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Faktaark  

Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel

12. marts 2020

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overens
komstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskedi
ges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det 
være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. 
nedsat arbejdstid.  

Regeringen har besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hur
tigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhe
derne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19. 

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er an
meldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejds
fordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft. 

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejds
fordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.  Det indebærer, at ord
ningen bliver mere smidigt, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.  

Baggrund 
Et medlem af en a-kasse, der er omfattet af en anmeldt arbejdsfordelingsordning, 
kan under en række betingelser få supplerende dagpenge for de dage, hvor pågæl
dende ikke arbejder. 

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst el
ler en kollektiv aftale på den berørte virksomhed. 

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges ar
bejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrette
lagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers ar
bejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed. 

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse 
mere her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-af
skedigelse/
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