
Bilag 2 Oversigt over visse af de for tjenestemænd gældende regler 
vedrørende arbejdstid, fridage, natpenge, godtgørelse for tjeneste på lørdage, 
søn- og helligdage, mandage, grundlovsdag og juleaftensdag samt indgreb i 
på forhånd fastlagte fridage 

1. Arbejdstidsregler for HK- og SL-medarbejdere i Dansk Røde Kors 
Asylafdeling 

For hver fulde 37 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden kl. 
17-6, ydes der 2 timers frihed. I beregningen indgår tillige tjeneste, der udføres i tiden kl. 14-17 som led i en 
forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl. 17.  

Fra 1. april 2003: 3 timer, jf. CFU-forliget 1999. 

Stk. 2. Den således indtjente frihed afvikles ved tildeling af ekstra fridage af den i punkt 2, stk. 8, fastsatte 
længde. 

Stk. 3. Ved tildeling af sådanne fridage nedsættes den indtjente frihed med den tid, hvori der skulle have 
været udført tjeneste den pågældende dag. Såfremt der ikke var fastsat en bestemt arbejdstid, nedsættes 
den indtjente frihed med 7,4 timer. 

Stk. 4. Regnskabet over indtjent frihed opgøres én gang årligt for perioden 1. oktober-30. september. 
Eventuelle resttimer, som ikke udløser frihed, jf. stk. 1, overføres til den følgende periode. 

Stk. 5. Den efter stk. 1 indtjente frihed skal være endeligt afviklet senest 31. marts i det efter den i stk. 4 
nævnte opgørelsesperiode nærmest følgende år. 

Stk. 6. Hvis friheden ikke er afviklet inden den i stk. 5 nævnte frist, ydes et kontant vederlag beregnet efter 
satserne for overarbejde på udbetalingstidspunktet. Tjenestemanden kan vælge i stedet at få den ikke-
afviklede frihed godskrevet som omsorgsdage. 

Stk. 7. Når personalet i en del af arbejdstiden må opholde sig på tjenestestedet for at være til rådighed, 
medregnes kun 3/4 af rådighedstiden som tjeneste. Tilsvarende tjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 af 
tiden. 

Stk. 8. De i stk. 7 nævnte bestemmelser kan fraviges, når dette efter rådighedstjenestens karakter må anses 
for rimeligt. 

2. Fridage 

Der tilkommer hver tjenestemand 52 fridage årligt. 

Stk. 2. I de måneder, hvori der forekommer helligdage uden for søndage , forhøjes antallet af fridage 
tilsvarende for de tjenestemænd, der ikke i forvejen altid har fri på disse dage.  

Herunder ikke Grundlovsdagen. 

Stk. 3. Mellem den enkelte styrelse og vedkommende forhandlingsberettigede organisation aftales en 
fridagsturnus eller fordeling af fridagene med angivelse af det mindste antal fridage pr. måned eller anden 
aftalt periode, og således at der i et kvartal skal gives 13 fridage af den i stk. 7 fastsatte længde eller et dertil 
svarende antal fridage af den i stk. 8 fastsatte længde. Der bør så vidt muligt tildeles tjenestemanden 1 
fridag hver uge, og der må højst være 10 arbejdsdage mellem fridagene. Fridagene skal i videst muligt 
omfang lægges på søn- og helligdage. 



Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal tjenestemændene i løbet af hvert kalenderår, i hvilket de har forrettet 
tjeneste hele året, have adgang til mindst 30 dages frihed på søn- og helligdage. For tjenestemænd, der 
ansættes i løbet af kalenderåret, nedsættes adgangen til helligdagsfrihed i forhold til tjenestetiden inden for 
året, således at tallet 30 formindskes med 3 for hver måned, hvori den pågældende ikke har været ansat i 
staten. Ved afgørelsen af, hvorvidt der er ydet den fornødne helligdagsfrihed, bortses fra søn- og helligdage, 
som falder i sygeperioder. For hver 11 sygedage i løbet af kalenderåret nedsættes tallet 30 med 1. Søn- og 
helligdage, der falder i ferier, betragtes som helligdagsfrihed. 

Stk. 5. Ved helligdagsfrihed forstås frihed i mindst 36 timer inden for tidsrummet kl. 17 dagen før helligdagen 
og kl. 8 dagen efter helligdagen. 

Stk. 6. Såfremt en tjenestemand ikke i løbet af et kalenderår får den ham tilkommende helligdagsfrihed, ydes 
der ham i det følgende ferieår et antal særlige feriedage, således at der for hver mistet helligdagsfrihed indtil 
11 inklusive gives en 1/2 feriedag med afrunding opad til hel feriedag og for hver yderligere mistet 
helligdagsfrihed 1 feriedag.  

Stk. 7. De i stk. 1 nævnte fridage skal - bortset fra de nedenfor i stk. 8 nævnte tilfælde - have en længde af 
mindst 64 timer, dog at de kan betragtes som givet, uanset at friheden kun har udgjort fra 56 til 64 timer, 
såfremt denne frihed omfatter 2 hele kalenderdøgn. 

Stk. 8. Inden for tjenesteområder, hvor særlige forhold, som f.eks. tjenestestedernes åbningstid, hensynet til 
publikumsbetjening eller tjenestens karakter, bevirker, at de i stk. 1 nævnte fridage ikke, eller ikke alle, kan 
gives en længde som fastsat i stk. 7, kan der i stedet for hver sådan fridag tildeles 2 fridage, der hver skal 
have en længde af mindst 40 timer. Fridagen kan dog betragtes som givet, uanset at friheden kun har 
udgjort 36 timer, såfremt der heri indgår et helt kalenderdøgn. 

Stk. 9. De i stk. 2 nævnte fridage skal have en længde som fastsat ovenfor i stk. 8. 

Stk. 10. Såfremt 2 eller flere fridage af den i stk. 7 angivne længde sammenlægges, skal den første opfylde 
betingelserne i stk. 7, medens de øvrige skal vare 48 timer. 

Stk. 11. Såfremt en fridag af den i stk. 7 angivne længde sammenlægges med fridage af den i stk. 8 angivne 
længde, skal den første opfylde betingelserne i stk. 7, medens de øvrige fridage skal vare 24 timer. 

Stk. 12. Såfremt to eller flere fridage af den i stk. 8 angivne længde sammenlægges, skal de to første fridage 
tilsammen have en længde, som angivet i stk. 7, medens de øvrige skal vare 24 timer. 

 


