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NOTAT  

Opmandstilkendegivelse af 27. august 2013 
om forståelse af beredskabsoverenskom-
stens § 13, stk. 3 om weekendtillæg (FOA 
mod Odense Kommune)  

Resume 

Ved tilkendegivelse af 27. august 2013 fastslog opmanden, at beredskabs-

overenskomstens § 13, stk. 3 skal læses og forstås i sammenhæng med reg-

lerne i holddriftsaftalens § 14, stk. 2 og 3, hvorefter de ansatte har krav på 

lørdagstillæg i tidsrummet fra kl. 11.00 til 17.00 på lørdage og herefter 

weekendtillæg fra lørdage kl. 17.00 og frem til mandag morgen. 

 

FOA Fag og Arbejde havde anlagt sag mod KL for Odense Kommune i 

forbindelse med en uenighed mellem FOA Odense og Odense Brandvæsen 

om forståelse af beredskabsoverenskomstens § 13, stk. 3 om weekendgodt-

gørelse for tjeneste på lørdage fra kl. 11.00 til kl. 24.00. 

  

Sagen vedrørte hvilken sats døgnvagtgørende beredskabs-og brandpersona-

le samt vagtcentralpersonale skal ydes for tjeneste på lørdage i tidsrummet 

fra kl. 11.00 til kl. 24.00 på lørdage.  

 

Sagsfremstilling 

Odense Kommune havde administreret reglen i beredskabsoverenskom-

stens § 13, stk. 3 således, at der på lørdage i tidsrummet fra kl. 11.00-17.00 

blev ydet tillæg svarende til holddriftsaftalens lørdagstillæg og fra lørdag kl. 

17.00 og frem til mandag morgen blev ydet et tillæg svarende til holddrifts-

aftalens weekendtillæg. 

 

FOA var uenig i denne fortolkning, idet man mente at det omhandlede per-

sonale havde krav på honorering svarende til holddriftsaftalens weekendtil-

læg for hele tidsrummet fra lørdag kl. 11.00 til mandag morgen. 
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Idet der ikke kunne opnås enighed om fortolkningen indbragte FOA Fag og 

Arbejde sagen for faglig voldgift med påstand om, at døgnvagtgørende be-

redskabs- og brandpersonale samt vagtcentralpersonale for tjeneste på lør-

dage i tidsrummet fra kl. 11.00 til kl. 24.00 skal ydes weekendgodtgørelse 

med kr. 43, 81 (31.03.00-niveau) pr. time, svarende til holddriftsaftalens 

weekendtillæg. 

 

KL og Odense Kommune gjorde her overfor gældende, at det i sagen om-

handlede personale for tjeneste på lørdage i tidsrummet fra kl. 11.00 til kl. 

17.00 alene har krav på tillæg svarende til holddriftsaftalens lørdagstillæg.   

 

Opmanden pegede i sin begrundelse på, at bestemmelsen i § 13, stk. 3 i be-

redskabsoverenskomsten i al væsentlighed svarer indholdsmæssigt til den 

bestemmelse, der har været gældende siden i hvert fald 1985 og som oprin-

deligt sikrede de ansatte tillæg på lørdage fra et tidligere tidspunkt end efter 

holddriftsaftalens bestemmelser.  

 

Som konsekvens af løbende forbedringer i holddriftsaftalens bestemmelser 

om weekendtillæg har bestemmelsen i beredskabsoverenskomstens § 13, 

stk. 3 været uden selvstændig betydning siden 1998, idet at ansatte efter 

holddriftsaftalen på dette tidspunkt fik krav på weekendtillæg allerede fra 

lørdag kl. 11.00, svarende til bestemmelsen i beredskabsoverenskomsten.  

 

Opmanden lagde vægt på, at der ikke i forbindelse med den efterfølgende 

opdeling af holddriftsaftalens weekendtillæg i 1999 blev optaget forhandlin-

ger om bestemmelserne i beredskabsoverenskomsten eller i øvrigt skete 

ændringer i de relevante bestemmelser i denne. Ved den nævnte opdeling af 

weekend-tillægget i holddriftsaftalen i 1999 fik de ansatte efter denne aftale 

krav på lørdagstillæg med den oprindelige sats på lørdage i tidsrummet fra 

kl. 11.00-17.00 samt krav på et forhøjet weekendtillæg i tidsrummet fra lør-

dag kl. 17.00 til mandag morgen. 

 

Under hensyn til disse forhold fandt opmanden, at § 13, stk. 3 i bered-

skabsoverenskomsten må forstås således, at bestemmelsen alene fastlægger 

det tidsrum, hvori det er krav på tillægsbetaling. Størrelsen af tillægget beror 

derimod på holddriftsaftalen, hvilket med den nuværende regulering bety-

der, at der på lørdage fra kl. 11.00 til 17.00 skal betales et tillæg svarende til 

holddriftsaftalens lørdagstillæg og for arbejde på lørdage fra kl. 17.00 og 

frem til mandag morgen et tillæg svarende til holddriftsaftalens weekendti l-

læg. 

 

KL blev på denne baggrund frifundet.   
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Sekretariatets bemærkninger 

Afgørelsen viser, at overenskomstbestemmelserne som udgangspunkt må 

forstås i overensstemmelse med deres ordlyd.  

 

Afgørelsen viser endvidere, at en eventuelt bedre retsstilling i forhold til 

konkrete overenskomstbestemmelser over tid kan blive udlignet i forbindel-

se med, at der aftales forbedringer i det sideordnede regelsæt. En fasthol-

delse af gruppens ”forspring” vil således som udgangspunkt forudsætte en 

konkret aftale mellem overenskomstens parter.   


