
 

 

Vejledning fra GLS-A vedr. ansættelsesbevis for jordbrugsområdet: 

Ifølge ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiver give en medarbejder skriftlig oplysning om alle væ-
sentlige vilkår for ansættelsesforholdet, såfremt ansættelsesforhold skal have en varighed på mere 
end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Ansættelsesbeviset 
skal udleveres senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. 
 
Arbejdsgiveren har endvidere pligt til at give medarbejderen skriftlig besked om ændringer i ansæt-
telsesforholdet.  
 
Til punkt 1: 
Parternes navn, adresse og henholdsvis CVR- og cpr-nummer angives.  
 
Da fremsendelse af meddelelser, påbud mv. til medarbejderen med almindelig post kan være tids-
krævende og ustabilt, anbefales det at anvende e-mail kommunikation i stedet. Med henblik herpå 
bør medarbejderens private e-mailadresse anføres. Endvidere skal angives den e-mailadresse i 
virksomheden, som medarbejderen kan sende meddelelser til.  
 
Såfremt e-mail skal erstatte sædvanlig postkommunikation, bør der indgås en skriftlig aftale med 
medarbejderen herom, f.eks. i et tillæg til kontrakten eller under ”væsentlige vilkår”. Det er endvide-
re vigtigt, at e-mail anvendes løbende i kommunikationen med medarbejderen, således at der er 
en praksis herfor mellem parterne. 
 
Til punkt 2: 
Den overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet, afkrydses.  
 
Hvilken overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet, afhænger af hvilket arbejde 
medarbejderen er ansat til at udføre. Såfremt der f.eks. er tale om arbejde med pasning af dyr er 
arbejde af denne art dækket af jordbrugsoverenskomsten.  
 
Hvorvidt medarbejderen er medlem af en fagforening er uden betydning og skal ikke oplyses. 
 
Til punkt 3: 
Dato for ansættelsesforholdets begyndelse angives her. 
 
Til punkt 4: 
Medarbejderens stillingsbetegnelse, titel eller arbejdsområde anføres, ligesom arbejdsstedet eller 
arbejdsstederne anføres. Ved skiftende arbejdssteder afkrydses dette felt. 
 
Til punkt 5: 
Løn og lønudbetalingstidspunkt angives. Det skal angives, om lønnen er en timeløn, ugeløn eller 
månedsløn, og hvornår lønnen udbetales. Tidspunkt for lønudbetaling skal være i overensstem-
melse med reglerne i den overenskomst, der gælder for ansættelsesforholdet.  
 
Til punkt 6: 
Det afkrydses om ansættelsesforholdet er tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Hvis ansættelses-
forholdet er tidsbegrænset angives dato for ophør. 
 
Til punkt 7: 
Den normale ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelsesbeviset. Såfremt der er indgået aftale 
om deltidsansættelse angives det aftalte timetal pr. uge. Vær opmærksom på, at flere af overens-



 

 

komsterne mellem GLS-A og 3F kræver, at deltidsansættelse udgør minimum f.eks. 15 eller 20 
timer pr. uge. De nærmere regler fremgår af den pågældende overenskomst. 
 
Punktet ”andet” kan anvendes, såfremt der f.eks. er tale om deltidsansættelse med varierende 
ugentligt timetal. Her angives arbejdstiden så præcist som muligt, ligesom eventuelt mindstetimetal 
angives. Endvidere kan punktet ”andet” anvendes f.eks. ved ansættelse til weekendarbejde efter 
agro-industrioverenskomsten.  
 
Til punkt 9: 
Arbejdsmarkedspensionsordningen i PensionDanmark er obligatorisk for ansatte, der er fyldt 18 år, 
og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem aftaleparterne. Ansatte, 
der kan dokumentere, at de har været tilsluttet arbejdsmarkedspension (også inden for andre 
overenskomstområder) i tidligere ansættelsesforhold, skal ligeledes tilsluttes PensionDanmark fra 
første ansættelsesdag.  
 
Såfremt medarbejderen ikke omfattes af pensionsordningen fra ansættelsens start angives, hvor-
når medarbejderen bliver pensionsberettiget. F.eks. vil en medarbejder, der inden ansættelsen har 
arbejdet en måned under overenskomsten, have ret til pension efter 2 måneders ansættelse. 
 
Enkelte medarbejdergrupper er ikke berettiget til pension. Det drejer sig om ansatte under 18 år, 
udenlandske praktikanter, elever under erhvervsuddannelse og IGU-elever. For elever og IGU-
elever indgås uddannelsesaftalen på særlige blanketter. Voksne elever under erhvervsuddannelse, 
der modtager voksenløn, skal dog have pension. For praktikanter er der udarbejdet et særligt an-
sættelsesbevis, som findes på www.gls-a.dk. Unge omfattes af pensionsordningen, når de fylder 
18 år. 
 
Endvidere er følgende medarbejdergrupper ikke omfattet af pensionsordningen, men skal i stedet 
have virksomhedens bidrag udbetalt sammen med lønnen: 

- medarbejdere, der når den til enhver tid gældende efterlønsalder og modtager pension fra 

PensionDanmark 

- medarbejdere, der når den til enhver tid gældende folkepensionsalder 

- medarbejdere, der modtager supplerende førtidspension fra PensionDanmark 
 
Til Punkt 11: 
Alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skal oplyses. Det kan f.eks. dreje sig om vagtord-
ninger, aftale om afspadsering, godkendte aftaler om fastløn, regler for anmeldelse af sygdom, fri 
telefon mv. Der kan evt. henvises til en personalehåndbog. I så fald skal det fremgå om medarbej-
deren har fået personalehåndbogen udleveret, eller hvor medarbejderen kan se personalehåndbo-
gen, f.eks. på virksomhedens intranet.  
 
Erstatter ansættelsesbeviset et tidligere ansættelsesbevis, skal medarbejderens oprindelige anci-
ennitetsdato anføres. Ligeledes bør der tilføjes, at dette ansættelsesbevis erstatter alle tidligere. 
 
Til punkt 12: 
Ansættelsesbeviset underskrives af både arbejdsgiver og medarbejder. Medarbejderens under-
skrift tjener til dokumentation for, at ansættelsesbeviset er modtaget af medarbejderen. Når der er 
indgået særlige aftaler i ansættelsesbeviset, f.eks. omkring afspadsering, fastlønaftale mv. er det 
nødvendigt at begge parter underskriver kontrakten.  

 

http://www.gls-a.dk/

