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NOTAT  

Opmandstilkendegivelse af 19. maj 2014 om 
overenskomstdækning af IT-supporter (Fre-
deriksberg Kommunalforening mod Frede-
riksberg Kommune)  

Resume 

Ved tilkendegivelse af 19. maj 2014 fastslog opmanden, at en it-supporter, 

der er uddannet datafagtekniker og som anvender sin uddannelse i stillin-

gen, er omfattet af dækningsområdet i Overenskomst for håndværkere mel-

lem KL og Dansk Metal m.fl.   

 

Opmand tilkendegav med en nærmere begrundelse, at den mellem KL og 

Frederiksberg Kommunal-forening indgåede Overenskomst for kontorper-

sonale og tandklinikassistenter m.fl. ikke kan anses at omfatte kontorperso-

nale med teknisk uddannelse.  

 

Idet opmanden lagde til grund, at den i sagen omhandlede medarbejder, der 

var uddannet datafagtekniker og ansat som it-supporter, var ansat til udfø-

relse af opgaver inden for sit uddannelsesområde, kunne stillingen ikke an-

ses for dækket at Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassisten-

ter m.fl. 

 

Sagsfremstilling 

Medarbejderen, der er ansat som it-supporter, blev ved ansættelsen i Frede-

riksberg Kommune indplaceret under Overenskomst for kontorpersonale 

og tandklinikassistenter m.fl. mellem KL og Frederiksberg Kommunalfor-

ening. 

 

Som konsekvens heraf valgte medarbejderen at udmelde sig af Dansk Metal, 

med henblik på i stedet at blive medlem i Frederiksberg Kommunalfor-

ening. 
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Efter rådgivning fra KL meddelte Frederiksberg Kommune efterfølgende, 

at stillingen som it-supporter henhørte under Overenskomst for håndvær-

kere, hvorfor medarbejderen ville blive overflyttet til denne overenskomst.  

 

Frederiksberg Kommunalforening anlagde herefter sag mod Frederiksberg 

Kommune med påstand om, at kommunen skulle anerkende, at den om-

handlede medarbejder, der er ansat som it-supporter, er omfattet af Frede-

riksberg Kommunalforeningens overenskomst for kontorpersonale og 

tandklinikassistenter m.fl.  

 

Overenskomstparterne var under sagen enige om, at der ikke i forbindelse 

med Frederiksberg Kommunes indmeldelse i KL i 2005 var sket nogen æn-

dring i overenskomstens dækningsområde, der således havde været uændret 

i en længere årrække. 

 

Af 2005-overenskomsten fremgik det af § 1, stk. 2, nr. 5, at overenskomsten 

ikke omfatter bl.a. kontorpersonale med teknisk uddannelse og med dertil 

svarende beskæftigelse. Overenskomsten omtalte ikke direkte it-personale, 

idet overenskomstparterne dog var enige om, at disse var omfattet af over-

enskomstens dækningsområde på samme måde som tidligere. 

 

Ved overenskomstfornyelsen i 2008 blev formuleringen af dækningsområ-

det ændret således, at det kom til at fremgå, at overenskomsten omfattede 

”kontorpersonale, herunder it-personale”. Overenskomstparterne var under 

sagen enige om, at den ændrede formulering alene var udtryk for en præci-

sering af overenskomstens dækningsområde. 

 

Det blev under sagen oplyst, at it-området i Frederiksberg Kommunen frem 

til 2009 havde været en administrativ organisation, idet man indtil da havde 

tilkøbt ydelser med teknisk indhold hos eksterne leverandører. I 2009 påbe-

gyndte man dog en ændring af organisationen for at styrke de tekniske 

kompetencer internt i afdeling og spørgsmålet om den overenskomstmæssi-

ge indplacering af disse nyansatte kompetencepersoner blev derved aktual i-

seret. 

 

Opmanden fastslog, at det påhvilede klager at godtgøre, at den i 2005-

overenskomsten nævnte undtagelse vedr. kontorpersonale med teknisk ud-

dannelse ikke skulle gælde i forhold til it-personale og fandt ikke, at klager 

havde ført bevis herfor. 

 

Under henvisning til, at uddannelsen til it-supporter henhører under Metal-

industriens Uddannelsesudvalg under Uddannelsesnævnet anførte opman-

den, at medarbejdere der ansættes til varetagelse af opgaver på baggrund af 
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denne uddannelse må betragtes som kontorpersonale med teknisk uddan-

nelse og dermed anses som undtaget fra overenskomstens dækningsområde. 

 

Frederiksberg Kommune blev herefter frifundet. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

Afgørelsen er meget konkret begrundet i forhold til den omhandlede over-

enskomst mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening, og har således 

kun begrænset betydning i relation til det øvrige kommunale område. 


