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Vedr.:  Aftale om beskæftigelsesanciennitet - afgørelse i faglig voldgift om timeløn-

nedes adgang til at optjene beskæftigelsesanciennitet 
 
I 2013 anlagde KTO faglig voldgift mod KL om fortolkning af timelønnedes adgang til at 
optjene beskæftigelsesanciennitet. Medlemsorganisationerne er tidligere blevet orienteret 
herom i brev af 21. oktober 2014. 
 
Der foreligger nu en afgørelse i sagen. KTO’s påstand var, at KL skulle anerkende, at 
beskæftigelseskravet i aftalen er opfyldt, når en ansat har mindst 8 timers beskæftigelse 
pr. uge i gennemsnit beregnet over en hel måned, uanset om den ansatte har været time-
lønsansat.  
 
KTO tabte sagen.  
 
Opmandens tilkendegivelse vedlægges.  
 
Det fremgår blandt andet heraf, at ”bestemmelserne i § 2 og 3 må læses i sammenhæng, 
således at beskæftigelsesancienniteten må udregnes på månedsbasis i relation til tiltræ-
delse og fratrædelse. Endvidere forudsætter § 3, stk. 3 også en længerevarende fast til-
knytning til en arbejdsgiver. Opmanden finder derfor, at § 3, stk. 1, må fortolkes således, 
at der kun optjenes beskæftigelsesanciennitet, såfremt den sammenhængende ansættelse 
giver mulighed herfor, og ikke ved en kumulation af de enkelte ansættelsesforhold.”  
 
Den principielle fortolkningstvist i sagen mellem KTO og KL tog udgangspunkt i, at en 
kommune havde afvist at tillægge et medlem hos FOA beskæftigelsesanciennitet optjent i 
en periode fra april 2001 til januar 2003, hvor medlemmet var ansat som timelønnet med 
et gennemsnitligt ugentligt timetal på 35,46 timer.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Astrid Marianne Hjortø, tlf. 
3347 0624 eller pr. e-mail amh@kto.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse     Astrid Marianne Hjortø 
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