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Afrundingsfejl i 
overtidstillæg rettet! 
 

En kedelig fejl vedr. beregning af afspadsering af 
det ekstra overtidstillæg er nu blevet rettet.  
 
I september sidste år indgik vi en aftale med ledelsen der gjorde det muligt at 
anvende det ekstra overtidstillæg, på 100,- kr. pr. overarbejdstime, til 
afspadsering. Desværre har det sidenhen vist sig at der er sket en fejl i 
omregningen dette overtidstillæg til afspadsering. Fejlen består i at der ikke er 
tilskrevet 0,54 timer eller 32 minutter pr. påbegyndt overarbejdstime. I stedet er 
der tilskrevet en afrundet brøkdel af de 32 minutter som ca. modsvarede det 
faktiske antal minutters overarbejde. 
 
Vi har rejst problemstillingen overfor ledelsen af lønafdelingen, som har erkendt 
fejlen og har nu også meddelt at den er rettet for så vidt angår alt fremadrettet 
overtid. Vi har aftalt med lønafdelingen at alt bagudrettet også vil blive rettet. 
Dette arbejde er pt. i gang og er endnu ikke afsluttet. Alle lokomotivførere der har 
valgt at få tillægget tilskrevet afspadseringskontoen får altså rettet fejlen 
bagudrettet. 
 
Hvordan skal beregningen foretages? 
Vi giver her et par eksempler der illustrerer hvordan de ekstra overtidstillæg 
korrekt omregnes til afspadseringstimer. Husk at overtidstimerne altid lægges 
sammen månedsvis, inden beregning af det ekstra overtidstillæg. 
 
I skemaet nedenunder er det vist hvad de forskellige eksempler giver hvis man 
vælger tillægget henholdsvis udbetalt eller til afspadsering: 
 
Faktisk mængde overarbejde 
sammenlagt for hele måneden: 

Ved udbetaling 
af tillægget: 

Ved afspadsering 
af tillægget: 

0 timer og 14 minutter giver: 100,- kr. 32 minutter 
2 timer og 28 minutter giver: 300,- kr. 1 time og 36 min. 
5 timer og 03 minutter giver: 600,- kr. 3 timer og 12 min. 
5 timer og 52 minutter giver: 600,- kr. 3 timer og 12 min. 
Bemærk: Det overenskomstmæssige overtidstillæg opgøres separat og er ikke medtaget i dette skema. 
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