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Cirkulære om decentrale arbejdstidsaftaler
(Til samtlige ministerier mv.)

1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansmini-
steriet og centralorganisationerne indgået rammeaftale af 6. oktober 1999 om
decentrale arbejdstidsaftaler. Aftalen er optaget som bilag til cirkulæret.

2. Rammeaftalen giver mulighed for lokalt at indgå aftaler om decentrale arbejds-
tidsregler, der fraviger eller supplerer centralt aftalte arbejdstidsregler i tjeneste-
mændenes arbejdstidsaftale, andre arbejdstids- eller tjenestetidsafta-ler samt
regler i overenskomster, organisationsaftaler etc.

3. De enkelte ministerier mv. og organisationer afgør, på hvilket niveau aftaleret-
ten varetages. Finansministeriet forudsætter, at ministerierne mv. videredelegerer
kompetencen i videst muligt omfang. Tilsvarende henstiller centralorganisationer-
ne til medlemsorganisationerne, at disse videredelegerer aftaleretten til de lokale
tillidsrepræsentanter (og hvor sådanne ikke findes til de lokale afdelinger).

4. Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999. Samtidig ophæves Finansministeriets
cirkulære nr. 161 af 16. oktober 1987 (LP.nr. 173/87) om indgåelse af lokale
arbejdstidsaftaler for statstjenestemænd (samt for overenskomstansatte, der følger
tjenestemændenes arbejdstidsregler).

Finansministeriet

Den 6. oktober 1999

P.M.V.
E.B.

Eva Hoff Sonne
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Bilag 1

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler
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§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for
ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyn-
digelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralor-
ganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

§ 2. Decentrale aftaler indgås af de enkelte ministerier mv. eller dem, som disse
bemyndiger hertil, og de lokale repræsentanter, som vedkommende forhandlings-
berettigede organisation måtte bemyndige hertil.

§ 3. De decentrale aftaler kan fravige eller supplere centralt aftalte arbejdstids-
regler i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, andre arbejdstids- eller tjenestetids-
aftaler samt regler i overenskomster, organisationsaftaler etc. inden for de ram-
mer, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen samt i aftale af 21. oktober 1996
om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

§ 4. Decentrale aftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder,
medmindre andet aftales. Efter den decentrale aftales udløb gælder de centralt
aftalte arbejdstidsregler.

§ 5. Denne aftale har virkning fra 1. april 1999 og kan opsiges med 3 måneders
varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 2002.

Stk. 2. Opsigelse af rammeaftalen indebærer samtidig en opsigelse af de decen-
trale aftaler.

København, den 6. oktober 1999

Statsansattes Kartel Finansministeriet
Niels Juul P.M.V.

E.B.
Eva Hoff Sonne
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Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Tommy Agerskov Thomsen

Akademikernes Centralorganisation
Svend M. Christensen

Lærernes Centralorganisation
Anni Herfort Andersen

Overenskomstansattes
Centralorganisation
Finn Busse Jensen



Cirkulære af 6. oktober 1999

Fmst. nr. 064-99

Henvendelse om dette cirkulære rettes til
Finansministeriet, 13. kontor

Adresse:

Christiansborg Slotsplads 1
DK-1218  København K
Telefon 33 92 33 33
Telefax 33 32 80 30

J.nr. 99-07/6141-2 PKAT

Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes
ved henvendelse til Schultz Information,

tlf. 43 63 23 00. Pris:  10 kr. 


