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NOTAT 

 

Arbejdstid på rådhuset 

 

Som aftalt på Rådhusudvalgets møder den 16. januar 2017 og 6. marts 2017 

bekrives hermed de gældende retningslinjer vedrørende arbejdstid for rådhusets 

personale pr. 1. januar 2017: 

 

Åbnings- og kontortid: 

Rådhusets åbnings- og kontortid er følgende: 

 

 Åbningstid Kontortid 

 

Mandag 08.30 – 17.30 08.00 – 18.00 

Tirsdag 08.30 – 13.00 08.00 – 15.30 

Onsdag 08.30 – 13.00 08.00 – 15.30 

Torsdag 08.30 – 13.00 08.00 – 15.30 

Fredag 08.30 – 12.00 (kun telefonisk) 08.00 – 13.00 

 

Fordeling af ovenstående kontortid er 37½ timer pr. uge. Kontortiden er det 

tidsrum, hvor de enkelte arbejdspladser skal være bemandet. De betyder, at den 

enkelte medarbejder kan komme senere eller gå tidligere for at få sin arbejdstid til 

at gå op, men det skal koordineres med leder og kolleger. 

 

Denne fleksibilitet kan dog ikke medføre, at medarbejderen systematisk og i 

betydeligt omfang placerer sin arbejdstid uden for kontortiden. 

 

Mødetidsplan i OPUS Personale 

Den nærmeste leder har ansvaret for, at medarbejderens arbejdstid er registreret i 

OPUS Personale under Mødetidsplaner. Mødetidsplanen skal svare til 

medarbejderens ugentlige arbejdstid og vise den aftalte arbejdstid pr. dag. 

 

Mødetidsplanen er styrende for hvor mange timer, der bliver trukket i ferie, 6. 

ferieuge mv. pr. dag (f.eks. 10 timer om mandagen og 7,5 timer om tirsdagen 

osv.). Det betyder ikke, at medarbejderen ikke kan have dage med andre komme- 

og gåtider end det fremgår af mødetidsplanen, jf. fleksibel arbejdstid.  

 

Mødetidsplanen går også ind og optæller eksakte fraværstimer, der bliver brugt til 

bl.a. fraværsrapporter og statistikker.  

 

Hvis den ugentlige arbejdstid ændres skal mødetidsplanen opdateres – det sker 

IKKE automatisk. 

 

 

  

Forhandling og Arbejdsmiljø 

Helle Kolberg 

Sagsnr. 16/25951 

7. marts 2017 
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1. maj og grundlovsdag 

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017-2020 blev det besluttet, at 

harmonisere ansættelsesvilkårene for kommunens medarbejdere. 

 

Fra den 1. januar 2017 har byrådet truffet beslutning om, at disse to dage ikke 

længere er hele betalte fridage, men at rådhuset personale i lighed med 

kommunens øvrige ansatte får 2 halve fridage fra kl. 12.00. 

 

Rådhuset har fortsat lukket den 1. maj og grundlovsdag og det betyder, at alle 

ansatte på rådhuset holder fri med mindre andet er aftalt med nærmeste leder. 

 

Den enkelte medarbejder skal oparbejde timer til afvikling af disse 2 dage fra kl. 8-

12 (2 x 4 timer) henover året efter aftale med sin leder (jf. fleksibel arbejdstid). 

Dette gælder naturligvis kun, hvis begge dage er almindelige hverdage.  Medar-

bejderen kan også vælge at bruge ferietimer. 

 

Øvrige lukkedage 

Rådhuset holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og 

nytår. Der afholdes som udgangspunkt ferie disse dage, medmindre andet er aftalt 

med nærmeste leder (f.eks. afholdelse af seniordage, omsorgsdage eller opsparing 

af timer jf. fleksibel arbejdstid).   

 

Alle ansatte holder fri disse dage, medmindre andet er aftalt med nærmeste leder. 

 

Tillæg for forskudt arbejdstid 

Medarbejdere, der er omfattet af overenskomst med HK, Teknisk Landsforbund 

eller Dansk Socialrådgiverforening m.fl. har ret til at få udbetalt et 

overenskomstmæssigt ulempetillæg for planlagt arbejde mellem kl. 17 og 18 om 

mandagen. Dette gælder ikke for ledere og medarbejdere uden højeste tjenestetid. 

 

Det er nærmeste leder der er ansvarlig for at underrette Løn og Regnskab om 

hvilke medarbejdere, der skal have udbetalt tillæg for forskudt arbejdstid mandag 

mellem kl. 17 og 18. 

 

Fleksibel arbejdstid 

Medarbejdere på rådhuset er omfattet af fleksibel arbejdstid. Fleksibel arbejdstid 

opfattes både som en fordel for medarbejderne og Fredensborg Kommune som 

arbejdsgiver. Aftalen bygger på gensidig tillid og ansvarlighed. Formålet er, at opnå 

mere fleksible arbejdsformer, der både skal tilgodese medarbejdernes behov og 

den daglige drift. 

 

Den enkelte medarbejder har således mulighed for at tilrettelæge sin arbejdstid 

fleksibelt og have uger, hvor der arbejdes mere eller mindre end den ugentlige 

arbejdstid og udligne det tilsvarende i de øvrige uger. Denne fleksibilitet skal 

tilgodese begge parter og ligge inden for rimelige rammer. Medarbejderne kan  
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skabe et større rum for håndtering af private gøremål, der ellers ville kræve hele 

fridage, og ledelsen kan opnå en smidigere opgaveløsning, hvor medarbejderen kan 

yde en ekstra indsats, når behovet opstår. 

 

Opsparing af timer 

Rådhuset har ikke en flekstidsordning og der kan derfor ikke registreres timer til 

afspadsering - og medarbejdere kan ikke kræve at afspadsere eller få timer 

udbetalt via ”skufferegnskaber”. 

 

Har medarbejderen arbejdet mere i en periode end den faktiske arbejdstid skal 

man orientere sin leder om dette, og der kan indgås en konkret aftale om at afvikle 

halve eller hele fridage. 

 

Mer-/overarbejde 

I særlige tilfælde kan der udbetales for mer-/overarbejde efter gældende 

overenskomstbestemmelser. 

 

En medarbejder kan ikke selv planlægge sin arbejdstid, så den medfører 

overarbejde. Det kan kun ske efter aftale eller ved pålæg fra sin leder. 

 

En medarbejder uden højeste tjenestetid kan ikke få udbetalt overarbejde, men er 

omfattet af reglerne om merarbejde. 

 

 

 

Spørgsmål om arbejdstid kan ske til Forhandling og Arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 

  

 

 


