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Ny løsning: Aftalemodel for hjemmearbejde  
Debatten om reglerne for hjemmearbejde har fyldt i pressen. HK har, som vi skrev til 

jer før jul, været meget skeptiske over for at svække den gældende beskyttelse i ar-

bejdsmiljøloven. Vi foreslår nu en ny løsning:  

 

Bevar de nuværende arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde, men suppler dem med en 

aftalemulighed. Så kan arbejdsmarkedets parter sammen aftale fleksible vilkår og løs-

ninger for hjemmearbejde til glæde for både virksomheder og medarbejdere.  

 

Aftalemodeller kendes allerede i dag fra udvalgte dele af arbejdsmiljølovgivningen. HK 

har tidligere foreslået, at hjemmearbejde fremover skal være fuldt ud omfattet af reg-

lerne i arbejdsmiljølovens kapitel 2 om samarbejde om sikkerhed og sundhed (ar-

bejdsmiljøorganisation). Heri findes bl.a. § 7, som giver mulighed for at fravige reg-

lerne ved aftale. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler afgøres 

efter de sædvanlige fagretlige regler for området.  

 

Gør det samme i forhold til hjemmearbejde. Hjemmearbejde i det omfang, vi har set 

under corona, kalder på flere og mere tydelige aftaler for grupper af medarbejdere, 

som førhen ikke havde adgang til hjemmearbejde – fx mange af HK’s medlemmer. 

 

HK’s aftalemodel betyder, at man på arbejdspladsen kan indgå en organisations- eller 

virksomhedsaftale, som giver en ekstra dag, så kravene til hjemmearbejdspladsen 

først gælder, når man arbejder hjemme mere end 2 dage om ugen.  

 

Aftalemodellen kan også tage særlige branchehensyn, og kan angå mere end bord, 

stol og PC derhjemme – fx ret til hjemmearbejde, frivillighed etc. HK’s aftalemodel 

lægger ikke op til at svække allerede indgåede overenskomster og aftaler, men der-

imod til at aktivere dem. Modellen skal udformes i respekt for de EU-retlige regler og 

aftaler.  

 

Aftalemodellen vil kun kunne bruges af overenskomstdækkede virksomheder. På den 

måde bidrager den forhåbentlig til at fremme overenskomstdækningen på det danske 

arbejdsmarked. Virksomheder uden overenskomst skal efterleve de nuværende regler 

om arbejdsmiljøkrav til hjemmearbejdspladsen, når der arbejdes hjemmefra mere end 

1 dag om ugen.  

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere drøftelser.  
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