
5. VÆSENTLIGE STILLINGSÆNDRINGER OG ADGANG TIL OPSIGELSE I 
DENNE FORBINDELSE  

VÆSENTLIGE STILLINGSÆNDRINGER 
 
Ansættelsesvilkår i ansættelsesaftale, der beskriver rammen ansættelsen skal holdes indenfor.  
 
AG har ledelsesretten, og er dermed den, der bestemmer rammerne for ansættelsen, herunder 
ændringer.  

- OBS kun ændre stilling indenfor rammerne, ledelsesretten finder ikke anvendelse udenfor 
 
LM kan være pålagt fleksibilitet, men for megen fleksibilitet fra LM kan betyde en stiltiende accept 
af stillingsændringen.  
 
Sondring mellem midlertidige og vedvarende ændringer: 

- Midlertidige: LM har pligt til at udføre andet arbejde i ekstraordinære situationer (f.eks. i 
forbindelse med sygdom, ferie mv.) – betyder dog ikke, at det efterfølgende bliver fast del 
af arbejdet.  

o I opsigelsesperiode  
o Mister ikke funktionærstatus 

 
- Vedvarende: mener F, at ændringer er væsentlige, skal der reklameres overfor AG 

o Skal varsles med normalt opsigelsesvarsel, også i tilfælde hvor det er i LM’s 
interesse.  

 
Væsentlige ændringer:  

- Ændring, der medfører tab af funktionærstatus vil altid være væsentlig 
o U: i nogle tilfælde, hvor funktionærstatus er aftalt  

- Ændring, der medfører en anden stilling vil altid være væsentlig  
- Lønnedgang = væsentlig ændring 
- Arbejdstid, vurdering i forhold til om arbejdstiden normalt er fleksibel eller fast.  

o Overarbejde: jo før AG varsler overfor LM, jo mere fleksibilitet er LM pålagt 
▪ LM kan værge mod overarbejde f.eks. på grund af børn, der skal hentes 

(dog ikke hvor varsel er givet i god tid) 
 
Vurdering: det er ikke opfattelsen hos AG eller LM om stillingsændringen, der er afgørende, det er 
ændringens indhold i henhold til stillingsbeskrivelsen (herunder, arbejdstid, sted, løn osv.).  
 
ADGANG TIL OPSIGELSE  
 
Væsentlige ændringer = opsigelse om tilbud med fortsat ansættelse på ændrede vilkår 

o Skal varsels med normalt opsigelsesvarsel – F skal acceptere eller afslå (kan gives 
betænkningstid) 

o Ved accept fortsætter den ansættelsen på de nye forhold ved varslets udløb  
▪ Anciennitet og andre rettigheder fortsætter 

• U: overgang fra funktionær til ikke funktionær  
o Ved afslag fratræder LM ved varslets udløb  

 
 
Manglende varsel = misligholdelse fra AG, LM kan ophæve og kræve erstatning for misligholdelse.  

o LM kan nægte ændringer og fortsætte på hidtidige vilkår, AG kan ikke påberåbe sig 
misligholdelse i situationen.  

 
Der kræves en saglig grund til ændringen, ellers godtgørelse efter § 2b.   

- Krav: usaglig og 1 års anciennitet  


