
Aftale om godtgørelse for merarbejde til ledere ved privat- og puljeinstitutioner. 
§ 1 
Til ledere for hvem der ikke gælder en højeste arbejdstid, kan der ydes godtgørelse for merarbejde efter 
reglerne i §§ 2 - 6. 
 
§ 2 
Stk. 1. 
Godtgørelsen kan kun ydes for tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og som er pålagt 
lederen efter særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling, eller i øvrigt på forhånd har været 
godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, som er forbundet 
med stillingen. 
 
Stk. 2. 
Godtgørelsen kan endvidere kun ydes, hvis merarbejdet har været af større omfang, og har strakt sig over 
en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. 
 
Stk. 3. 
Godtgørelsen ydes kun for merarbejde, der har været af et sådant omfang, at den pågældende leders 
samlede arbejdsbyrde set over en længere periode væsentligt har oversteget den arbejdsbyrde, der 
påhviler lederen. 
 
Stk. 4. 
Til lederen der oppebærer tillæg, herunder rådighedstillæg, som godtgørelsen for overarbejde mv., kan 
godtgørelse kun ydes, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det overarbejde, der anses som 
godtgjort gennem det særlige tillæg. 
 
§ 3 
For at godtgørelse kan ydes, skal lederen til sin foresatte afgive en indberetning om grundlaget for 
merarbejdet og dettes omfang. Sådan indberetning afgives ved merarbejdets ophør, eller hvis merarbejdet 
strækker sig over længere tid, mindst hvert kvartal. 
 
§ 4 
Den enkelte institutionsbestyrelse fastsætter, i hvilket omfang der skal ydes godtgørelse for merarbejde. 
Fastsættelsen sker på grundlag af en indstilling fra lederen. 
 
§ 5 
Stk. 1. 
Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af tjenestefrihed af samme varighed som det 
præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. 
 
Stk. 2. 
Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt lederen inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart 
efter normperiodens udløb. 
 
§ 6 
Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med en timesats, der beregnes som 1/1924 af 
lederens løntrin inkl. eventuelle generelle og særlige tillæg (men eksklusiv eventuelt rådighedstillæg) med 
tillæg af 50 %. 
 


