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NYHETER I RETTSUTVIKLINGEN 2018 / 2019

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 2
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Innhold
1. Høyesterett
2. Lagmannsrettene

• Oppsigelse/avskjed

• Virksomhetens forhold

• Arbeidstakers forhold

3. Utvalgte tingrettsdommer
4. Arbeidsretten
5. Lovendringer
6. Lovforslag/høringer

Vedlegg: Oversikt over erstatningsutmåling mv.

• Virksomhetsoverdragelse/ 
Arbeidsgiveransvar

• Midlertidig ansettelse

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 3
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Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm side 417.09.2019

Høyesterett
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Oversikt over HR –praksis 

Nedbemanning
1. HR-2019-424-A (Skanska) – Ansiennitet

Oppsigelse
2. HR-2019-928-A – Endringsoppsigelse etter skipsarbeiderloven

3. HR-2018-2047-U – Oppsigelse, rett til å stå i stilling

4. HR-2018-1958-A – Oppsigelse av fastlegeavtale, samvittighetsforbehold

Virksomhetsoverdragelse
5. HR-2018-1944-A – Virksomhetsoverdragelse, valgrett, AFP.

Ansettelsesforhold
6. HR-2018-2371-A – Bemanningsentreprise. Arbeidsinnleie

Permittering
7. HR-2019-178-A – Lønnsplikt ved permittering

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 5
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HR-2019-424-A (Skanska)
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Tema: Ansiennitet ved nedbemanning.

Sakens faktum:
• Nedbemanning våren 2016 i anleggsdelen av Skanska

• 600 fagarbeidere ble redusert til ca 500, hvorav ca 50 

oppsagt

• Enighet om behov, omfang, krets og kriterier

6



HR-2019-424-A
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Sakens hovedspørsmål:

• Er ansiennitet en hovedregel ved utvelgelse til oppsigelse, 

eller "bare" et utgangspunkt

• Gjelder det en terskel for å fravike ansiennitet i den forstand 

at det må påvises klare kompetanseforskjeller

• Betydningen av feil i saksbehandlingen

Dessuten en rekke underspørsmål.
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HR-2019-424-A
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Partene om hovedregel vs utgangspunkt:

• Skanskas anførsel i avsnitt 13

"Det er ikke riktig at ansiennitet er "hovedregelen" ved 

utvelgelse til oppsigelse.

• NHOs anførsel i avsnitt 16

"ansiennitet ikke er gitt særlig prioritet ved utvelgelsen, ut over 

å være et moment arbeidsgiver alltid må ta i betraktning"

• Arbeidstakers anførsel i avsnitt 19

"Lagmannsretten har tolket og anvendt Hovedavtalen § 8-2 

riktig ved å legge til grunn at ansienniteten er utgangspunktet 

for utvelgelsen."

• LOs anførsel i Høyesterett i avsnitt 22

"Det er dekkende å beskrive dette prinsippet både som 

utgangspunktet og hovedregelen."
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HR-2019-424-A
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Høyesterett om hovedregel vs utgangspunkt i avsnitt 62:

"Av denne grunn kan det etter mitt syn gi misvisende
assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en

«hovedregel». Uttrykket kan i denne sammenheng gi inntrykk av at 

det skal noe mer til for å fravike ansiennitetsrekkefølgen enn hva

jeg mener det er rettslig grunnlag for. Jeg vil derfor unngå å bruke
begrepet her, slik også NHO og LO gjorde i forliket høsten 2018."
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HR-2019-424-A
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Partene om terskelspørsmålet:

• Skanskas anførsel i avsnitt 13:

"[D]et er heller ikke korrekt at arbeidsgiver må påvise klare

kompetanseforskjeller eller andre tungtveiende grunner for å 

kunne fravike ansiennitetsprinsippet."

