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I(OBENHAVNS KOMMUNE 

PR/EAMBEL 

Kobenhavns Kommune skal fortsat kunne fastholde og rekruttere kvalificerede 
medarbejdere. Medarbejdere i Kobenhavn Kommune loser mange forskellige opgaver og 
kan have forskellige behov i forhold til rammerne omlaing arbejdets udforelse. 
Hjemmearbejde kan vxre et bidrag til fleksibilitet i arbejdets udforelse, sour kan styrke 
medarbejdernes trivsel og arbejdsglxde. Muligheden for hjemmearbejde skal ses sour et 
frivilligt supplement til udgangspunktet om fremmode pa det f Tsiske tjenestested. 

Kobenhavns Kommune er en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor der er stxrke 
arbejdsfxllesskaber. Det forudsxtter, at der er en forstaelse af, at den enkelte medarbejders 
egen del of arbejdet indgar i en storre sammenhxng og en konsensus om forpligtelser og 
medansvar over for kerneopgaven, arbejdsmiljoet og samarbejdet. Udforelsen of 
kerneopgaven skal have den hojeste prioritet. 

Hvor aftaler om hjemmearbejde indgas, skal der vxre balance mellem fremmode pa det 
fysiske tjenestested og fleksibiliteten ved hjemmearbejde med mulighed for fordybelse 
m.m. Der skal vxre fokus pa det nxre samarbejde i hele enheden og tages hensyn til 
kolleger, der ikke kan/onsker at arbejde hjemme. 

Denne aftale giver mulighed for, at medarbejderne i Kobenhavns Kommune kan indga en 
individuel aftale om hjemmearbejde lokalt pa tjenestestedet. Alle medarbejdere skal fortsat 
kunne fremmode fysisk. Det er ikke hensigten at begrxnse adgangen til at arbejde pa det 
fysiske tjenestested. 
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KOBENHAVNS KOMMUNE 

Kapitel 1. Anvendelsesomrade 

§ I. Daekningsomradet 

Stk. 1. 
Aftalen dxkker ansatte i Kobenhavns Kommune og pa selvejende institutioner mv., med 
hvilke Kobenhavns Kommune har indgaet driftsoverenskomst, og hvor det of 
driftsoverenskoms ten fremgar, at de kommunale overenskomster gilder. 

Stk. 2. 
Aftalen dxkker personer, der er ansat i henhold til en of de i bilag 1 oplistede 
overenskomster. 

Stk. 3. 
Aftaler om hjemmearbejde kan omfatte ansatte, der varetager opgaver, som helt eller 
delvist vil kunne loses ved hjemmearbejde. 

BemxAming: Indgaelse of en individuel aftale om hjemmearbejde 
forudsxtter, at hjemmearbejdet er i overensstemmelse med udforelsen of 
medarbejderens arbejdsopgaver og understotter en effektiv losning of 
kerneopgaven pa arbejdspladsen. 

Stk. 4 
Heemmearbejde skal vxre of en fast tilbagevendende karakter for at vxre omfattet of denne 
aftale. 

Bemxrkning: Fast tilbagevendende karakter kan defineres som 
hjemmearbejde, der udfores regelmxssigt. Kun hjemmearbejde, der opstar 
med jxvne mellemrum og i omfang svarer til mindst en dag om ugen inden 
for en normal arbejdsuge eller ca. 2 timer pr. arbejdsdag, er omfattet of 
lokalaftalen. Aftalen gilder derfor ikke for hjemmearbejde of mere sporadisk 
karakter (fx enkeltstaende behov i forbindelse med udforelsen of konkrete 
opgaver). Dette hjemmearbejde kan stadig aftales mellem leder og 
medarbejder uden om denne aftale. 

§ 2. Generelle bestemmelser 

Stk. 1. 
For hjemmearbejde gilder de samme overenskomst- og aftalevilkar, som pa den 
sxdvanlige arbejdsplads. 

Stk. 2. 
Udgangspunktet er, at medarbejdere loser deres arbejdsopgaver pa tjenestestedet angivet i 
ansxttelsesbrevet. Muligheden for hjemmearbejde skal ses som et supplement dl den 
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KOBENHAVNS KOMMUNE 

enkeltes fremmode pa arbejdspladsen. Hjemmearbejde kan derfor kun finde sted i en del of 
medarbejderen arbejdsdd. 

Bemaerkning: Under hjemmearbejde skal der fortsat v=e fokus pa, at 
medarbejderen indgar i et arbejdsfxllesskab med ledelse og kolleger, og at 
fysisk tilstedevxrelse pa tjenestestedet derfor ogsa udgor en vigtig del of 
trivslen og sammenhmngskraften. 

