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Teorioppgave (1,5 time) 

Om adgang til politisk demonstrasjonsaksjon. 

 

Praktikumoppgave (2 t 30 minutter) 

 

En IT-bedrift har blitt enig med fagforbundene NITO og Handel og Kontor om å innføre lik 

arbeidstid for alle ansatte i bedriften. NITO organiserer it-ingeniører, og Handel og Kontor 

organiserer personale som ikke omfattes av NITOs omfangsbestemmelse. 

  

Enighet om følgende arbeidstidsordning ble oppnådd: For NITOs medlemmer ble 

arbeidstiden forlenget med tjue minutter hver dag mellom 1. oktober og 31. mars. For de 

ansatte som fikk forlenget arbeidstid ble det gitt delvis kompensasjon. For medlemmene i 

Handel og Kontor ble arbeidstiden forkortet med tjue minutter for samme periode. 

  

IT-bedriften gjennomførte overenskomsten ved å forlenge alle it-ingeniørenes arbeidstid med 

tjue minutter i vinterhalvåret. Forlengelsen av arbeidstiden gjaldt altså både de it-ingeniører 

som var medlemmer i NITO og de it-ingeniører som var medlemmer i andre fagforeninger 

uten tariffavtale, eller ikke var medlemmer i noen fagforening, men som kunne ha vært 

medlemmer i NITO. For medlemmene i Handel og Kontor gjennomførte arbeidsgiveren 

overenskomsten ved å forkorte arbeidstiden bare for medlemmene, men ikke de øvrige 

ansatte som arbeidet innenfor avtaleområdet til Handel og Kontor (og som altså ikke var 

omfattet av NITOs omfangsbestemmelse). 

  

De it-ingeniører som ikke var medlemmer i NITO protesterte mot arbeidstidsforlengelsen. De 

mente at de ikke var bundet av overenskomsten, og at de derfor ikke var forpliktet til å 

arbeide de tjue minuttene lenger i vinterhalvåret. Blant annet hevdet de at de allerede hadde 

en arbeidsavtale om arbeidstid da arbeidsgiveren inngikk overenskomsten med 

fagforeningene. Dessuten mente de at kompensasjonen, som alle it-ingeniører som fikk 

forlenget arbeidstid fikk, i hvert fall ikke var tilstrekkelig. 

  

De ansatte som arbeidet innenfor Handel og Kontors avtaleområde, men ikke var 

medlemmer av forbundet, fikk altså ikke den arbeidstidsforkortelsen som Handel og Kontors 

medlemmer fikk. Disse utenforstående arbeidstakerne mente at arbeidsgiveren også måtte gi 

dem arbeidstidsforkortelse. Noen nyansatte arbeidstaker var fra tidligere av medlemmer av 

Fellesforbundet og hadde ikke rukket å skifte fagforening. De mente at fordi de tilhørte LO, 

hadde de krav på samme arbeidstidsforkortelse som medlemmene i Handel og Kontor. 

  

Drøft de tariffrettslige spørsmålene oppgaven gir opphav til, og ta stilling til dem. 

 


