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04.89 Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af Aftale om ar-
bejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt  

KL’s krav til organisationsforhandlingerne er oplistet i dette brev. KL ser 
forhandlingerne som et samlet hele. Opdelingen af forhandlingerne i gene-
relle forhandlinger med Forhandlingsfællesskabet og organistionsforhand-
linger må ikke være hindrende for, at der kan findes løsninger på tværgåen-
de problemstillinger.  
 
Nedenstående krav og tilkendegivelser skal ses i lyset heraf. 
 
1. Arbejdstid 

KL ønsker, at arbejdstidsreglerne giver optimale rammer for en effektiv 
arbejdstilrettelæggelse. Der er behov for forenkling af arbejdstidsregler-
ne og ensartede rammer, der giver ledere og medarbejdere mulighed for 
øget fokus på dialog, tillid og samarbejde fremfor administration.  
 
KL ønsker derfor: 
x ensartede arbejdstidsregler på tværs af forskellige medarbejdergrup-

per 
x enkle og mere smidige arbejdstidsregler, der bygger på tillid til de 

kommunale ledere og øger det ledelsesmæssige overblik 
x at personale, der selv tilrettelægger opgaveudførelsen, undtages fra 

arbejdstidsreglerne. 
 
Der bør således ses på ændringer indenfor bl.a. følgende temaer:  
x Forenkling af aftalens opbygning og sprogbrug. 
x Tilrettelæggelse af arbejde i forskudt tid og holddrift skal ske efter 

en drøftelse med tillidsrepræsentanten. 
x Vilkår for holddriftsvagter, forskudt tid og rådighedsvagt/udkald. 
x Varslingsvilkår. 
x Ulempehonorering, herunder forskudttidstillæg og 37/3, 
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Kravene skal ses i sammenhæng med kravene vedrørende arbejdstid og 
forenkling til organisationsforhandlingerne. 
 

2. Forbehold 
Der tages forbehold for fremsættelse af forslag inden for emneområder, 
hvor der fremsættes krav af de organisationer, der er omfattet af aftalen.. 

 
Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af: 
x Ændret lovgivning. 
x Forhandlingstemaer på det statslige område og det regionale område, 

som det vil være af væsentlig betydning også at gennemføre for kom-
munerne. 

x Afledte virkninger som følge af ændringer i de generelle aftaler. 
 

Det forudsættes, at parterne i lighed med tidligere er enige om, at ordens-
mæssige ændringer og gennemskrivninger af aftaler og overenskomster kan 
foretages, uden at der fremsættes særskilt krav herom. 
 
Ved fremsendelse af ovennævnte krav er følgende aftale med evt. tilhørende 
kutymer og sædvaner mm. indgået med en række organisationer opsagt til 
udløb pr. 31. marts 2015: 
x Aftale om arbejdstid, holddrift, forskudt tid og rådighedsvagt af 4. no-

vember 2013. 
 
Bekræftelse på rettidig modtagelse af forslag til fornyelse af ovennævnte  

./. aftaler/overenskomster samt opsigelse heraf bedes givet på O.15@kl.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
 

X Jakob Reinholt

Signeret af: Jakob Reinholt  
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