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Lokalaftale nr. 4.C  
 

Redigeret 2013 
 

 
Holddrift 

 
 

Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst 
mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til Funktionæroverenskomst mellem Dansk 
Industri og Centralorganisationen af industriansatte i Danmark indgået nærværende lokalaftale.  
 
Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen gælder 
dog ikke i TeleDanica A/S, Scansatel A/S og Tele Danmark Consult A/S. 
 
Lokalaftalen supplerer Særaftale IV. Lokalaftalen supplerer Funktionæroverenskomstens § 9. Lokalaftalen 
erstatter Funktionæroverenskomstens § 9, stk. 4, 2. pkt., jf. tilpasningsprotokollat af 30. januar 2001, pkt. 
1, så længe lokalaftalen er gældende. 
 
Aftaleparterne anerkender og respekterer nedenstående bestemmelser med en højere retskildeværdi i 
forhold til de bestemmelser i Funktionæroverenskomsten, som de vedrører, jf. tilpasningsprotokollat af 30. 
januar 2001, pkt. 4.3 og 4.4 i sin helhed. 
 
 
1. Aftalens område 
Aftalen gælder på NSC-centret, incl. 145-centret, og i øvrigt for alle områder, hvor der er behov for 
udførelse af arbejde på tidspunkter, der ikke er omfattet af lokalaftale 4.A og 4.B, under forudsætning af 
at det konkret er aftalt mellem parterne, jf. pkt. 2 i protokollat af 3. oktober 1997 om holddrift. 
 
Aftalen omfatter ikke arbejde udført på Servicetelefonen eller i telebutiksorganisationen. 
 
Overgang til arbejde, der indebærer mulighed for holddrift, sker efter forudgående opslag, medmindre 
andet aftales med den enkelte medarbejder. 
 
2. Holddrift og særlig turnus 
Medarbejderne på arbejdspladser med holddrift skal bemande en holdriftsordning og øvrige medarbejdere 
indgår i særlige turnus for lejlighedsvis afløsning eller arbejde uden for den normale overenskomstmæssige 
arbejdstid. 
 
Grupperne er beskrevet som henholdsvis “Holddriftsordning” og “Særlig turnus”. 
  
3. Anvendelse af “Holddriftsordningen” 
De medarbejdere, som er omfattet af “holddriftsordningen”, afvikler arbejdstiden i et vagtskema 
(døgnhjul). 
 
Arbejdstiden placeres samlet. 
 
Ændringer varsles med 4 uger, medmindre andet aftales med den enkelte medarbejder. 
 
Arbejdstiden udgør mindst 7 og højst 8 ½ time pr. dag. På lørdage og søn- og helligdage kan arbejdstiden 
dog højst udgøre op til 12 ½ time pr. dag under forudsætning af, at det er aftalt med medarbejderen.    
  
Planlagte aktiviteter, der fordrer ændring i den enkeltes vagtplan, sker ved indbyrdes afløsning, f.eks. 
vagtbytning. 
  
Arbejde ud over det i vagtskemaet angivne tidsrum betragtes som overarbejde. 
 
Vagtskemaet skal tage højde for følgende: 
  
1. Antallet af timer, der skal indgå i skemaet. Ved dagvagter (tidsrummet kl. 06.00 til 18.00, dog lørdage, 

søndage og helligdage kl. 06.00 til 16.00) skal der i gennemsnit indgå 37 timer pr. uge. Ved aften- og 



nattevagter (tidsrummet kl. 18.00 til 06.00, lørdage, søndage og helligdage dog kl. 16.00 til 06.00) skal 
der i gennemsnit indgå 35 timer pr. uge. 

 
2. Antallet af fridage skal på årsbasis svare til antallet af lørdage og søn- og helligdage pr. år. 1. maj regnes 

som ½ fridag, jule- og nytårsaftensdag og grundlovsdag regnes som fridage. Søgnehelligdage, der falder 
på en arbejdsfri dag, erstattes med en tilsvarende anden fridag.   

 
4. Betaling 
Der ydes følgende betaling for deltagelse i “holddriftsordningen”: 

 
1. Mandag til fredag kl. 18.00 til 07.00 og fredag kl. 18.00 til 24.00: 
 
Pr. 1. marts 2013: kr. 40,83 pr. time    
  
 
2. Lørdag fra kl. 00.00 til mandag kl. 07.00, grundlovsdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00 og skæve helligdage 

fra kl. 07.00 til næste dag kl. 07.00 :  
   
Pr. 1. marts 2013: kr. 74,88 pr. time 
 
 
Til medarbejdere, der overgår til denne aftale, kan ydes et funktionsbestemt, ikke-pensionsgivende tillæg, 
der ved fuldt 3-holdsskift udgør maksimalt: 
 
Pr. 1. marts 2013: max. kr. 2.706,49 pr. måned 
 
 
Tillægget er med virkning fra 1. marts 2004 pensionsgivende. 
 
