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Serie C-I 

ARBEJDSTIDSREGLER 

Aftale 

- 1 JU�1 1979 

Afsnit 8, Gruppe 1, 
Lb.nr. lla. 

Afsn.8, Gr.l, Lb.nr. 
11 annulleres. 

om arbejdstidsregler m.m. for statens tjenestemænd 1 Grønland. 

Mellem Ministeriet for Grønland og Statstjenestemændenes Central

organisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademi

kernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) og Danmarks lærer

forening er aftalt nedennævnte regler. 

Tjenestetid. 

§ 1. For tjenestemænd i sta�en 1 lønramme 1-23 incl, fastsættes

en højeste tjenestetid, der beregnes for en nærmere aftalt periode, der 

ikke bØr være mindre end 4 uger. 

Stk. 2. Følgende tjenestemænd omfattes ikke af reglerne om høje

ste tjenestetid: 

a, Tjenestemænd, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol. 

b. Tjenestenmnd, der oppelmrer tillæg, som ydes som godtgørelse

for overarbejde.

c. Tjenestemænd i lønramme 24 og højere lønrammer,

§ 2. Den højeste arbejdstid beregnes som 4o timer pr. uge for

den enkelte periode med fradrag af feriedage og fridage i henhold til 

§ l}. Endvidere fradrages dage, på hvilke der er tildelt tjenestemanden

ekstraordinær tjenestefrihed i henhold til tjenestemandslovens§ 53. Den

nævnte højeste arbejdstid kan fordeles på ugens enkelte dage enten med

6 timer og 4o min. pr. dag i 6 dage eller med B timer pr. dag i 5 dage,

idet fordelingen ikke kan ændres 1 løbet af en aftaleperiode.

Stk. 2. Ved beregning af den højeste tjenestetid medtages sygeda

ge i dageantallet, idet den tjeneste, der skulle være udført den påf?p!l

dende dag, samtidig medregnes 1 tjenestetidsopgørelsen. 

Stk. 3. Tjeneste på mistede fridage, der senere erstattes med 

andre fridage, medregnes i tjenestetidsopgørelsen, men ved beregningen 
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af den højest• tjenestetid for perioden fradra�es den mistede fridag 
ikke i periodens dageantal. 

Stk. 4. Tjene�te pn mistE·de friåa�e, der senere erstattes med 
lcontan� betaling, medregnes ikke' tjenestetidsopgørelsen, ligesom den 
for perioden beregnede højeste tjenestetid, jfr. stk. 1, iklce ændres. 

Stk. 5. Frihed, der i henhold til§ 18 gives som erstatning for 
et i en tidligere periode udført overarbejde, frihed i henhold til§ 6, 
som gives for tjeneste i tiden kl. 17-6, samt frihed, der i henhold 
til§ 15 gives som erstatn1ng for mistede fridage, medregnes i tjeneste
tidsopgørelsen som tjeneste med det antal timer, erstatningsfriheden 
berettiger til, dog hØjst et antal timer svarende til den tjeneste, s, m 
tjenestemanden frigøres for den p\gældende dag. 

� 3. Ved tjenestetid forst�s liden mellem mødetid p� arbejdsste
det (det beordrede mødested) og det tidspunkt, da tjenestemanden atter 
kan forlade dette, dog med fradrag af hvilepauser på 1/2 time eller der
over. Ved hvilepauser forstås s�danne afbrydelser 1 tjenesten, i hvilke 
tjenestemanden kan forlade arbejdsstedet. 

§ 4. Såfremt en mindre del af en tjeneste, der er henført under
den i§ 1, jfr. § 2, nævnte højeste tjenestetid, ikke er kontrollabel 
med hensyn til varigheden, vil der for denne del af tjenesten kunne 
fastsættes en gennemsnitsvarighed for den enkelte dag. 

§ 5. Inden for tjenesteområder, hvor det vil være praktisk mu
ligt og tjenstligt forsvarligt, kan week-endfrihed om lørdagen indCøres 
under forudsætning af, at ordningen gennemføres således,at den i§ 2 
nævnte højeste ugentlige arbejdstid lægges på dagene mandag til fredag. 

§ 6. For hver fulde 4o timers tjeneste, der efter ordre eller
ifØlge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden kl. 17-6, ydes 
de.P2 timers frihed. 

Stk. 2. Den således indtjente frihed afvikles ved tildeling af 
ekstra fridage. 


















