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På en bedrift som tilvirker plastemballasje, har arbeidsgiver siden sommeren 2020
noen ganger lagt arbeidstiden slik at arbeidstakerne i en toukersperiode måtte
arbeide 40 timer den ene uken og 35 timer den andre uken. Det aktuelle arbeidet
utføres på virkedager. Bedriften ønsket på ny legge arbeidstiden på den måten i en
begrenset periode, men ble møtt med innvendinger fra fagforeningen. Disse
protestene skulle denne gang føre med seg tvist på arbeidsplassen.

Bedriften har, siden den ble etablert på midten av 1970-tallet vært medlem i NHO-
landsforeningen Norsk Industri og dets forgjenger. Mellom Norsk Industri og
Fellesforbundet gjelder Kartonasjeoverenskomsten, som inneholder følgende regler
om arbeidstid og betaling for overtidsarbeid:

§ 2. Arbeidstiden
Den ordinære effektive arbeidstid er 37,5 timer per uke og fordeles per dag
etter overenskomst i de forskjellige bedrifter, dog således at den legges
mellom kl. 07.00 og kl. 18.00. I arbeidstiden er ikke innbefattet spisetider. /…/

For øvrig henvises til bilag 6, avsnitt A. Fleksibilitet.

§ 4. Overtidsarbeid
Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning og på de premisser som er
hjemlet i AML og skal innskrenkes til det minst mulige. Overtidsarbeid og
merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning, og søkes fordelt på en
slik måte at det ikke blir for stor belastning for den enkelte. /…/ De lokale
parter kan inngå avtale om avspasering av overtid time for time med
utbetaling av overtidstillegget.

§ 12. Betaling for skift- og overtidsarbeid
/…/

Betaling for overtidsarbeid

Overtidsarbeid betales med 50 % tillegg for de 2 første timer etter endt
ordinær arbeidstid. Etter denne tid og på lørdager og dager før helligdager
etter ordinær arbeidstids avslutning, samt søn- og helligdager betales 100 %
tillegg.

/…/

Bilag 6 Ferie m.v.

A. Fleksibilitet

I samtlige overenskomster inntas følgende bestemmelser:

/…/

b) ”Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i AML
§ 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres.”

c) ”Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger,
fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte,
for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller
timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de
tillitsvalgte.”

Én av arbeidstakerne hadde derimot ikke noen problemer med den
arbeidstidsordningen som arbeidsgiver ønsket å innføre. Mellom henne og
arbeidsgiver ble det truffet en avtale om at arbeidstakeren skulle arbeide 40 timer den
ene uken og 35 timer den andre uken i den perioden arbeidsgiver ønsket ordningen,
mot en særskilt lønnskompensasjon. Det førte med seg at mange av de øvrig

https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/tariffavtaler/overenskomster-2020-2022/kartonasjeoverenskomsten-2020-2022.pdf
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ansatte ble opprørte, og fagforeningen mente at arbeidsgivers opptreden var i strid
med tariffreguleringen.

To av de ansatte ble så skuffet på grunn av dette at de leverte egenmelding, og to
andre ansatte kom med en egenmelding noen få dager etterpå. Noen ansatte utførte
arbeidsoppgavene til punkt og prikke, noe som medførte forsinkelser i arbeidet.
Produksjonen sank bemerkelsesverdig de kommende dagene, noe som de ansatte
mente skyldtes at de var overbelastet med arbeid. Arbeidsgiver mente imidlertid at
produksjonssvikten kunne bebreides arbeidstakerne gjennom deres adferd, og
arbeidsgiver betalte derfor ikke noen sykepenger til de sykmeldte. Dessuten
besluttet arbeidsgiver at bedriften ikke lenger skulle ha den ukentlige fruktkurven.

Identifiser hvilke spørsmål oppgaven reiser og drøft hvilke regler som kommer til
anvendelse.
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