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Bilag C1: Forslag fra hovedstadskredsen vedr. arbejdstid 1 

 2 

Forslagets ordlyd 3 

Jordemoderforeningen skal gennem en detaljeret procesplan arbejde strategisk, taktisk og 4 

politisk med at påvirke samfundets viden og holdning til, at arbejdstid om dagen ikke kan 5 

sidestilles med arbejde om aftenen og natten i et 1:1 forhold, samt arbejde frem mod en 6 

arbejdsmarkedspolitisk erkendelse af, at arbejde på disse tidspunkter kompenseres med 7 

reduceret arbejdstid til fuld løn. 8 

Forslagsstiller 9 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen 10 

 11 

Motivation 12 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen ønsker, at Jordemoderforeningen skal arbejde for 13 

en bredere samfundsmæssig og politisk anerkendelse af arbejdsmarkedsforskningen, der 14 

viser at arbejde om aftenen og om natten har store psykosociale, fysiske og 15 

helbredsmæssige konsekvenser. Det skal ikke være jordemødrenes ansvar at nedbringe 16 

disse risici gennem deltidsansættelser eller fuldtidsansættelser med normreduktion, hvilket 17 

de facto betyder, at jordemødre selv betaler for arbejdet udenfor almindelig dagstid – med 18 

deres helbred og økonomi. 19 

 20 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen er nysgerrige på om spørgsmålet om arbejdstid 21 

om aftenen og natten udelukkende skal være et overenskomstspørgsmål, eller om 22 

spørgsmålet også kan være en del af en landspolitisk drøftelse af, hvordan det danske 23 

samfund betragter arbejdstid, der er placeret udenfor den almindelige arbejdstid? Og 24 

selvfølgelig om og hvordan det danske samfund ønsker at kompensere arbejdstagere for 25 

at arbejde udenfor almindelig arbejdstid? Formålet med indstillingen er, at 26 

Jordemoderforeningen skal forsøge at påvirke den samfundsmæssige og politiske 27 
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dagsorden, sådan at man politisk drøfter, behandler og helst anerkender – at ønsker vi en 28 

kompensation, der er differentieret afhængigt af tidspunktet på døgnet arbejdet er placeret 29 

med henblik på reduktion af vores arbejdstid.  30 

 31 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen anerkender, at Jordemoderforeningens politiske 32 

strategi indeholder elementer af de samme tanker, men vi mener, at strategien mangler en 33 

konkret visionen om reduktion af jordemødres arbejdstid på baggrund af arbejdstid om 34 

aftenen og natten. Vi anerkender samtidigt, at den nuværende strategi er vedtaget ud fra 35 

en forudsætning om, at strategiens mål kan opnås indenfor strategiens løbetid. Vi ønsker, 36 

at Jordemoderforeningen i det strategiske arbejde udviser større visioner og planer for 37 

jordemødres arbejdstid. Vi stiller derfor forslag om en udvidelse af strategiens procesplan 38 

eller som en overlægger til strategien; en visionsplan om jordemødres arbejdstid.  39 

 40 

Forslag til handlinger indenfor procesplanen: 41 

• Jordemoderforeningen arbejder for, at arbejdstid om dagen ikke kan sidestilles med 42 

arbejde om aftenen og natten i et 1:1 forhold og sørger for grundig dokumentation til 43 

understøttelse af argumentet, som der kan arbejdes ud fra. 44 

• Jordemoderforeningen arbejder for, at arbejdstid præsteret om aftenen og natten 45 

udgør et øget minuttal end timer præsteret i normal arbejdstid og gerne undersøger, 46 

hvordan de øvrige skandinaviske lande har løst samme problemstilling. Også gerne 47 

undersøge, hvilke overvejelser andre fagforeninger har gjort sig eller gør i forhold til 48 

arbejdstid i hele døgnet og hvem der har løst denne problemstilling? 49 

• Jordemoderforeningen udarbejder en politisk visionsplan for, hvordan 50 

jordemødrenes arbejde om aftenen og natten skal opgøres – og arbejder på en 51 

vedtagelse i Folketinget.  52 

• Alternativt til en politisk vedtagelse i Folketinget eller med understøttelse af en 53 

politisk vedtagelse skal Jordemoderforeningen arbejde for, at man fra politisk side 54 
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stiller ressourcer til rådighed for arbejdsmarkeds parter, så en forbedring for 55 

arbejdstiden kan aftales gennem overenskomstforhandlingerne. 56 

 57 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 58 

Der er ingen vedtægtsmæssige konsekvenser 59 

 60 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 61 

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for budgettet, men der skal afsættes ressourcer 62 

til at undersøge og afsøge mulighederne for at arbejde med forslaget politisk. 63 

 64 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 65 

Konsekvensen af forslaget vil være, at hovedbestyrelsen arbejder med at lave 66 

handleplaner for opnåelsen af det nye mål eller udarbejder en visionsplan, hvor målet 67 

indgår og beskrivelser af, hvad foreningen gør med visionsmål. 68 

 69 

Ikrafttrædelse 70 

Hovedbestyrelsen tager kongressens drøftelse af forslaget til behandling og indarbejder 71 

strategiske procesplaner eller som en del af Jordemoderforeningens visionsplan i 1. 72 

kvartal af 2023. 73 

 74 

Hovedbestyrelsens indstilling 75 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse. 76 

 


