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Nogle medarbejdere i Administration og Digitalisering har som led i deres arbejde med Handi

caprådet og Seniorrådet aftenmøder 1-2 gange månedligt. Det er nu aftalt med HK, hvordan 

dette merarbejde håndteres, og hvordan arbejdstiden tilrettelægges.

Aftalen tager dels udgangspunkt i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at en medarbejder har en ar

bejdsdag, der strækker sig fra om morgenen til hen ved 20-21 tiden. Det er ikke optimalt for 

hverken at præstere optimalt i arbejdstiden eller i forhold til at sikre det bedste arbejdsmiljø. 

Dels tager aftalen hensyn til, at der fra medarbejderside er et ønske om at kunne bruge merar

bejdet til at holde fri på andre tidspunkter og eksempelvis som hele dage.

Medarbejderen kan naturligvis vælge at møde fx kl. 13-20 den pågældende dag, hvis arbejdet og 

øvrige opgaver i øvrigt tillader dette, hvorfor der således ikke er tale om merarbejde, og denne 
aftale ikke gøres gældende.

Det er nu aftalt med HK, hvordan planlagt merarbejde udover almindelig arbejdstid i forbindelse 

med betjening af Seniorrådet og Handicaprådet håndteres, dermed hvordan arbejdstiden tilret

telægges for medarbejdere i Administration og Digitalisering. Det er derfor aftalt med HK, at 

timer udover almindelig arbejdstid (8-15.30) deles i to dele.

Den ene halvdel af timerne bruges til at forskyde arbejdstiden, så medarbejderen møder senere 

på arbejde de pågældende dage. Den anden halvdel af timerne betragtes som merarbejde og 

tillægges 50 pct. Disse timer kan afholdes som fri på andet tidspunkt, og hvis det ønskes, kan 

timerne samles til hele dage, når der er timer nok til det. Den konkrete afholdelse af disse timer 

aftales med nærmeste leder.

Eksempel:

Normal arbejdstid 8-15.30 

Aftenmøde kl. 16.30-19.30

Mødeafslutning 19.30-20.00

Dvs. der i alt er tale om timer fra kl. 15.30-20.00 i alt 4,5 timer.

Efter den aftalte model deles 4,5 timer i to dele; 2,25 timer.

Medarbejderen møder derfor kl. 10.15 og optjener 2,25 x 50 % dvs. 3,375 timer til at holde fri på 

et andet tidspunkt
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