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Arbejdsfordeling som redskab under 
Covid-19
For at undgå afskedigelser som følge af COVID-19 kan din 
virksomhed indgå aftale om arbejdsfordeling. Ved en 
arbejdsfordeling er der mulighed for at sætte 
medarbejderne ned i tid, så virksomheden sparer 
lønudgifter og medarbejderne får suppleret op med a-
dagpenge.

• Regeringen har den 12. marts 2020 besluttet, at gøre 
arbejdsfordelingsordningen mere fleksibel, så 
virksomheder hurtigt kan tilpasse sig den aktuelle 
situation og anmode om arbejdsfordeling fra dag 1.



Hvem er i målgruppen?

Der er nogle forudsætninger omkring 
arbejdsfordeling, som skal være på plads, for at 
det kan lade sig gøre hos dig. Først og fremmest 
gælder det, at arbejdsfordelingen skal være 
etableret i henhold til;

• kollektiv overenskomst

eller

• kollektiv aftale på din virksomhed



Arbejdsfordeling via kollektiv 
overenskomst
• Etableres ved, at du som arbejdsgiver, aftaler 

arbejdsfordelingsordningen med den lokale 
fagforening, tillidsmand eller repræsentant fra det 
pågældende fagforbund.

• Når aftalen er indgået, gælder den for alle som er ansat 
i henhold til den pågældende overenskomst (også 
medarbejdere der returnerer fra barsel). De enkelte 
ansatte kan således ikke vælge om de vil være omfattet 
af arbejdsfordelingen eller ej.

• Er der ansatte under flere overenskomster, skal 
arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder 
i virksomheden.



Arbejdsfordeling via kollektiv aftale

• Kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og 
samtlige medarbejdere, dog mindst 2 ansatte i 
virksomheden eller virksomhedsafdelingen som 
arbejdsfordelingen skal omfatte.

• Betingelsen for at en arbejdsfordeling kan etableres er 
at alle i virksomheden eller virksomhedsafdelingen er 
enige i og indgår aftalen, samt at der ifølge aftalen 
gælder ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen.

• Hvis bare én af de ansatte i virksomheden eller 
virksomhedsafdelingen ikke vil tiltræde aftalen, kan 
arbejdsfordelingen ikke etableres.



Modeller for arbejdsfordeling

• Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele 
dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid 
fulgt af 1 uges ledighed.

• Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 
ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed 
eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 
ugers ledighed.

• Der må ikke være flere fordelingsdage end 
arbejdsdage, men gerne flere arbejdsdage end 
fordelingsdage.



Hvad gør du som virksomhed

– Hvis arbejdsfordelingen etableres i henhold til kollektiv overenskomst 
skal du som arbejdsgiver aftale arbejdsfordelingsordningen med den 
lokale fagforening, tillidsmand eller repræsentant fra det pågældende 
fagforbund.

– Hvis arbejdsfordelingen etableres i henhold til en kollektiv aftale i 
virksomheden skal du som arbejdsgiver sikre, at alle medarbejdere i 
virksomheden eller i den afdeling der ønskes at lave arbejdsfordeling 
med, er enige om modellen for arbejdsfordelingen.

• Anmeld derefter arbejdsfordelingen til Jobcenter Næstveds 
Virksomhedsservice og få yderligere vejledning. Ring på 5588 6624 
eller på mail: vkc@naestved.dk

• Du kan forberede dig ved på forhånd at udfylde følgende to 
blanketter: • AB 292 – Anmeldelse om arbejdsfordeling • AB 293 –
Registrering af de medarbejdere der skal omfattes arbejdsfordeling


