Arbejdsfordeling – guide til arbejdsgivere
Ordningen om arbejdsfordelingen er en god løsning for virksomheder, der i en periode ikke har
opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, og som ønsker at undgå afskedigelser.
Hvad er arbejdsfordeling?
Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes overenskomstfastsatte arbejdstid bliver sat ned i en periode,
og at medarbejderne modtager supplerende dagpenge, hvis de har ret til dette. Se mere på www.jobnet.dk
under blanketter ”Arbejdsfordeling”.
Arbejdsfordelingen skal være aftalt med de berørte medarbejdere eller være en del af deres kollektive
overenskomst.
Sådan fungerer arbejdsfordelingen
Arbejdstiden skal sættes ned med hele dage og mindst to dage pr. uge. En medarbejder kan være på
arbejdsfordeling i:




én uge og på supplerende dagpenge i én uge
to uger og på supplerende dagpenge i to uger
to uger og på supplerende dagpenge i én uge

Medarbejdere, som skal på arbejdsfordeling, skal have en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten giver
medarbejderne ret til at tage andet arbejde med længere arbejdstid uden at skulle give et varsel til
arbejdsgiveren.
Arbejdsgiveren skal meddele Jobcentret hvilke medarbejdere, der er en del af arbejdsfordelingen. Derefter
tilmelder Jobcentret de medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, som ledige i arbejdsfordelingsugerne.
Medarbejderne skal være aktivt jobsøgende og have et aktivt CV på jobnet.dk. Jobcentret afmelder
medarbejderende ved arbejdsfordelingens ophør.
I arbejdsfordelingsperioden, må der ikke ske afskedigelser af samme årsag, som er årsag til
arbejdsfordelingen.
Arbejdsfordeling under 13 uger
En arbejdsfordeling, der løber i op til 13 uger inden for et år, skal meddeles til jobcentret og den relevante
fagforening senest samme dag, som den skal træde i kraft.
Brug følgende blanketter, til at melde arbejdsfordelingen:
https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab292.pdf
https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab293.pdf
Bemærk, at der i blanketterne står, anmeldelsen til Jobcentret skal ske senest en uge inden,
arbejdsfordelingen begynder. Det er blevet ændret, så anmeldelsen nu skal ske senest samme dag, som
arbejdsfordelingen begynder. Ændringen er sket pr. 13. marts 2020 i bekendtgørelsen om udbetaling af
dagpenge.
Arbejdsfordeling over 13 uger
En arbejdsfordeling, der løber over mere end 13 uger inden for et år, skal godkendes af det regionale
beskæftigelsesråd. Virksomheden skal ansøge beskæftigelsesrådet senest fire uger før, arbejdsfordelingen

skal træde i kraft. Virksomheden og de berørte a-kasser skal have beskæftigelsesrådets afgørelse senest 1
uge før arbejdsfordelingens planlagte start.
Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside:
https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/

Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale
I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. Er der ingen overenskomst, kan
der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og dine ansatte.
Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst
Etableringen af en arbejdsfordeling sker typisk ved, at du som arbejdsgiver aftaler
arbejdsfordelingsordningen med den lokale fagforening, tillidsmand eller anden repræsentant for det
pågældende fagforbund.
Når aftalen er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst,
herunder også personer, der vender tilbage fra barselsorlov. De enkelte ansatte kan således ikke vælge, om
de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.
Er der ansatte under flere overenskomster, skal arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder i
virksomheden som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, for at
arbejdsfordelingen kan etableres.
Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af
arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt
opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.
Om en arbejdsfordeling er i strid med eventuelle overenskomstmæssige bestemmelser eller den kollektive
aftale, skal afklares imellem overenskomstens parter/parterne.
Arbejdsfordeling i henhold til kollektiv aftale
Kilde: STAR 9. marts 2020
På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om
arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og samtlige - dog mindst 2 ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.
Det er en betingelse, at alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed er
enige i og indgår aftalen, og at der ifølge aftalen gælder ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen.
Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed ikke
vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres. De enkelte ansatte kan således vælge, om de vil
være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.
Alle typer medarbejdere kan indgå aftale om arbejdsfordeling, også funktionærer.
Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af
arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt
opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.
Om en arbejdsfordeling er i strid med eventuelle overenskomstmæssige bestemmelser eller den kollektive
aftale, skal afklares imellem overenskomstens parter/parterne.