Stk. 3. 
Aftaler om hjemmearbejde kan vxre en mulighed, hvis lederen vurderer, at det er foreneligt 
med enhedens daglige drift, arbejdsfxllesskabet saint losningen of enhedens normale 
arbejdsopgaver. 

Stk.4. 
Individuelle aftaler indgaet med hjemmel i denne lokalaftale forudsxtter, at hjemmearbejdet 
opfylder betingelserne om at have en fast tilbagevendende karakter, dvs. opstar med jxvne 
mellemrum, jf. §1 stk. 4. 

Stk. 5. 
Hjemmearbejde er frivilligt og et tilbud til medarbejdere. 

Stk. 6. 
Hjemmearbejde skal altid aftales konkret mellem medarbejderen og dennes nxrmeste leder. 

Bem2erkning: En vx-sentlig del of dlrettelxggelsen of hjemmearbejde 
involverer lobende forventningsafstemning om arbejdsopgaver og 
leverancekrav mellem den n2crmeste leder og medarbejderen. 

Stk. 7. 
Nxrmeste leder kan fortsat vurdere, at arbejdet krxver, at medarbejderen med rimeligt 
varsel skal mode pa det faste tjenestested. Medarbejderen er forpligtet til at give fremmode. 

Bemaerkning: Hvis den nmrmeste leder har godkendt, at en medarbejder 
arbejder hjemme, skal der vxre driftsmxssige argumenter for, at lederen pa 
selve dagen, hvor medarbejderen arbejder hjemme, beder medarbejderen om 
alligevel at mode ind pa tjenestestedet. 

Stk. 8. 
Hjemmearbejde kan ikke ske fra udlandet. 

Bemaerkning: Medarbejdere, som er bosat i Sverige og pendler til arbejdet i 
Kobenhavns Kommune, er undtaget hovedreglen om, at der ikke kan 
arbejdes hjemmefra i udlandet. 

Stk. 9 
Individuelle aftaler om hjemmearbejde kan opsiges of begge parter med 3 maneders varsel, 
medmindre et kortere varsel er aftalt lokalt. 
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KOBENHAVNS KOMMUNE 

Kapitel 2. Arbejdstid 

§ 3. Arbejdstid 

Stk. 1. 
Ved hjemmearbejde gilder forvaltningens, enhedens, tjenestestedets m.m. sxdvanlige 
retningslinjer/politik for arbejdstid. 

Stk. 2. 
Medarbejderen star til radighed over for arbejdspladsen inden for arbejdspladsens normale 
abningstid/medarbejderens planlagte arbejdsdd, medmindre andet er aftalt. 

Bemaerkning: Medarbejderen skal derfor vxre kontaktbar bade pa telefon 
og pa mail sour vedkommende sxdvanligvis ville vxre ved ordinxrt 
fremmode, medmindre andet er aftalt konkret. Derudover kan 
medarbejderen i relevant omfang deltage virtuelt i moder m.v. efter nxrmere 
aftale 

Stk. 3. 
Uden samtykke fra den nxrmeste leder kan der ikke ske omlxgning of arbejdstiden udover 
hvad der sxdvanligvis gilder pa arbejdspladsen/for enheden. 

Stk. 4. 
Medarbejderen bar inden for de normale rammer mulighed for at tilrettelmgge arbejdsdagen 
fleksibelt i henhold til enhedens drift. 

Stk. 5 
Transport i forbindelse med modeaktivitet udgor alene arbejdstid i det tilfxlde, hvor der er 
tale om transporttid, sour samlet set er lxngere end den sxdvanlige transporttid fra 
medarbejderens hjem til det sxdvanlige tjenestested. 

Bemaerkning: Transporttid til og fra moder pa en hjemmearbejdsdag udgor 
alene arbejdsdd, for den del of transporttiden, som er udover medarbejderens 
almindelige transporttid mellem hjemmet og tjenestedet. 

Eksempel: Medarbejderen har 30 minutters transport til tjenestestedet fra 
hjemmet. Den samlede daglige transport udgor derfor 60 minutter til og fra 
tjenestestedet. Det vil derfor alene vxre den del of transporttiden, som 
overstiger 60 minutter, som kan medregnes som arbejdsdd. 

