den individuelle distancearbejdsaftale. 

 

Stk. 2. Herudover er distancearbejdet omfattet af øvrige gældende arbejdstidsregler 

for ansættelsesforholdet, ligesom arbejdsmiljøregler for inventar, belysning og 

skærmarbejde også vil være gældende for distancearbejde. 

 

 

§ 6. Arbejdstidsregistrering  

 

Stk. 1. Registreringen af arbejdstid følger de til enhver tid gældende retningslinier 

vedrørende registrering af arbejdstid.  

 

Stk. 2. Såfremt der opstår driftsforstyrrelser m.v., der kan henføres til DSB, og som 

indtræffer i den periode, det er aftalt, at distancearbejde skal finde sted, og driftsfor-

styrrelsen m.v. medfører, at medarbejderen ikke kan udføre arbejdet, betragtes tiden 

under driftsforstyrrelsen som afholdt arbejdstid. Medarbejderen er dog forpligtet til at 

søge afklaret, hvor længe driftsforstyrrelsen vil vare og orientere nærmeste leder 

henholdsvis vagthavende. Lederen/vagthavende kan i forbindelse med et længereva-

rende nedbrud, dvs. varighed udover den arbejdsdag nedbruddet sker, pålægge med-

arbejderen at møde på arbejde på stationeringsstedet.   

 

 

§ 7. Kontorindretning 

 

Stk. 1. DSB skal sikre og medarbejderen skal medvirke til at arbejdsforholdene i 

hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

 

Stk. 2. Det for distancearbejdspladsen nødvendige it-udstyr, telefon, kontormøble-

ment og andet inventar stilles til rådighed af DSB. Inventarliste skal vedlægges den 

individuelle aftale.  
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Stk. 3. DSB foranstalter og afholder de omkostninger, der er forbundet med etablering 

og levering af udstyr i hjemmet til brug for distancearbejdspladsen, som f.eks. instal-

lering af telefonforbindelse, opkobling til DSB’s netværk og levering af kontorinventar. 

DSB afholder ligeledes de omkostninger, der er forbundet med nedtagning og bort-

transport af det leverede udstyr, jf. stk. 4. Nærværende gælder også ved medarbejde-

rens flytning til ny adresse, jf. § 4, stk. 1. 

 

Stk. 4. Medarbejderen har pligt til at være til stede i hjemmet ved etablering og fjer-

nelse af distancearbejdspladsen. De timer, medarbejderen er til rådighed ved etable-

ring og fjernelse af arbejdspladsen, betragtes som arbejdstimer, dog minimum 2 ti-

mer. 

 

Stk. 5. Al udstyr forbliver DSB’s ejendom og vil blive afhentet/lukket ved distancear-

bejdets ophør, eller såfremt DSB i øvrigt ønsker det. 

 

Stk. 6. Medarbejderen stiller særlig arbejdslokalitet til rådighed til udførelse af distan-

cearbejdet. Medarbejderen skal sikre, at der kan arbejdes fra lokaliteten uden at blive 

distraheret eller på anden måde blive forstyrret. Alle udgifter forbundet med distan-

cearbejdet ud over de nævnte i stk. 2, som f.eks. elektricitet, varme, slitage på distan-

cemedarbejderens bolig m.v., er DSB uvedkommende. 

 

Stk. 7. Medarbejderen har ansvaret for, at alt udstyr, der tilhører DSB, opbevares på 

betryggende vis. 

 

Stk. 8. Det udstyr, som medarbejderen har fået stillet til rådighed i forbindelse med 

udførelse af distancearbejdet, er i øvrigt underlagt de samme rettigheder og forplig-

telser, som hvis arbejdet blev udført på stationeringsstedet. 

 

 

§ 8. Reparation og service 

 

Stk. 1. DSB forestår og afholder omkostninger til al reparation og service af såvel 

kontorudstyr som it-udstyr. Meddelelse om behov for reparation og service skal med-

arbejderen give til nærmeste leder eller vagthavende. 

 

 

§ 9. Distancemedarbejderens kontakt til arbejdspladsen 

 

Stk. 1. Distancemedarbejderen informeres på samme niveau som øvrige sammenlig-

nelige medarbejdere.  

 

Stk. 2. Distancearbejdets udførelse ændrer ikke på medarbejderens organisatoriske 

tilhørsforhold i DSB. 

