
Lokalaftale nr. 4.G  
Redigeret 2013 

 
 

Arbejdstid mv. i forbindelse med kurser, seminarer,  
konferencer o.lign. 

 
 
 
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, 10 og 11.  
 
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. Generelt 
Kurser, seminarer, konferencer o.lign. afvikles så vidt muligt inden for den normale daglige arbejdstid. 
 
2. Eksternat, mandag til fredag 
Ved eksternatkurser, -seminarer, -konferencer o.lign. gælder, at en kursusdag på mellem 6 og 9 timer inkl. 
rejsetid udligner den for den enkelte fastlagte arbejdstid (dagsnorm). Ved overskridelse af de 9 timer 
afvikles overskydende tid time for time. 
 
3. Internat, mandag til fredag 
Ved internatkurser, -seminarer, -konferencer o.lign., hvor medarbejderen overnatter på kursusstedet, er 
en kursusdag lig med en dagsnorm. Rejsetid afvikles time for time. 
 
4. Frivillige kurser mv., arbejdsfri dage 
Deltagelse, der sker efter tilmelding, i kurser, seminarer, konferencer o.lign. på lørdage, søndage, fridage, 
jf. særaftale IV, pkt.  5, samt arbejdsfri dage, herunder rejsetid, afvikles time for time. Når der er tale om 
internatkurser, -seminarer, -konferencer o.lign., svarer en kursusdag til 7 timer og 24 minutter. 
 
5. Obligatoriske kurser mv., arbejdsfri dage 
Ved deltagelse i obligatoriske kurser, seminarer, konferencer o.lign. - herunder kurser, seminarer, 
konferencer o.lign., der er en forudsætning for medarbejderens fortsatte varetagelse af sit hidtidige arbejde 
- på lørdage, søndage samt fridage ydes der overarbejdsbetaling for 7 timer 24 minutter pr. kursusdag, 
samt for rejsetid. Der henvises til særaftale IV, pkt. 5 og lokalaftale 4 H. 
 
6. Diæter 
Ved deltagelse i kurser, seminarer, konferencer o.lign. udbetales diæter efter Ligningsrådets regler og 
satser. 
 
7. Opsigelse 
Aftalen kan efter udløbet af indeværende overenskomstperiode opsiges efter Funktionæroverenskomstens 
§ 23. 
 
 
 
København, den 2. marts 2001 
 
 
 
For Tele Danmark A/S    For Telekommunikationsforbundet 






