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1. 
Parterne er enige om, at der udarbejdes et nyt Bilag 7 om ’Protokollat om Rådighedstjene-
ste’ med følgende tekst:  
 
”Overenskomstparterne har med henvisning til ’Protokollat om EU’s arbejdstidsdirektiv’ og § 19 
i bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 indgået en rammeaftale, der gør det muligt for de 
lokale parter at aftale, at der for de former for arbejde, som ikke er omfattet af bilag 1 til be-
kendtgørelsen, kan ske udskydelse af hvileperioden i forbindelse med rådighedstjeneste, se 
punkt 3.2. i Bilag 7a om ’Daglig hviletid’.  
 
Arbejde omfattet af bilag 1 reguleres ikke af denne aftale, men alene af bekendtgørelsen. 
 
Det nuværende Bilag 7 om ’Protokollat om EU’s arbejdstidsdirektiv’ bliver til 7a, og det nuvæ-
rende Bilag 7a om ’Lægeundersøgelse og helbredskontrol´ bliver til Bilag 7b.  
 
2. 
Parterne er enige om, at der i Bilag 7a om ’Protokollat om EU’s arbejdstidsdirektiv’ i præamb-
len indsættes som et nyt 3. afsnit følgende tekst: 
 
”Overenskomstparterne er enige i, at hvor der i bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn – kapi-
tel 5 – kan indgås aftale mellem ’arbejdsgiverpart’ og ’arbejdstagerorganisation’, er dette på 
Elektrikeroverenskomstens område ensbetydende med ’TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-
Forbund.  
 
Det nuværende afsnit 3 bliver herefter til afsnit 4.  
 
3.  
Parterne er endvidere enige om, at der indsættes et nyt punkt i bilag 7a om ’Protokollat om 
EU’s arbejdstidsdirektiv’, pkt. 3, så det eksisterende punkt 3 bliver til punkt 3.1, og følgende 
tekst indsættes som nyt punkt 3.2: 
 
”3.2 Rådighedstjeneste  
De lokale parter kan indgå skriftlig lokalaftale om, at når de ansatte kaldes til arbejde under 
rådighedstjeneste samt udrykning uden for rådighedstjenesten, jfr. § 13, stk. 14, kan den dag-
lige hvileperiode på 11 timer for arbejde, som ikke er omfattet af bilaget til bekendtgørelse nr. 
324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn, udskydes, således at den gives umiddelbart 
efter afslutningen af det sidste arbejde, og at hvileperioden kan ligge i rådighedstjenesten. 
Hvis de 11 timers hvile herved strækker sig ind i det efterfølgende døgn, skal medarbejderen 
inden for dette døgn tillige have den sædvanlige hvileperiode på 11 timer. Denne hvileperiode 
kan tilsvarende udskydes.  
 
Hvis den udskudte hvileperiode forhindrer medarbejderen i at udføre planlagt normal daglig ar-
bejdstid, betales den ikke udførte arbejdstid som ved sygdom. 
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Hvor bekendtgørelsens § 8, stk. 1, finder anvendelse, kan den daglige hvileperiode være 8 ti-
mer. 
 
Udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn 
pr. kalenderår. 
 
På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gives der meddelelse om afta-
lens indgåelse til organisationerne. 
 
Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges i henhold til Elektrikeroverenskomstens 
§ 5.” 
 
4. 
Parterne er enige om, at anmærkningen i Elektrikeroverenskomstens § 13, stk. 14, om ’Udryk-
ning’ og stk. 15 om ’Rådighedsvagt’ ændres således:  
 
”Se Bilag 7a om ’Protokollat om EU’s arbejdstidsdirektiv’ om muligheden for lokalt at aftale en 
udskydelse af hvileperioden i forbindelse med rådighedsvagt. 
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