  

 

§ 10. Adgang til distancearbejdspladsen 

 

Stk. 1. DSB, herunder de ansvarlige for arbejdsmiljø, har adgang til distancearbejds-

pladsen efter forudgående aftale med medarbejderen.  

 

Stk. 2. Distancearbejdspladsen er opfattet af reglerne om APV.  
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§ 11. Datasikkerhed 

 

Stk. 1. For anvendelse af det it-udstyr, der er stillet til rådighed af DSB til distancear-

bejde, gælder de til en enhver tid gældende politikker, vejledninger og/eller regler for 

medarbejdernes brug af it-udstyr.  

 

 

§ 12. Målstyring 

 

Stk. 1. Distancearbejdet indgår i den løbende kvantitative og kvalitative opfølgning til 

brug for rapportering i forhold til fastsatte mål i DSB Salg, Kundecenter  

 

 

§ 13. Rapportering 

 

Stk. 1. DSB er forpligtet til kvartalsvis at levere statistiske rapporter til HK Trafik & 

Jernbane indeholdende antal medarbejdere, der er indgået aftale med om distancear-

bejdsplads, gennemsnitlige antal distancearbejdsdage pr. medarbejder og distancear-

bejdets tidsmæssige placering i driftsdøgnet. I det omfang, der er indgået aftaler i 

henhold til appendix A og appendix B skal det fremgår af rapporteringen. 

 

Stk. 2. Rapporteringer fremsendes til fællestillidsrepræsentanten senest den 15. i må-

neden efter et kvartal og drøftes på de løbende møder mellem HK Trafik & Jernbane 

og Fjern- & Regionaltog, Kundecenter 

 

 

§ 14. Forsikring og erstatning 

 

Stk. 1. Det er DSB’s ansvar at sikre, at medarbejderen, distancearbejdspladsen og 

dens udstyr er forsvarligt forsikret. 

 

Distancearbejdspladsen er i øvrigt underlagt almindelige forsikringsretlige og erstat-

ningsretlige regler.  

 

 

§ 15. Beskatning 

 

Stk. 1. Distancearbejde kan have skattemæssige konsekvenser. I henhold til de nu-

gældende regler vil den udformning af distancearbejdsplads som beskrevet i nærvæ-

rende aftale ikke være forbundet med beskatning af medarbejderen. Det gælder både 

pc, datakommunikation og kontorinventar. For kontorinventar er det en betingelse, at 

inventaret i overvejende grad anvendes til distancearbejdet.  

 

Stk. 2. Medarbejderen vil i almindelighed ikke kunne opnå et skattemæssigt fradrag 

for at stille arbejdsværelse til rådighed eller for udgifter til lys, varme m.v.  

 

Stk. 3. DSB er forpligtet til at meddele medarbejderen eventuelle ændrede vilkår for 

beskatning. 
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§ 16. Ikrafttræden og opsigelse 

 

Stk. 1. Aftalen træder i kraft 1. januar 2008  

 

Stk. 2. Hver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige aftalen med 3 

måneders varsel.  

 

Stk. 3. Under alle omstændigheder udløber nærværende aftale senest samtidig med 

rammeaftalen indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne med virk-

ning pr. 15. juli 2005. 

 

 

 

København, den _______________________ København, den _______________________ 

  

  

  

_______________________________________ _______________________________________ 

Anne-Lise Bach Sørensen 

Kundecenterchef 

Ole Bjerg 

Kredsformand 

DSB HK Trafik & Jernbane 
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Lokalaftale mellem DSB, Fjern- & Regionaltog, Salg, Kundecenter og HK Trafik & 

Jernbane 

 

Appendix A 

 

 

 

§ 1. Dækningsområde 

 

Stk. 1. Vilkår i dette appendix gælder kun for de medarbejdere, der var ansat i Fjern- 

& Regionaltog, Salg, Kundecenter Vest, Holstebro ved denne arbejdsplads nedlæggel-

se pr. den 31. december 2008, og som ved nedlæggelsen blev stationeret i Kundecen-

ter Vest, Kolding.  

 

Stk. 2. Vilkårene kan ikke udstrækkes til at gælde andre medarbejdere i Fjern- & Regi-

onaltog, Salg, Kundecenter. 

 

 

§ 2. Distancearbejdets udstrækning 

 

Stk. 1. Distancearbejdet udføres på medarbejderens adresse, der er tilmeldt folkeregi-

steret i bopælskommunen. Ved flytning skal medarbejderen give meddelelse til cen-

terlederen henholdsvis chefen for Kundecenter med henblik på at aftale nærmere 

vilkår for flytning af DSB’s udstyr, jf. lokalaftalens § 7 stk. 3. 

