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Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres 
vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at 
være et funktionstillæg, som skal aftales lokalt. Hertil kommer særskilt 
honorering for søndagstjeneste, som udgør ½ times frihed/afspadsering for 
hver times søndagstjeneste. Hvis afspadsering ikke kan finde sted, betales med 
en godtgørelse svarende til 50 % af timelønnen. 
 
Den hidtidige tilbagefaldsregel om ydelse af årligt  5.000 kr. (31.3.00-niveau) 
falder bort – dog således, at ansatte, som allerede oppebærer tillægget, 
fortsætter hermed som personlig ordning, med mindre andet aftales. 
 
Bestemmelsen gælder for bibliotekarer, cand. scient. bibl’er og cand. mag’er. 
Bestemmelsen gælder dog ikke for ledere, vicebiblioteksledere og souschefer. 
 
Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges 
mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. 
 

Vagttillægs- og søndagsbestemmelsen bliver indarbejdes i AC-
overenskomsten, der forventes at udkomme inden sommerferien, og BF’s 
tjenestemandsaftale, der  forventes at komme umiddelbart herefter. 
______________________________________________________________ 
 
I det følgende opstilles en række scenarier. Variationen lokalt kan være stor, 
og derfor kan det ikke udelukkes, at konkrete situationer ikke er medtaget. I 
det følgende henvises til AC-overenskomsten, men tilsvarende bestemmelse 
vil også gælde for tjenestemænd. Som TR er du altid  velkommen til at 
skrive/ringe til BF’s konsulenter, som så vil tage konkret stilling. 
 

1. På din arbejdsplads får allerede ansatte et vagttillæg på 5.000 kr. 
(31.3.00) årligt gradueret efter beskæftigelsesgraden, jf. 
overenskomsten (OK05) om et centralt aftalt tillæg. Hvilken 
betydning har det for nyansatte? 

 
I denne situation er alle nuværende ansatte omfattet af tilbagefalds-
bestemmelsen, hvilket betyder, at allerede ansatte fortsat har krav på 5.000 
kr. (31.3.00-niveau) årligt som en personlig ordning, med mindre I aftaler 
noget andet. For personer, der ansættes efter overenskomstens udsendelse, 
skal der konkret aftales tillæg for betaling af vagter. Beløbets størrelse er op til 
lokal forhandling. Personaler der ansætte inden overenskomstens udsendelse 
er omfattet af bestemmelserne fra OK05 – årligt 5.000 kr. (31.3.00-niveau) 
med mindre man aftaler noget andet. 
 
Af praktiske grunde må det formodes, at man på de arbejdspladser, hvor man 
alene har anvendt tilbagefaldsbestemmelse, i fremtiden vil have behov for at 
indgå en lokal aftale, så TR og leder ikke ved hver nyansættelse konkret skal 



tage stilling til vagttillægget og beløbets størrelse. I bør overveje, hvad der 
kan være mest hensigtsmæssigt for jer. Hvis en nyansat f.eks. skal have 
forholdsmæssige flere vagter end andre eller i rekrutterings øjemed stiller krav 
et om højere beløb, og der indgås en individuel aftale, så kan det måske på 
længere sigt være en mulighed for jer at få hævet honoreringen for alle. 
 
Når det i overenskomstbestemmelsen står, at der  ”lokalt” skal indgås aftale,  
kan det både forstås som en individuel lokal aftale og en lokal kollektiv aftale, 
der indgås mellem arbejdsgiver og TR. 
 
Såfremt I vil lave en lokal aftale, så overvej endvidere, om I samtidig, i lighed 
med hvad mange andre har aftalt, skal gøre beløbet ugradueret. 
 
Hvis I vælger at lave en lokal aftale, så vil BF anbefale, at der for allerede 
ansatte gøres en bemærkning om, at disse som en personlig ordning er 
garanteret årligt 5.000 kr. (31.3.00-niveau). Dette udelukker ikke, at man 
lokalt kan indgå en aftale med et højere beløb. 
 
Husk at fra overenskomstens udsendelse vil alle være omfattet af 
søndagsbestemmelsen, uanset om de har en personlig ordning eller ej. 
 

2. På din arbejdsplads får alle bibliotekarer 5.000 kr. (31.3.00-niveau) 
årligt  i vagttillæg, men beløbet har ikke været gradueret efter 
beskæftigelsesgraden – dvs. både fuldtids og deltidsansatte har 
fået det fulde tillæg. Måske har I skrevet det ned, måske har I ikke 
skrevet det ned. Hvad betyder det så? 

