HOK skrivelse om arbejdstidsplanlægning

21/09-1998

Afskrift af:
HOK skrivelse nr. PU.564.000/PF-09103 af 16 JUL 1998
Til:

Se fordelingsliste.

Emne:

Arbejdstidsplanlægning

Ref.:

a. HOK skr. OP1/564.000-0244 af 11 JAN 1994.
b. FKOVEJL. PS. 400-3, kap. 21.
c. FKODIR PS.201-1, pkt. 8.
d. KFF B.2-8.

Bilag:

Ref. a.

1.

Hærens Operative Kommando (HOK) er blevet gjort opmærksom på, at ref. a.
endnu er gældende trods flere fejl.

2.

HOK annullerer der ref. a., idet følgende i.h.t. ref. b., c. og d. træder i stedet:
a. Det er myndighedens ansvar, at der udarbejdes en arbejdstidsplan inden for
planlægningsperioden, som fastsættes efter drøftelse i bl.a. samarbejdsudvalget. Arbejdstidsplanen kan betragtes som myndighedens budget for anvendelsen af de rådige personelmæssige ressourcer.
b. Da begrebet tilfældigt merarbejde ikke eksisterer, skal alt præsteret arbejde
registreres. Denne registrering medfører ikke altid en justering af arbejdstidsplanen, idet dette kun forekommer ved væsentlige ændringer. Aflyses en aktivitet, bortfalder den arbejdstid, der skulle have være registreret p.b.a. aktivitetens gennemførelse. Afkortes en aktivitet, registreres alene personellets arbejdstid frem til det tidligere sluttidspunkt for aktiviteten og ikke frem til det
oprindeligt planlagte sluttidspunkt. Forlænges en aktivitet registreres arbejdstiden frem til det nye sluttidspunkt.
c. Der udbetales ligeledes alene variable ydelser og godtgørelse for tjeneste på
lør-, søn- og helligdage for arbejde, som reelt er præsteret.
d. Af ref. a. pkt. 3. fremgår, at samarbejdsudvalget er medbestemmende ved
fastlæggelsen af de nærmere retningslinier for arbejdstidsplanlægningen af
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retningslinier for arbejdstilrettelæggelsen. Da arbejdstidsplanlægningen er
omfattet af overenskomster og aftaler samt overordnede bestemmelser, kan
der således ikke i samarbejdsudvalget aftales ændringer eller forbedringer af
disse. Dette betyder, at der ikke kan aftales varsler, som skal overholdes forud for aflysning af en aktivitet, som begrundelse for, at arbejdstid og ydelser
for aktiviteten kan bortfalde.
3.

I.h.t. ovennævnte kan der således alene registreres arbejdstid samt meddeles
ydelser for den reelt præsterede arbejdstid og ikke p.b.a. planlægning og forventninger.

4.

HOK skal dog slutteligt gøre opmærksom på, at der ved sygdom og ferie er fastlagt nærmere regler i ref. b. Ligeledes gælder der tilsvarende særlige regler for
udbetaling af variable ydelser til visse grupper af personel, der uansøgt er beordret på kursus jf. ref. d. bilag 2 (kursusaftalen).
EB
Sign.
V.C.J. SCHOUSBOE
oberstløjtnant
Sektionschef
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Afskrift af:
HOK skrivelse nr. PU.564.000/PF-11007 af 14 SEP 1998
Til:

Se fordelingsliste.

Emne:

Arbejdstidsplanlægning

Ref.:

HOK skr. PU.564.000/PF-09103 af 16 JUL 1998.

1. I fortsættelse af den ved ref. udsendte vejledning for arbejdstidsplanlægning,
samt under henvisning til drøftelserne på Hærens Operative Kommandos Fællessamarbejdsudvalgs møde, den 9 SEP 1998, henledes opmærksomheden på følgende forhold i f.m. implementering af de udsendte retningslinier.
2. Såfremt der med udgangspunkt i den tidligere i 1994 udsendte vejledning er
fastsat retningslinier i lokale samarbejdsudvalg om varsler for aflysning af aktiviteter, skal disse retningslinier, jf. samarbejdsaftalens pkt. 3, opsiges med 3 måneders
varsel.
3. I vejledningen, jf. ref. pkt. 2.c., er det fastsat, at der kun kan udbetales variable
ydelser for arbejde, der reelt er præsteret.
I den forbindelse henledes myndighedernes opmærksom på, at ydelserne udbetales på grundlag af den registrerede arbejdstid. Registreringen af den præsterede arbejde gennemføres således i overensstemmelse med definitionerne i arbejdstidsaftalens § 3, jf. KFF B.2-8, samt i henhold til aftale af 1 DEC 1989 mellem Forsvarsministeriet og det militære personels organisationer om døgntjeneste, jf. bilag til FKOVEJL PS.400-3, KAP 21, pkt. 2.12.3.
e.b.
Sign.

H.F. Rasmussen
oberstløjtnant
afdelingschef
FORDELINGSLISTE
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Til:

Stab/Hærens Operative Kommando
Danske Division
Østre Landkommando
Militærregion VI
Militærregion IV
Den Kongelige Livgarde
Danske Livregiment
Slesvigske Fodregiment
Prinsens Livregiment
Sjællandske Livregiment
Dronningens Livregiment
Bornholms Værn
Jyske Dragonregiment
Gardehusarregimentet
Kongens Artilleriregiment
Nørrejyske Artilleriregiment
Sønderjyske Artilleriregiment
Ingeniørregimentet
Telegrafregimentet
Trænregimentet
Borrislejren
Oksbøllejren
Jægersprislejren
Hærens Officersskole
Hærens Kampskole
Hærens Artilleriskole
Hærens Ingeniør- og ABC-skole
Hærens Signalskole
Hærens Logistikskole
Hærens Sergentskole
Hærens Specialskole
Jægerkorpset
Hærens Flyvetjeneste

Eft.:

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Sergentgruppens Fællesorganisation, Hæren
Hærens Konstabel- og Korporalforening

Intern fordeling:
CH/HOK, STCH, CH/P&U, CH/PF, PF09
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