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BILAG 7 

 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2000 

 

 
 

P R O T O K O L L A T 
 

om 
 

Deltidsarbejde 
 

 
 

Implementering af Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrø-
rende deltidsarbejde, der er indgået mellem UNICE, CEEP og EFS 

 
 
TDC og AC-organisationerne har indgået nedenstående aftale med henblik på at implementere Rådets 
direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, der er indgået mel-
lem UNICE, CEEP og EFS. 

 
Overenskomstparterne er enige om 
 

- at de mellem parterne gældende overenskomster ikke strider mod nævnte direktivs bestemmelser, 
og 

- at organisationsaftalen implementerer nævnte direktiv. 

 
§ 1. Formål 
Direktivets formål er: 
 
a) at skabe grundlag for fjernelse af forskelsbehandling og en forbedring af kvaliteten af deltidsarbejde 
b) at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af 

arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgivere og arbejdstagere. 
 
§ 2. Anvendelsesområde 
Denne aftale finder anvendelse på alle ansatte, som er omfattet af deltidsbestemmelserne i en af de mel-
lem parterne indgåede kollektive overenskomster. 
 
§ 3. Definitioner 

Ved en deltidsansat forstår overenskomstparterne: 
 
En ansat, hvis normale arbejdstid beregnet på en ugentlig basis eller i gennemsnit over en ansættelses-
periode på op til et år er lavere end den normale arbejdstid for en sammenlignelig fuldtidsansat. 
 
Ved en sammenlignelig fuldtidsansat forstår overenskomstparterne: 
 

En fuldtidsansat i samme virksomhed, der har samme type ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, 
og som har samme eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse. 
 

Sammenligningen skal ske under hensyntagen til bl.a. forhold som anciennitet, kvalifikationer og færdig-
heder. 
 

Hvor der ikke findes nogen sammenlignelig fuldtidsansat i samme virksomhed, skal sammenligningen 
foretages med en fuldtidsansat omfattet af en af de mellem parterne gældende kollektive overenskom-
ster. 
 
§ 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling 
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Hvad angår ansættelsesvilkår må deltidsansatte ikke behandles på en mindre gunstig måde end sam-

menlignelige fuldtidsansatte udelukkende, fordi de arbejder på deltid, med mindre forskelsbehandlingen 
er begrundet i objektive forhold. 
 
Princippet om forholdsmæssig aflønning og forholdsmæssige rettigheder gælder på nærværende aftales 
område. 

 

Når det er hensigtsmæssigt og berettiget af objektive grunde, kan parterne gøre adgangen til særlige 

ansættelsesvilkår afhængig af betingelser som anciennitet, arbejdstid og indtjening. 

 
§ 5. Muligheder for deltidsarbejde 
I forhold til denne aftales formål, jf. § 1, og princippet om ikke-forskelsbehandling, jf. § 4, er parterne 

enige om følgende: 
 
Hvis parterne identificerer hindringer, der kan begrænse mulighederne for deltidsarbejde, da bør disse 
tages op til overvejelse med henblik på en eventuel fjernelse heraf. 
 

Med forbehold for kollektiv overenskomst, praksis m.v. bør arbejdsgiveren inden for rammerne af be-
stemmelser om deltidsansatte i den for ansættelsesforholdet gældende kollektive overenskomst så vidt 

muligt tage følgende op til overvejelse: 
 
a) anmodninger fra arbejdstagere om overførsel fra fuldtids- til deltidsarbejde, der bliver ledig i virk-

somheden, 
b) anmodninger fra arbejdstagere om overførsel fra deltids- til fuldtidsarbejde eller om forøgelse af de-

res arbejdstid, hvis muligheden opstår, 

c) tilvejebringelse af rettidig information om ledige deltids- og fuldtidsstillinger i virksomheden, 
d) foranstaltninger til lettelse af adgangen til deltidsarbejde for arbejdstagere omfattet af denne aftale, 

og hvor det er hensigtsmæssigt til lettelse af deltidsansattes adgang til erhvervsfaglig uddannelse 
med henblik på at øge deres karrieremuligheder og erhvervsfaglige mobilitet, 

e) tilvejebringelse af hensigtsmæssig information om deltidsarbejde i virksomheden til eksisterende 
organer, der repræsenterer arbejdstagerne. 

 

 

 