 
I denne situation har I reelt udarbejdet en lokalaftale, selvom det fortsat er 
tilbagefaldsbestemmelsens beløb på 5.000 kr. (31.3.00-niveau), der er 
anvendt. Det, at I sammen med arbejdsgiverne har aftalt, at kronebeløbet ikke 
skal gradueres, betyder, at der er indgået en lokal aftale – skriftlig eller ikke 
skriftlig. For hvis I ikke havde aftalt det, ville beløbet altid skulle gradueres 
efter beskæftigelses-graden. 
 
I bør derfor forholde jer til, hvad der står i jeres lokal aftale om f.eks. 
genforhandling, opsigelse m.v. Er den ikke nedskrevet, bør I få det gjort, og i 
den forbindelse overveje, om I skal genforhandle beløbet. Her vil der ikke 
være tale om, at nogen har 5000 kr. (31.3.00-niveau) som personlig ordning. 
 

3. I har en lokal aftale om honorering for vagter på  årligt  xx kr. 
(31.3.00-niveau). Aftalen indeholder en opsigelsesbestemmelse, 
hvor begge parter kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. 
Betyder ændring af AC-overenskomsten omkring vagttillæg så, at 
den lokale aftale SKAL opsiges? 

 
Ændring af overenskomstens bestemmelse om vagttillæg betyder ikke, at 
allerede eksisterende lokal aftaler dermed skal opsiges. Det afhænger af flere 
forhold: 1) er der en bestemmelse om opsigelse i forbindelse med 



overenskomstfornyelse eller 2) står der at aftalen udløber/skal genforhandles i 
forbindelse med overenskomstfornyelse. Hvis ikke der er en særlig 
bestemmelse, fortsætter den hidtidige lokale aftale uændret. Det betyder, at 
nyansatte – som hidtil – automatisk vil være omfattet af den lokale aftale. Det 
nye bliver, at overenskomstens bestemmelse om tidskompensation for 
søndage kommer til at gælde fra overenskomstens udsendelse som et 
supplement til den lokale kronehonorering. 
 
Såfremt man allerede lokalt har en bestemmelse om tidskompensation i 
forbindelse med søndagsarbejde, bør I sikre, at den ikke er dårligere end det 
overenskomsten fremover sikrer. I så tilfælde vil en lokalaftale skulle tilpasses. 
 
Der er ikke noget til hinder for, at en lokal aftale giver en bedre 
tidskompensation for søndage, end hvad overenskomsten foreskriver. 
 
I bør altid overveje, om I ønsker at benytte jer af muligheden for at opsige en 
lokal aftale med henblik på at genforhandle til noget bedre/andet. Det må 
afhænge af de lokale forhold, hvordan I bedst sikrer, at jeres lokale aftale om 
honorering for vagter står i rimeligt forhold til jeres ulemper. 
 

4. Den lokale aftale opsiges, men det viser sig, at TR ikke kan blive 
enig med arbejdsgiveren om beløbets størrelse og vilkår i øvrigt. 

 
I lighed med andre lokale aftaler vil en sådan uenighed være omfattet af 
bestemmelserne omkring løsning af interessetvister i AC-overenskomsten og 
tilsvarende bestemmelse i aftale om lokal løndannelse for tandlæger, 
bibliotekarer og musikskoleledere/-lærere. Det betyder, at såfremt det lokale 
niveau ikke vil kunne finde en løsning, skal sagen viderebringes til fase 2, hvor 
BF og KL vil deltage i løsning af uenigheden lokalt. 
 
BF anbefaler, at størrelsen på tillægget ikke sættes ned. Skulle det imidlertid 
blive resultatet, vil bestemmelserne om væsentlig vilkårsændringer evt. kunne 
finde anvendelse – dvs. der skal varsles over for den enkelte medarbejder med 
vedkommendes individuelle opsigelsesvarsel før et beløb af en ringere 
størrelse vil skulle accepteres af vedkommende. Den væsentlige 
vilkårsændring består i, at vedkommende går ned i løn. Hvis I komme i den 
situation, anbefaler vi at I tager kontakt til BF. 
 

5. Opsigelsesbestemmelse i den lokale aftale. 
 
Efter almindelige kollektive arbejdsretlige bestemmelser, kan de lokale parter 
altid indgå lokale aftaler inden for de rammer, som er udstukket af de enkelte 
overenskomster. I jeres tilfælde er det den lokale TR (eller BF, hvis der er en 
TR), og så den enkelte kommunen/lokale leder. 
 
