
 
 

 
 
Baggrundsnotat – betalt spisepause 
 
Baggrund 
Den betalte spisepause er et af tre kernepunkter i de offentlige overenskomstforhandlinger. I 
forbindelse med det seneste forhandlingsmøde er der et behov for at skabe klarhed om fakta om 
spisepausen. 
 
Historik 
De statsansatte har holdt betalt spisepause som en del af arbejdstiden siden 1921. Retten til betalt 
pause har altså eksisteret længe før de første overenskomster for akademikere blev formuleret på 
det statslige område omkring 1960 og er således en integreret af overenskomstgrundlaget. Dette 
er også blevet bekræftet af parterne flere gange. 
 
Hvad har de statsligt ansatte ret til i dag? 
De statsansatte har i dag ret til betalt spisepause som en del af arbejdstiden. De ansatte står til 
rådighed for arbejdsgiveren under deres spisepause. 
 
Hvorfor er der opstået usikkerhed om aftalen? 
Moderniseringsstyrelsen valgte i oktober at sætte spørgsmålstegn ved den ret, da de i et brev 
valgte at melde ud, at de betragtede retten til spisepause som lokale kutymer, der kunne opsiges 
på de enkelte arbejdspladser. 
 
Hvorfor er det blevet en del af OK18? 
Moderniseringsstyrelsens udmelding om deres syn på spisepausen betød, at det blev nødvendigt 
for de faglige organisationer at rejse kravet som en del af overenskomstforhandlingerne. De 
faglige organisationer ønsker, at den eksisterende ret til spisepause bliver skrevet eksplicit ind i 
overenskomsterne. 
 
Hvorfor er der forskel på kutyme og overenskomst? 
Pointen med en overenskomst er, at den forhandles mellem parterne. Det betyder, at hvis der er 
en dag skulle opstå et ønske hos arbejdsgiverne om at fjerne den betalte spisepause vil det indgå 
som en del af en forhandling.  En kutyme kan modsat opsiges ensidigt af arbejdsgiver. 
  
Økonomi 
Den betalte spisepause udgør 2,5 time af den normale arbejdsuge på 37 timer.  Det svarer til 7, 25 
procent af lønsummen. 
Hvis medarbejdernes ret til spisepause kunne opsiges, ville de dermed skulle arbejde 2,5 time 
mere om ugen. Og vel at mærke for den samme løn.  
Endelig vil et bortfald af den betalte spisepause give arbejdsgiverne mulighed for at beskære 
budgetterne med 7,25 procent og dermed reducere antallet af medarbejdere med 7,25 procent 
uden, at der samtidig sker et bortfald af opgaver. 