 

Stk. 2. Distancearbejdet kan alene udgøre en del af den normale arbejdstid. Det skal 

fremgå af den individuelle aftale, hvor stor en del distancearbejdet udgør. 

 

Stk. 3. Distancearbejdet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 3 arbejdsdage om 

ugen. Distancearbejdet udføres efter fastlagt turnus eller efter aftale mellem tur-

udsætter og distancemedarbejder og skal primært fordeles jævnt over arbejdsugerne. 

 

Stk. 4.  Medarbejderen udfører tjeneste i Center Vest Kolding eller Randers på de ar-

bejdsdage, hvor arbejdet ikke udføres fra distancearbejdspladsen. Det tilstræbes, at 

tilrettelægge tjenester Center Vest Kolding og Randers, så mindst to af de omfattede 

medarbejdere har tjeneste på samme tidspunkt i Kolding henholdsvis Randers. 

 

Stk. 5. Tjenester i Center Vest Kolding eller Randers kan tilrettelægges med en aften-

tjeneste, der efterfølges af en morgentjeneste. Denne tilrettelæggelse vil betyde, at 

medarbejderen skal overnatte i Kolding eller Randers. DSB bestemmer overnatnings-

sted og betaler udgiften til overnatning. DSB yder ikke honorar til overnatning, hvis 

medarbejderen vælger privat overnatning og betaler ikke for forplejning i forbindelse 

med overnatning. 

 

Stk. 6. Tjenester i Center Vest Kolding henholdsvis Randers kan også tilrettelægges på 

separate dage, så overnatning i Kolding henholdsvis Randers ikke er nødvendig. 

 

Stk. 7. Såfremt medarbejderen vælger at køre i bil til og fra tjeneste i Center Vest 

Kolding henholdsvis Randers yder DSB kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid gæl-

dende regler for kørsel i egen bil.  
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Stk. 8. Vilkår i stk. 5 og stk. 7 kan kombineres, således at DSB betaler både overnat-

ning i Kolding henholdsvis Randers og kørselsgodtgørelse til/fra Kolding henholdsvis 

Randers. 

 

Stk. 9. Den nærmere tilrettelæggelse af tjenester i Center Vest Kolding henholdsvis 

Randers aftales med den enkelte medarbejder og skal fremgå af den individuelle afta-

le. 

 

 

§ 3. Bortfald af særlige vilkår 

 

Stk. 1. Såfremt de omfattede medarbejdere skifter tjenestested bortfalder de særlige 

vilkår i § 2. 

 

Stk. 2. Ligeledes bortfalder de særlige vilkår i § 2, såfremt medarbejderen flytter bo-

pæl, og dermed vil få 1,5 timers rejsetid eller derunder med tog til Center Vest Kol-

ding henholdsvis Randers. 
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Lokalaftale mellem DSB, Fjern- & Regionaltog, Salg, Kundecenter og HK Trafik & 

Jernbane 

 

Appendix B 

 

 

§ 1. Dækningsområde 

 

Stk. 1. Vilkår i dette appendix gælder kun for de medarbejdere, der er ansat i Fjern- & 

Regionaltog, Salg, Kundecenter og som udfører tjenester i nattevagt, dvs. tjenester, 

der ligger i tidsrummet kl. 21.45-07.00. 

 

Stk. 2. Vilkårene kan ikke udstrækkes til at gælde andre medarbejdere i Fjern- & Regi-

onaltog, Salg, Kundecenter. 

 

 

§ 2. Distancearbejdets udstrækning 

 

Stk. 1. Distancearbejdet udføres på medarbejderens adresse, der er tilmeldt folkeregi-

steret i bopælskommunen. Ved flytning skal medarbejderen give meddelelse til cen-

terlederen henholdsvis chefen for Kundecenter med henblik på at aftale nærmere 

vilkår for flytning af DSB’s udstyr, jf. lokalaftalens § 7 stk. 3. 

 

Stk. 2. Distancearbejdet kan alene udgøre en del af den normale arbejdstid. Det skal 

fremgå af den individuelle aftale, hvor stor en del distancearbejdet udgør. 