5. Anvendelse af ordningen “Særlig turnus” 
Medarbejderne kan varsles til arbejde uden for medarbejderens normale arbejdstid. 
 
Ved et varsel på mindst 14 dage ydes der, for medarbejdere, der er omfattet af lokalaftale 4.H, for 
merarbejdet den enkelte medarbejders timeløn + 50% i de ovenfor under 4, pkt. 1 nævnte tidsrum og den 
enkelte medarbejders timeløn + 75 % i de ovenfor under 4, pkt. 2 nævnte tidsrum. 
  
Ved et varsel på mindre end 14 dage, bortset fra afløsningen i holddriftsordningen, ydes betaling i henhold 
til lokalaftale 4.H, for medarbejdere der i øvrigt er omfattet af lokalaftale 4.H. 
  
6. Afløsning  
Alle medarbejdere omfattet af holddriftsordningen fungerer som afløser i holddriftsordningen. Ved 
uforudsete begivenheder som sygdom og pludseligt opstået behov for merarbejde kan vagtskemaet ændres 
i henhold til de næste 3 afsnit. 
 
Øvrige medarbejdere, hvormed det aftales, kan fungere som afløsere i holddriftsordningen. 
Afløsningsperioden må ikke overstige 3 sammenhængende måneder. 
 
Ved afløsning, der varsles med mindst 3 x 24 timer, hvori ikke indgår lørdage og søndage, indtræder 
afløseren i vagtskemaet. 
 
Er varslet mindre end 3 x 24 timer ydes der overtid for den del af vagten, der overskrider den for den 
enkelte hidtil fastlagte arbejdstid. 
 
7. Udtræden af holddriftsordningen 
Ved udtræden af holddriftsordningen bortfalder både den daglige og den månedlige betaling, jf. ovenfor 
pkt. 4. 
  
Uansøgt udtræden af holddriftsordningen sker med 3 måneders varsel efter 1 år i ordningen og ellers med 
1 måneds varsel. Ved varslets udløb bortfalder både den daglige og den månedlige betaling, jf. ovenfor 
pkt. 4. 
 



8. Særlig holddrift for teknikere 
Der kan ved force majeure og efter aftale med tillidsrepræsentanten ved drifts- og anlægsarbejder 
etableres holddrift helt eller delvis uden for den i lokalaftale 4.A angivne arbejdstid. 
 
Betalingen under særlig holddrift udgør mandag til fredag kl. 18.00 til 07.00 og fredag kl. 18.00 til 24.00 
den enkelte medarbejders timeløn + 50% og lørdag fra kl. 00.00 til mandag kl. 07.00, grundlovsdag fra 
kl. 12.00 til kl. 24.00 og skæve helligdage fra kl. 07.00 til næste dag kl. 07.00 den enkelte medarbejders 
timeløn + 75%. 
 
Ved aften- og nattevagter (tidsrummet 18.00 til 06.00) skal der i gennemsnit indgå 35 timer pr. uge. 
Beregningen sker efter principperne i pkt. 3 ovenfor. 
 
Særlig holddrift etableres med mindst 5 x 24 timers varsel. 
 
Ved et varsel på mindre end 5 x 24 timer ydes der i stedet for betaling efter afsnit 2 betaling efter lokalaftale 
4.H for den del af arbejdstiden, der overskrider den for den enkelte hidtil fastlagte arbejdstid.  
 
9. Opsigelse 
Denne aftale kan kun bortfalde, hvis der er opnået enighed herom. 
 
Såfremt en af parterne ønsker ændringer i eller bortfald af lokalaftalen, er parterne forpligtet til at optage 
forhandlinger, og for så vidt enighed ikke kan opnås at lade sagen behandle ved et mæglingsmøde, evt. 
organisationsmøde, jf. Funktionæroverenskomstens § 23, stk. 3. Spørgsmålet om opsigelse af lokalaftalen 
kan ikke gøres til genstand for faglig voldgift. Såfremt der ikke opnås enighed om ændring i eller bortfald 
af lokalaftalen, fortsætter den uændret i enhver henseende.  
 
Lokalaftalen kan dog opsiges som en særaftale. 
 
 
 
København, den 2. marts 2001 
 
 
For Tele Danmark A/S    For Telekommunikationsforbundet 
 