Bemxrkning: Medarbejderen har pligt til at anvende arbejdsdden sa 
effektivt som muligt. Hvis medarbejderen har Here moder i lobet of 
arbejdsdagen, skal medarbejderen soge at minimere transporten, £eks. ved at 
arbejde fra sit sxdvanlige tjenestested mellem moderne frem for at 
transportere sig hjem. 
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KOBENHAVNS KOMMUNE 

§ 4. Arbejdstidsbestemte ydelser 

Der oparbejdes ikke arbejdsddsbestemte sxrydelser i henhold til medarbejderens 
overenskomstgrundlag, medmindre arbejdet uden for den sxdvanlige arbejdsdd er palagt 
og varslet of den nxrmeste leder. 

Bemaerkning: Medarbejdere, der i henhold til vagtplan og lign. er  forpligtet 
til at arbejde pa tidspunkter, hvor der normalt oppebxres arbejdstidsbestemte 
sxrydelser, oppebxrer ogsa disse, selv om det planlagte arbejde udfores fra 
medarbejderens hjem. 

§ S. Mer-  og overarbejde 

Stk. 1. 
De sxdvanlige regler om mer- og overarbejde gilder. 

Stk. 2. 
Overarbejde skal altid vxre palagt og varslet of den nxrmeste leder i henhold til gxldende 
regler. 

Kapitel 3. Ovrige bestemmelser 

§ 6. Ovrige bestemmelser 

Regler om tayshedspligt, behandling of sxrligt folsomme oplysninger og de almindelige 
GDPR-regler gilder ogsa ved hjemmearbejde. 

Bemaerkning: Det er medarbejderens forpligtelse at sikre, at fx andre 
familiemedlemmer ikke har adgang til sadanne oplysninger 

§ 7. Arbejdsmiljo 

Stk. 1. 
Arbejdsmiljolovgivningens regler er fortsat gxldende ved hjemmearbejde. Det er en 
forudsxtning for, at der kan aftales hjemmearbejde, at medarbejderen medvirker til, at 
arbejdet i hjemmet udfores sikkerheds- og sundhedsmxssigt fuldt forsvarligt. 
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KOBENHAVNS KOMMUNE 

Stk. 2. 
Leder og medarbejder er forpligtet til at holde sig ajour med og efterleve Arbejdstilsynets 
"Vejledning om hjemmearbejde". 

Stk. 3. 
Medarbejdere er ved hjemmearbejde omfattet of arbejdsskadelovgivning, hvis en opstaet 
skade skyldes arbejdet eller de forhold, arbejdet foregar under, safremt arbejdsgiveren har 
haft indflydelse pa dette. 

Bemxrla ing: Ifolge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er det afgorende, om 
skaden er sket pa grund of forhold, som arbejdsgiver har haft indflydelse pa, 
eller om skaden er sket pa grund of den ansattes egen indretning of 
hjemmearbejdspladsen. Der sdUes derfor krav om, at der kan sandsynliggores 
en arsagsforbindelse mellem ulykken og beskxftigelsen. 

Stk. 4. 
Ved hjemmearbejde er det vxsendigt, at medarbejderen er opmxrksom pa at holde 
nodvendige pauser i lobet of arbejdsdagen. 

Stk. S. 
Ved hjemmearbejde stilles der ikke samme arbejdsredskaber og faciliteter til radighed som 
pa arbejdsstedet. 

Bemxrkning: Det betyder, at Kobenhavns Kommune ikke har samme 
forpligtelser i forhold til arbejdsredskaber som fx hxve/sxnkebord m.m., jf. 
Arbejdsdlsynets "Vejledning for hjemmearbejde". Forvaltningerne kan have 
sxrskilte regler herom. 

Stk. 6. 
Det er et fxlles ansvar at have fokus pa at inldudere hjemmearbejdende medarbejdere i 
enhedens arbejdsfxllesskab. 

§ 8. Evaluering of aftalen 

Lokalaftalen evalueres efter 1 it og derefter, hvis en of parterne anmoder om det. 

Bemxrkning: Ved evaluering forstas droftelser af, hvorvidt aftalen fortsat er 
formgstjenstlig og om der er behov for prxciseringer/tilretninger i aftalen. 

Kapitel 4 Opsigelse 

§ 9. Genforhandling 

Begge parter kan anmode om, at aftalen genforhandles, hvis der sker vxsentlige xndringer i 
arbejdets generelle tilrettelxggelse eller i Rammeaftale om tele-og hjemmearbejde (04.87) 
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§ 10. Ilcra.fttroeden og opsigelse 

Stk. >. 
Aftalen trocder i kraft den 1.11.2021 

Stk. 2. 
Aftalen kan opsiges til bortfald of begge parter med 3 maneders varsel. Individuelle aftaler 
om hjemmearbejde indgaet med hjemmel i denne aftaler bortfalder efter samme varsel. 

Kobenhavn den 5. november 2021 

For Kobenhavns Kommune 
	

For LFS 
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