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Noen grunnleggende begreper

Det grunnleggende ved en arbeideroverenskomst er 
arbeiderens stilling i produksjonen, det 
grunnleggende for en funksjonæroverenskomst er 
at den ansatte ikke deltar i produksjonen i særlig 
grad. 

For å avgjøre hva slags arbeid det er snakk om 
gjelder en hovedsaklighetsbetraktning. 
Arbeidsretten har for eksempel brukt begrepet som 
den klart fremherskende hovedbeskjeftigelse for å 
avgjøre arbeidets art.



Hva er produksjon?

I ARD 1999-142 uttalte Arbeidsretten følgende:

I et arbeidsliv der produksjonen, teknologien og andre forhold på arbeidsplassen er i 
stadig og kontinuerlig endring er det viktig å holde fast ved produksjonen som det 
grunnleggende trekket for forbundets arbeideroverenskomster.

Det tradisjonelle skillet mellom arbeidere og funksjonærer, mellom arbeidere og 
formenn, mellom arbeidere og planleggere, ingeniører osv. blir mer og mer utvisket. 
Dette skjer bl.a. som en følge av endringer i produksjonsprosesser og arbeidets 
organisering. I dag utfører høyt kvalifiserte arbeidere ofte arbeid som formenn, 
planleggere og ingeniører gjorde tidligere. Når arbeidsoppgavene flyter mer og mer 
over i hverandre, er det derfor viktig at de lokale parter på den enkelte bedrift finner 
frem til lokale avtaler og lønnssystemer som ivaretar medlemmenes interesser 
innenfor overenskomstens rammer. I den sammenheng pekes det på viktigheten av at 
klubbene bruker handlingsrommet som de fleste overenskomstenes 
omfangsbestemmelser gir med hensyn til stillingsgrupper med spesielle kvalifikasjoner 
og/eller kunnskaper.



Hva er en arbeidsleder?

ARD 1964-66 der Arbeidsretten tar stilling til kravene for 
at arbeidet skal kunne komme under 
arbeidslederbegrepet:

I og med at situasjonen er denne, er det på det rene at 
den omstendighet at en arbeidstaker innehar en betrodd 
og meget ansvarsfull stilling ikke i seg selv er 
tilstrekkelig til at han blir å karakterisere som 
arbeidsleder. Det utslagsgivende for hvorvidt en person 
befinner seg i arbeidslederposisjon, er utelukkende om 
han på vegne av sin arbeidsgiver er satt til, som den 
klart fremherskende hovedbeskjeftigelse, å administrere 
og kontrollere ham underordnede arbeideres 
virksomhet.



Hva er en funksjonær

I ARD 1999-142 uttalte Arbeidsretten følgende:

Et fellestrekk er at arbeidsoppgavene og funksjonene er knyttet 
til den ordinære drift og produksjon i virksomheten. Det må 
riktignok legges til grunn at det her er tale om stillinger med til 
dels utpreget selvstendige funksjoner, at stillingene krever 
særskilt faglig kompetanse, og at de er tillagt et betydelig 
ansvar. Retten kan imidlertid ikke se at de aktuelle stillingene i 
så måte skiller seg på noen avgjørende måte fra det som er 
ordinært for operatører og fagarbeidere. Den selvstendigheten 
som følger av at de aktuelle arbeidstakerne ikke har noen 
overordnet å forholde seg til utenom på dagtid, kan ikke i seg 
selv være avgjørende for vurderingen. Videre ligger de 
kvalifikasjonskrav som er knyttet til stillingene, på et nivå som er 
vanlig for denne typen operatørstillinger.



Overenskomstens omfang

De fleste overenskomster har et omfang som 
beskriver stillingsgrupper hvor det kreves spesielle 
kvalifikasjoner og/eller kunnskaper. Under 
tariffrevisjonen 2016 ble følgende bestemmelse tatt 
inn i omfangsbestemmelsene i våre 
overenskomster:

Der nye produksjonsmåter medfører at 
arbeidsoperasjoner endre eller forutsetter ny 
kompetanse, skal disse fortsatt omfattes av denne 
overenskomsten.



Bytte av overenskomst

Samtidig er det ikke tvil om at bedriften ikke kan 

flytte eller innplassere ansatte etter ensidig 

beslutning. En tvist om overenskomsttilhørighet 

innenfor Fellesforbundets overenskomster vil 

kunne behandles etter Hovedavtalens 

bestemmelser om tvistebehandling og avtalevalg 

(§ 2-3 og § 3-7 til § 3-10).



Kort oppsummert

En arbeider produserer en funksjonær eller 

arbeidsleder gjør noe annet – enten arbeidsledelse 

(som er ansvar for mennesker) eller støttefunksjoner 

utenfor selve produksjonen.

Hvis vi holder oss til dette klare skillet har vi i hvert 

fall tatt det første riktige skrittet til å avgjøre om en 

aktivitet er produksjon eller funksjonærarbeid.


