
Videregående ansættelsesret (funktionærret) - Januar 2013 

 

1. FUL § 1 – kap. 1 

FUL § 1 regulerer, hvad der karakteriseres som funktionærer efter funktionærloven. Efter 

denne bestemmelse er der enkelte ting og arbejdsforhold der skal opfyldes, for at man kan 

kaldes funktionær efter denne bestemmelse. Disse betingelser, og arbejdsforhold er: 

a)  Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde 

eller dermed ligestillet lagerekspedition 

 Herved forståes indenfor butiksarbejde fx  

 Kundeekspedition 

 Fremfinding af varer 

 Registrering af salget 

 Modtagelse af betaling 

 Flytning og placering af varer fra lager til butik 

 Prismærkning 

b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- 

eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan 

sidestilles hermed. 

 Teknisk bistand er omfattet 

 Arkitekter 

 Ingeniører 

 Konstruktører 

 Tegnere 

 Mellemteknikergruppe: tekniske assistenter, maskin-teknikere, 

tegnere, laboranter, elektroteknikere 

 Reklametegnere 

 Designere 

 Produktionstilrettelæggere 

 Kvalitetsmedarbejdere 



3. Beskrivelse af arbejdet, eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller 

jobkategori 

4. Begyndelsestidspunktet for ansættelsesforholdet 

5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, såfremt der ikke er tale om tidsubestemt 

ansættelse 

6. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, og om der udbetales løn under ferie for 

lønmodtageren 

7. Opsigelsesvarsler for arbejdsgiver og lønmodtager 

8. Lønforhold 

9. Normale daglige eller ugentlige arbejdstid 

10. Angivelse af, om der er overenskomster eller aftaler som regulere ansættelsesforholdet 

Hvis der herudover er andre væsentlige vilkår, skal disse også oplyses, jf. 

ansættelsesbevislovens § 2, stk. 1. Ansættelsesbevis skal foreligge skriftligt senest 1 måned 

efter tiltræden. Her sondres dog med, om man er tiltrådt stillingen før eller efter 1. juli 1993. 

Er ansættelsesaftalen indgået før denne dato, skal arbejdsgiveren blot oplyse om 

ansættelsesbeviset efter anmodning.   

Bevisbyrden for, at ansættelsesbevisloven er opfyldt, påhviler som udgangspunkt 

arbejdsgiveren 

Væsentlige vilkår/forhold der bør nævnes i ansættelsesaftalen er: 

- Kunde – og konkurrenceklausuler 

- Jobklausuler 

- Lønvilkår under barsel- og forældreorlov 

- Omfanget af og evt. vederlag for overarbejde 

- Særlige påklædningsregler 

- Forudsætninger for fx at have et kørekort eller en ren straffeattest 

Sker der ændringer i ansættelsesforholdet skal arbejdsgiveren senest en måned efter give 

lønmodtageren besked herom. 

 



Adoptivforældre har ret til fravær efter modtagelsen af deres barn, på lige fod med biologiske 

forældre – forudsat at den ene af de adoptionssøgende i en periode skal være i hjemmet. 

 

7. Ferie – kap. 7.3 

Alle lønmodtagere har ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse, FEL § 1 – 

Dette kan lønmodtageren ikke give afkald på, og loven kan ikke afviges til ugunst for 

lønmodtageren, medmindre det direkte fremgår af loven. Dette reguleres i FEL § 4, stk. 1 - 

Eksempel: 

Det er aftalt, at medarbejdernes ferie, her-under hovedferie, øvrig ferie og 

feriefridage, 

kan afholdes i en opsigelsesperiode, uanset længden på opsigelsesvarslet. FEL § 

21, stk. 2, jf. § 15, stk. 2. 

For hver måned en lønmodtager er ansat, optjener han/hun 2,08 feriedage. Dog optjenes der 

ikke ret til betalt ferie, hvor arbejdsgiveren ikke betaler hel eller delvis løn. Eksempler på 

dette er sygdom (selvforskyldt), barsel, anden orlov, tjenestefrihed, strejke/lockout og 

hjemsendelse. 

En lønmodtager har ret til 25 feriedage om året, også selv om der ikke er optjent til dette – 

FEL § 8 

For elever gælder det, at bliver de ansat før den 1/7, så har de ret til 25 feriedage i ferieåret, 

mens de såfremt de bliver ansat efter d. 1/7 har ret til 5 dages betalt ferie. 

 

Optjeningsåret løber fra 1.1 – 31.12 (§ 7,1) 

Ferieåret løber fra 1.5 – 30.4 (§ 12, 1) 

Ferieperioden løber fra 1.5 – 30.9 (§ 14,1) 

 

Ferien begynder ved sædvanlig arbejdstids begyndelse på den første feriedag. Er 

lønmodtageren syg ved feriens begyndelse, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien 

( § 12), og har derfor ret til at afholde resten af den planlagte ferie, i forlængelse af 

raskmelding. Sygemeldingen skal finde sted senest den første feriedag. Såfremt dette ønskes 

udnyttet af lønmodtageren, skal der informeres om dette. 



- 4 måneder inden udgangen af 5 år og 8 måneder 

- 5 måneder inden udgangen af 8 år og 7 måneder 

- 6 måneder efter 8 år og 7 måneder 

Opsigelse fra funktionærens side skal gives med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds 

udgang. 

Parterne kan aftale at begrænse opsigelighed, fx uopsigelighed i en periode. Dog er 

betingelsen at aftalen ikke må være til ugunst for funktionæren, jf. § 21. 

 

Et af kravene til om en opsigelse er rettidigt afgivet er, at opsigelsen skal være afleveret på 

sådan en måde, at modparten kan forvente at få kendskab til den inden fristens udløb. Dette 

kan dokumenteres ved at opsigelsen bliver personligt afleveret (og med kvittering for 

modtagelsen), eller ved anbefalet brev og/eller afleveringsattest. 

En opsigelse afgivet pr. mail eller fax må i dag anses som værende opfyldende til kravene om 

skriftlighed. 

En beregning af ancienniteten gøres på den samlede uafbrudte ansættelsestid. Ferie og barsel 

tæller ikke som afbrydelse, mens ophør og overgang til ikke-funktionær stilling betagenes 

som afbrydelse i ansættelsesforholdet. 

Elevtid medregnes i ancienniteten, såfremt elevtiden blev omfattet af FUL. Ancienniteten 

bibeholdes ved flytning af tjenestested. 

Som udgangspunkt har man de samme rettigheder og pligter op til fratrædelsestidspunktet. 

Enkelte undtagelser indebærer dog større fleksibilitet, ret til at søge andet arbejde og 

iværksætte indledende skridt til konkurrerende virksomhed. 

 

Af undtagelser og særbestemmelser kan nævnes midlertidige ansættelsesforhold. Disse kan 

opsiges uden varsel. Dog varer disse ansættelsesforhold ikke længere end 1 måned – jf. FUL § 

2, stk. 4 


