
 
 

NOTAT 

Til: 
Fra: 

HMU 
Personaleafdelingen 

Emne: Ændring af bestemmelserne om frihed i personalehåndbogen. 
Dato: 
 

6. februar 2014 

 
Personaleafdelingen indstiller, at HMU drøfter nedenstående ændringer af frihedsbestem-
melserne i personalehåndbogen. 
 

___________________________________________ 
 
 
Chefgruppen har på baggrund af Personaleafdelingens oplæg vedtaget nedenstående æn-
dringer af frihedsbestemmelserne i personalehåndbogen. 
 
Der henvises til de respektive overenskomster vedrørende frihed på særlige dage (f.eks. 1. 
maj med flere). 
 
I skemaet fremgår de nuværende regler af kolonne 2 (i dag) og de fremtidige regler kan ses i 
kolonne 3 (ændrede regler). Blanke felter er udtryk for, at der ikke ydes frihed med løn.   
 
Brøndby Kommune giver ansatte frihed med løn i disse situationer, hvis begivenheden sker 
på en arbejdsdag: 
 
 

Begivenhed  I dag  Ændrede regler  

   

Akut tandlæge- og lægebe-
søg (eget) 

Der ydes frihed i nødvendigt 
omfang. 

Frihed til det akutte besøg og 
transport. 

Almindeligt tandlæge- og 
lægebesøg (eget) 

Frihed med løn gives kun, 
hvis det er umuligt at opnå 
tid udenfor arbejdstiden. 

 

Alvorlig sygdom  2 fridage ved alvorlig syg-
dom hos ægtefælle, samle-
ver og egne/ægtefælle/  
samlevers børn 

Begravelse   
 

2 fridage ved ægtefælle, 
samlever og egne/ægtefælle/ 
samlevers børns begravelse. 
1 fridag ved forældre, bed-
steforældre, børnebørn, svi-
gerbørn og søskendes be-
gravelse.  

Bloddonor  Der ydes frihed med løn til 
donorer, der afhentes i ar-
bejdstiden. 

Frihed til tapning og trans-
port.  

Bryllup (eget) Ved eget bryllup ydes frihed 
på selve dagen + den efter-

Frihed på selve dagen. 
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Begivenhed  I dag  Ændrede regler  

følgende arbejdsdag. 

Dødsfald   2 fridage ved ægtefælle, 
samlever og egne/ægtefælle/ 
samlevers børns død. 
1 fridag ved forældre, bed-
steforældre, børnebørn, svi-
gerbørn og søskendes død. 

Flytning  Ved medarbejderens egen 
flytning til ny bolig ydes der 
fri på flyttedagen. 

 

Fødselsforberedelse  Frihed med løn gives kun, 
hvis det er umuligt at opnå 
tid uden for arbejdstiden. 

 

Fødsel   Frihed på fødselsdagen til 
fædre ved eget barns fødsel.  

Jubilæum  Jubilæum markeres efter 
henholdsvis 25, 40 og 50 års 
samlet beskæftigelse ved 
Brøndby Kommune. Jubilæ-
umsdagen er fridag. 

Jubilæum markeres efter 
henholdsvis 25, 40 og 50 års 
samlet beskæftigelse ved 
Brøndby Kommune. Jubilæ-
umsdagen er fridag.  

Runde fødselsdage (egne) Ved runde fødselsdage (eg-
ne) 50 - 60 - 65 - 70 år ydes 
fri på dagen. 

Frihed på selve dagen ved 
50, 60 og 70 år. 

Session – Forsvarets Dag Ved indkaldelse til session 
ydes der 1 fridag. 

Frihed på Forsvarets Dag 
(sessionsdagen).  

Sygdom, dødsfald eller be-
gravelse 

Ved alvorlig sygdom, døds-
fald eller begravelse i den 
nærmeste familie (forældre, 
stedforældre, søskende, 
bedsteforældre, svigerforæl-
dre, svigerbørn, ægtefælle 
eller barn) ydes fornøden 
frihed. 

 

Sølv-, guld- og diamantbryl-
lup 

Ved eget, forældres, sviger- 
og bedsteforældres sølv-, 
guld- og diamantbryllup ydes 
der frihed på selve dagen. 

 

Tjenestefrihed mod lønaf-
kortning 

Den daglige leder kan bevil-
lige frihed i op til 10 arbejds-
dage pr. år. 
*1. Se fuld tekst nedenfor 

Den daglige leder kan, når 
tjenesten tillader det, bevilge 
frihed mod lønafkortning i op 
til 1 måned (30 kalenderda-
ge).  
 
*2. Se betingelser nedenfor.   

 
*1. Den fulde tekst om tjenestefrihed i personalehåndbogen: 

Tjenestefrihed mod lønafkortning bevilges - efter ansøgning - af den daglige leder og kan højst 
gives for en periode af 2 uger (10 arbejdsdage) pr. år. 
  
Tjenestefriheden kan bevilges som enkeltdage eller som en eller flere mindre perioder og gives 
uanset, at pågældende ikke har opbrugt den i vedkommende ferieår berettigede ferie og uanset, 
at de i henhold til reglerne vedrørende fleksibel arbejdstid anførte muligheder for frihed ikke er 
udnyttet. 
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Tjenestefrihed bevilges med det forhold at arbejdsmængden og arbejdspresset stadig er til at 
magte for vedkommende. 
 
*2. Ved fravær i op til 1 måned sørger lederen for løntræk.  

 
Lederen kan i særlige tilfælde indstille til Personaleafdelingen, at der bevilges tjenestefrihed uden 
løn i over 1 måned.  Det er en forudsætning for tjenestefriheden, at arbejdets tarv tillader det.  

 
 
 

Falder de nævnte begivenheder på en fridag, gives der ikke kompenserende frihed på et 
andet tidspunkt.  
 
Ændringen af frihedsbestemmelserne træder i kraft den 1. juni 2014 efter et passende varsel 
på 3 måneder. 
 


