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NOTAT  

Opmandskendelse af 18. marts 2014 om for-
ståelse af regler for honorering af arbejde på 
inddragne vagtlistefridage (3F mod KARA/ 
NOVEREN) 

Resume 

Ved kendelse af 18. marts 2014 blev der truffet afgørelse i en faglig voldgift 

om forståelse af regler om honorering af arbejde på inddragne vagtlistefr i-

dage.   

 

Sagen vedrørte en uenighed om fortolkningen af § 9 i Aftale om arbejdstid, 

forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (Holddriftsaftalen) mellem KL og 

en række organisationer samt § 13, stk. 10 i Overenskomst for specialarbe j-

dere m.fl. mellem KL og Fagligt Fælles Forbund.  

 

Opmanden fandt, at arbejde på en inddraget vagtlistefridag efter § 9 i hold-

driftsaftalen skal betragtes som overarbejde og honoreres efter de respekt i-

ve overenskomsters regler herom. Dog således, at arbejde i tidsrummet kl. 

17-06 på hverdage (mandag-fredag) betales med 100 % overtidstillæg.  

 

Sagsfremstilling 

Sagen udsprang af en lokal uenighed mellem Fagligt Fælles Forbund og 

KARA/NOVEREN om honorering af driftsoperatører, der får inddraget 

en vagtlistefridag.  

 

Under den faglige voldgift gjorde Fagligt Fælles Forbund gældende, at spe-

cialarbejdere har krav på honorering med 100 % overtidstillæg for alle timer 

på inddragne vagtlistefridage – uanset timernes placering. Alternativt mente 

forbundet, at bestemmelserne måtte forstås således, at specialarbejdere har 

krav på honorering med 50 % overtidstillæg for de første 3 timer på ind-
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dragne vagtlistefridage, som er en hverdag, mens efterfølgende timer hono-

reres med 100 % overtidstillæg. 

 

KL og KARA/NOVEREN nedlagde påstand om frifindelse, idet man dog 

samtidig gjorde gældende, at bestemmelserne alternativt måtte forstås såle-

des, at arbejde på inddragne vagtlistefridage skal honoreres med tillæg af 50 

% inden for almindelig arbejdstid og i øvrigt i henhold til overenskomstens 

§ 13, stk. 10, dog med respekt af de i holddriftsaftalens § 9 nævnte timer.  

 

Det blev under sagen dokumenteret, at der ved overenskomstfornyelserne i 

2008 og 2011 fra arbejdstagerside blev stillet krav om, at arbejde på ind-

dragne vagtlistefridage skulle honoreres med overtidstillæg på 100 % for 

alle timer. 

 

Opmanden pegede i sin begrundelse på, at arbejde på en inddraget vagtliste-

fridag i henhold til holddriftsaftalens § 9 skal betragtes som overarbejde og 

honoreres efter bestemmelserne herom i de relevante overenskomster. Dog 

skal arbejde i tidsrummet kl. 17-06 på hverdage (mandag-fredag) efter afta-

lens ordlyd honoreres med 100 % overtidstillæg. 

 

I forhold til forståelsen af specialarbejderoverenskomstens § 13, stk. 10, 

som grundlag for honorering af arbejde på inddragne vagtlistefridag, fast-

slog opmanden, at der må bortses fra ordene ”efter normal arbejdstids ophør” i 

bestemmelsens nr. 1, idet der ved inddragne vagtlistefridage ikke foreligger 

nogen ”normal arbejdstids ophør”. 

 

Opmanden fandt på denne baggrund, at bestemmelsen i overenskomstens § 

13, stk. 10 i forhold til honorering af arbejde på inddragne vagtlistefridage 

må forstås således, at de første 3 timer skal honoreres med et tillæg på 50 % 

- forudsat at timerne er placeret i tidsrummer 06-17 på hverdage (mandag-

fredag), mens resterende timer honoreres med et tillæg på 100 %. 

 

Opmanden gav således Fagligt Fælles Forbund medhold i den af forbundet 

nedlagte subsidiære påstand. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Afgørelsen viser, at en overenskomstpart ikke kan gives medhold i en for-

ståelse af overenskomsten, hvis denne forståelse er overensstemmende med 

et krav som overenskomstparten tidligere uden held har søgt gennemført 

ved forhandling om fornyelse af overenskomsten. 