 

Stk. 3. Distancearbejdet kan i en turnus over 12 uger i gennemsnit maksimalt udgøre 

2 arbejdsdage om ugen.  
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Bilag 1 - standardaftale 

 

Individuel aftale om distancearbejde 

 

mellem  

 

DSB, Fjern- & Regionaltog, Salg 

Kundecenter 

Banegårdspladsen 4 

6000 Kolding 

 

 

og  

 

Titel 

Navn 

Adresse 

(i det følgende kaldet medarbejderen) 

 

er indgået følgende aftale om distancearbejde: 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Generelle vilkår 

 

Stk. 1. Denne individuelle aftale indgås i tilknytning til lokalaftale om distancearbejde 

indgået mellem DSB og HK Trafik & Jernbane for personale beskæftiget i Salg, Kunde-

center af 19. september 2008. Et eksemplar af lokalaftalen vedlægges. 

 

Stk. 2. Aftalen supplerer gældende ansættelsesvilkår for ansættelsesforholdet. Gæl-

dende løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt, herunder DSB’s politikker, regler, retningsli-

nier m.v. gælder således også ved udførelse af distancearbejde. 

 

 

§ 2. Distancearbejdets udstrækning 

 

Stk. 1. Distancearbejde svarer til de arbejdsopgaver, der udføres på stationeringsste-

det. 

 

Stk. 2. Distancearbejdsdagene udføres efter fastlagt turnus. Distancearbejdet er aftalt 

til at udgøre 2 arbejdsdage om ugen. 

 

På øvrige arbejdsdage udføres arbejdet på stationeringsstedet (også i henhold til fast-

lagt turnus). 
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Stk. 3. Medarbejderens arbejdstid følger på distancearbejdsdagene model xx i lokalaf-

talen om distancearbejde mellem DSB og HK Trafik og Jernbane for personale ansat i 

Fjern- & Regionaltog, Salg, Kundecenter 

 

Arbejdstiden for distancearbejde er herefter fastlagt således: 

[Indsætte valg af model i henhold til lokalaftalen] 

Model A  

Model B 

Model C 

 

Eventuelt indsætte særlige vilkår i henhold til appendix  A eller B. 

 

Stk.  4. Herudover er distancearbejdet omfattet af øvrige gældende arbejdstidsregler 

for ansættelsesforholdet. 

 

 

§ 3. Kontorets indretning 

 

Stk. 1. Der henvises til lokalaftalen, jf. § 1, stk. 1. Der vedlægges en oversigt over det 

udstyr, DSB har stillet til rådighed i forbindelse med etablering af distancearbejdsplad-

sen. 

 

 

§ 4. Øvrige forhold 

 

Stk. 1. For øvrige forhold henvises til lokalaftalen, jf. § 1, stk. 1. 

 

 

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse 

 

Stk. 1. Aftalen træder i kraft den [indsætte dato]og er gældende indtil den opsiges af 

en af parterne, jf. stk. 2. 

 

Stk. 2. Denne aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på 1 måned til udgan-

gen af en måned. 

 

Stk. 3. Under alle omstændigheder udløber aftalen senest samtidig med lokalaftalen 

indgået mellem DSB HK Trafik & Jernbane af 19. september 2008. 

 

Stk. 4. Ved misligholdelse kan aftalen af begge parter opsiges med øjeblikkelig virk-

ning. 

 

Stk. 5. Ved ophør af aftalen vender medarbejderen i fuldt omfang tilbage til at udføre 

arbejde på stationeringsstedet. 

 

 

§ 6. Bekræftelse 

 

Stk. 1. Nærværende aftale underskrives i to identiske originaleksemplarer. Hver part 

modtager et underskrevet eksemplar.  

 



 

Side 12/13 

 

 

 

Den  __________________________________ Den __________________________________ 

  

  

________________________________________ ________________________________________ 

Centerleder Medarbejderen:  

 Navn 

 Stilling 
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Bilag til individuel aftale mellem DSB og [medarbejderens stilling og navn] af [indsætte 

dato] om distancearbejde 

 

 

 

Oversigt over det inventar DSB har stillet til rådighed ved etablering af distance-

arbejdsplads   

 

Nr.  Antal Genstand Mærke Bemærkninger 

1 1 El terminalbord m. hjul   

2 1 CPU ophæng   

3 1 Bordlampe    

4 1 Stoleunderlag   

5 1 Kontorstol    

6 1 Evt. fodstøtte   

7 1 ROSA PC   

8 1 Trådløs mus   

9 1 Headset    

     

     

     

     

 

De nævnte genstande tilhører DSB  

 


