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DM’s holdning til øget fleksibel arbejdstid 
 

 

Grundlæggende ønsker DM ikke at øge den ugentlige arbejdstid ud over 37 timer om ugen i gen-

nemsnit. DM ønsker, at magistre solidarisk deler det arbejde, der er, og at uundgåeligt merarbejde 

skal være synligt og kunne honoreres eller afspadseres. 

 

At DM er kritiske overfor fleksibilisering af arbejdstiden ændrer imidlertid ikke ved, at reel selvbe-

stemmelse og indflydelse på egen arbejdstid er et gode.  

 

DM finder det positivt, at medlemmerne gennem forsøg kan variere deres arbejdstid (det ugentlige 

timetal), så den bedre passer til individets private forhold. Det er dog helt centralt, at øget fleksibili-

tet i arbejdstiden ikke skal være et redskab til at kompensere for strukturelle problemer på ar-

bejdspladsen, fx i form af dårlig ledelsesmæssig håndtering af stor eller stærkt varierende arbejds-

mængde og anstrengt økonomi.  

 

Aftaler om øget fleksibel arbejdstid skal drøftes i det lokale samarbejdsforum og indgås mellem ar-

bejdsgiver og TR eller den forhandlingsberettigede organisation. Det vil sige på samme måde, som 

andre lokale arbejdstidsaftaler indgås.  

 

Vælger man lokalt at indgå aftaler om øget fleksibel arbejdstid inden for overenskomstens rammer 

bør man stille en række krav til ledelsen, så det er muligt at overvåge, hvilke negative konsekvenser 

aftalen medfører.  Det er væsentligt, at fleksibel arbejdstid ikke skaber et A og B-hold på arbejds-

pladsen, hvor spændende opgaver, løn og karrieremuligheder gives til de, som arbejder fuld tid el-

ler mere.  Der skal holdes øje med, om antallet af medarbejdere ansat på et højere timetal end 37 

får et omfang, hvor man med fordel kunne ansætte ekstra kollegaer i stedet i tidsubegrænsede stil-

linger.  

 

Øget fleksibel arbejdstid fordrer et udvidet fokus på balancen mellem arbejdsmængde og arbejds-

tid og klare aftaler om mulighederne for afspadsering – for både medarbejdere og ledere. Det er 

også nødvendigt med et fokus på det psykiske arbejdsmiljø, især antallet af sygemeldinger på grund 

af arbejdsrelateret stress, og bevarelse af det kollegiale sammenhold og rammer for dagligt samar-

bejde.  

 

Indgåelse af aftaler om øget fleksibel arbejdstid bør indeholde en beskrivelse af, hvordan ledelsen 

påtænker at sørge for dette og eventuelt rekruttere ekstra medarbejdere efter behov. 

  

 

 



19. december 2017 

Sag 17-11679 

 

Side 2/2 

 

 

 

 

 

Det stiller krav om et stærkt engagement i den lokale DM/AC-klub, hvor klubben skal fastlægge til-

lidsrepræsentantens mandat for indgåelse af en aftale.  Klubben bør under fastlæggelse af manda-

tet inddrage de kollektive og ligestillingsmæssige konsekvenser af en sådan aftale. De tillidsvalgte 

bør desuden tage i betragtning, at en aftale kan medføre et behov for oplysning om konsekvenser 

for livstidsindkomst og pension for de medlemmer, som ønsker at gå ned i tid under ordningen. 

 

Eventuelle lokale aftaler skal forholde sig til AC-overenskomstens rammer. Det vil sige vurdere, om 

der i overenskomsten i forvejen er nok fleksibilitet indbygget i beskrivelsen af arbejdstiden og være 

opmærksom på muligheden for plustid. 

 

Anbefalinger til en aftale om øget fleksibel arbejdstid 

DM anbefaler at indarbejder følgende krav i en aftale: 

Ultimative krav: 

• En lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid bør i første omgang indgås som et tids-
begrænset forsøg med efterfølgende evaluering.   

• En lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid må ikke være løsningen på et uhåndte-
ret problem med et for stort arbejdspres. 

• Den enkelte medarbejder har ret til at vende tilbage til det timetal, vedkommende 
oprindeligt blev ansat på inkl. en aftalt varslingsperiode. 

• Medarbejdere på nedsat tid skal sikres samme mulighed for lønudvikling, udvikling 
i arbejdsopgaver og efteruddannelse som kolleger på fuld tid. Forud for en aftale 
om nedsat arbejdstid, skal arbejdsgiver oplyse om den negative økonomiske indfly-
delse på livstidsindkomst og pension.  

• At arbejdspladsen en gang årligt forholder sig til, om antallet af tidsbegrænsede an-
sættelser eller brug af vikarer øges, og hvorledes arbejdspladsen i givet fald skal 
forholde sig hertil.  

Vigtige krav: 

• Midler afsat til lokal lønudvikling skal fastlægges ud fra de oprindelige timetal for 
medarbejderne og ikke nedjusteres, såfremt kolleger vælger nedsat tid. 

• Resultatet af de årlige lønforhandlinger skal gennemgås for at se, 1) om medarbej-
dere på nedsat tid har samme muligheder for lønudvikling som medarbejdere på 
37 timer eller mere, og 2) om aftalen har utilsigtede ligestillingsmæssige konse-
kvenser for arbejdspladsens pligt til at fremme ligeløn. 

• Et forsøg med øget fleksibel arbejdstid bør ledsages af en lokal arbejdstidsaftale, 
som sikrer rimelige muligheder for afspadsering for alle uanset arbejdstid. 

• Den lokale aftale om øget fleksibilitet skal evalueres årligt. Implikationer for ar-
bejdspladsen økonomisk, antal af medarbejdere og arbejdsmiljø skal belyses.  Eva-
lueringen skal indeholde kønsopdelt data, og evt. ligestillingsmæssige skævheder 
og konsekvenser diskuteres.  

Gode råd: 

• Tillidsrepræsentanter bør altid vende en aftale om forøg med øget fleksibel arbejdstid 
med DM. 

 