Hvis en allerede eksisterende lokal aftale skal ændres, skal parterne anvende 
den konkrete opsigelsesbestemmelse, der er anført i aftalen. Er der ikke en 
opsigelsesbestemmelse i den lokale aftale, vil aftalen altid kunne opsiges af en 



af parterne med et passende varsel. I praksis anvendes 3 måneder ret 
konsekvent som et passende varsel i henhold til kollektiv arbejdsret. En lokal 
aftale kan som altovervejende hovedregel opsiges til ophør til et hvilket som 
helst tidspunkt, og opsigelse af lokalaftaler finder derfor sted uafhængig af 
opsigelse af overenskomsten. Når en opsigelse har fundet sted, falder de 
lokale parter tilbage på de almindelige regler i overenskomsten. 
 
I nogle overenskomster er der pligt til at indgå forhandlinger med modparten 
om indgåelse af en ny lokal aftale. Dette er tilfældet med BF’s 
vagttillægsbestemmelse fra det tidspunkt, hvor overenskomsten træder i kraft 
– altså fra overenskomstens udsendelse. 
 
Da vagttillægsbestemmelsen fordrer, at der skal være en lokal bestemmelse 
om honorering af vagter, så vil en lokal aftale om, at aftalen kan opsiges til 
bortfald ikke længere give mening i og med, at parterne er forpligtet til at 
indgå en aftale. En praktisk konsekvens heraf må derfor være, at de enkelte 
bibliotekarer vil skulle fortsætte med at oppebære tillæg/kompensation  i 
henhold til lokalaftalen, indtil der indgås en ny. 
 

6. Hvordan spiller bestemmelsen om vagttillægget ind med 
afspadsering for søndage? 

 
Fremover bliver der tale om en honorering i form af et funktionstillæg for at 
arbejde i bogbus, aften, lørdag eller søndag. Derudover en tidskompensation 
for søndage i form af afspadsering. Se også under pkt. 1 og 3. 
 

7. Midler til lokale vagttillægsaftaler? 
 
Der er ikke i forbindelse med OK08 afsat særlige midler til at forhandle om en 
lokal aftale, men de midler som tidligere har været anvendt i henhold til en 
lokal aftale eller i form af tilbagefaldsbestemmelser finder BF fortsat skal 
anvendes til honorering af vagter. Eventuelle tilbagefaldsmidler eller midler 
afsat lokalt til lokal løndannelse vil efter aftale med arbejdsgiver kunne 
anvendes til forbedring af aftalen. 
 

8. Kopi af aftaler til BF 
 
BF skal anmode TR om at indsende indgåede lokalaftaler. 
 

9. BF’s anbefaler 
 
I forbindelse med udarbejdelse af en lokal vagttillægsaftale, har BF udarbejdet 
et forslag til en lokal aftale, der kan anvendes som inspiration. Aftalen 
indeholder, hvad BF anbefaler, der minimum skal være i en sådan aftale. Man 
kan altid forbedre og gøre aftalen bredere, hvis man kan blive enig om det. 
BF anbefaler endvidere, at I drøfter sagen i klubben. 
 
 



Udkast 

 
Det med kursiv er bemærkninger. 

 

”Lokal aftale om vagttillæg og søndagskompensation. 

 
I henhold til overenskomt for akademikere ansat i kommuner, protokollat xx, (ok-

ansatte) og aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer (tjenestemænd) indgås 
hermed følgende aftale mellem xx kommune og Bibliotekarforbundet: 
 
For bibliotekarer, cand. scient. bibl. og cand. mag’er som er tillagt funktion med 
aften-, lørdags-, bogbus eller søndagstjeneste ydes et funktionstillæg på årligt xxx kr. 
(31.3.00-niveau). Beløbet gradueres ikke efter beskæftigelsesgraden. 
 
Aftalen gælder ikke for biblioteksledere og souschefer (med mindre I aftaler noget 

andet) 

 
Bibliotekarer (evt. nævne navne) der var omfattet af hidtidig tilbagefaldsregel om 
vagttillæg på årligt 5.000 kr. (31.3.00-niveau) bevarer dette tillæg som et minimum og 
som en personlig ordning (er kun relevant hvis man tidligere anvendte 

tilbagefaldsreglen). 

 
Derudover ydes der for hver times tjeneste på søndage en halv times frihed, der 
afspadseres. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted, ydes en 
godtgørelse svarende til 50 % af 1/1924 af nettolønnen (evt. anføre, at en opgørelse 

heraf foretages hver xx, kvartal, halvårligt) 

 
Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan ikke tilrettelægges mere end hver 4. 
week-end (med mindre I kan blive enige om andet.) 
 
Aftalen træder i kraft ved overenskomstens udsendelse/bestemt dato. Aftalen erstatter 
tidligere aftale af……. 
 
Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Aftalen løber dog videre 
indtil ny aftale er indgået. 
 
Kommunens underskrifter   TR’s underskrift 
_____________________    ______________ 
 
 