• Arbeidstakernes anførsel i avsnitt 19:

"Det kreves momenter av en viss styrke for å kunne fravike

ansiennitetsrekkefølgen. Normalt kreves klar forskjell i dyktighet

og erfaring eller andre tungtveiende grunner."
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HR-2019-424-A
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Høyesterett om terskelspørsmålet i avsnitt 60:

"Tariffavtalehistorikken og særlig Arbeidsrettens praksis

understøtter etter min mening det jeg mener følger av ordlyden i §

8-2 første ledd, sett i sammenheng med forliket mellom LO og

NHO høsten 2018. Jeg er derfor ikke enig med ankemotpartene og

LO i at det kan utledes en generelt formulert terskel for å kunne

fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse."
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HR-2019-424-A

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 12

Høyesterett om betydningen av ansiennitet i avsnitt 45:

"Det følger av § 8-2 første ledd at det er arbeidsgivers fravikelse

av ansiennitetsprinsippet som krever saklig grunn. 

Ansiennitetsprinsippet er derfor gitt en særstilling som det ikke er

gitt i arbeidsmiljøloven § 15-7. Etter Hovedavtalen § 8-2 er

ansiennitetsprinsippet «utgangspunktet», slik det uttrykkes i

forlikets første setning. Vurderingen må med andre ord begynne
der."
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HR-2019-424-A
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Høyesterett om betydningen av ansiennitet i avsnitt 61:

"Utvelgelsen vil måtte bero på en totalbedømmelse, hvor vil inngå

på den ene siden ansiennitetenes og ansiennitetsforskjellenes

lengde, og på den andre siden styrken i de kriteriene

arbeidsgiveren ellers påberoper seg. Vekten av de sistnevnte

kriteriene vil kunne variere etter virksomhetens situasjon og

behov."
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HR-2019-424-A
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Høyesterett om betydningen av ansiennitet i avsnitt 72:

"Disse formuleringene [i BLR dom] indikerer etter min mening at 

lagmannsretten har lagt større vekt på ansiennitetsprinsippet enn

det jeg mener at § 8-2 første ledd gir grunnlag for. Jeg utelukker

ikke at vesentlige kompetanseforskjeller i visse tilfelle må kreves

for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen. Men dette forutsetter

typisk relativt betydelige ansiennitetsforskjeller i den oppsagtes

favør, noe dommen ikke gir nærmere opplysninger om."
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HR-2019-424-A

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 15

Høyesterett om betydningen av ansiennitet i avsnitt 84:

"Jeg er etter dette kommet til at lagmannsretten har krevd mer for 

at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen §

8-2 første ledd enn hva regelen gir grunnlag for. Det er, etter
omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved

utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og

dyktighet er vesentlige"
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HR-2019-424-A
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Oppsummering så langt:

• Hovedregel vs utgangspunkt har ikke rettslig betydning, det er

kravet til saklig grunn for fravikelse som gir

ansiennitetsbestemmelsen innhold.

• Ansiennitetsprinsippet har en særstilling og er utgangspunktet

for vurderinger om utvelgelse.

• Det gjelder en terskel, men den er relativ og kan dermed ikke

formuleres generelt. Et tilbakevendende spørsmål i denne type 

saker vil være når det kreves vesentlige kompetanseforskjeller

for å fravike ansienniteten. Betydelige ansiennitetsfravik – sml

Securitas, ARD-2009-48. Uansett en glideskala.
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Særlig om kravene til saksbehandlingen:

• Saken ble avgjort på dette grunnlag.

• Dommen er meget klar.

• Dommen vil i praksis styrke ansiennitetsprinsippets håndhevelse.

• Skal se raskt på de relevante premissene.
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Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 18

Høyesterett om betydningen av saksbehandlingen, avsnitt 76:

"Det er ikke tvilsomt at arbeidsgiver må gjennomføre en

forsvarlig, og for domstolene etterprøvbar, saksbehandling som

grunnlag for utvelgelse til oppsigelse ved nedbemanning. 

Resultatet kan, i mangel av en slik forsvarlig saksbehandling, bli at 
oppsigelsene kjennes ugyldige. For bedømmelsen etter

arbeidsmiljøloven § 15-7 viser jeg til Rt-2015-1332 avsnitt 36, 

Gresvig-dommen, Rt-1984-1058 på side 1067, Haslund-dommen, 

og til LG-2018-7314, Bravida-dommen."
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Høyesterett om betydningen av saksbehandlingen, avsnitt 77:

"For bedømmelsen etter Hovedavtalen § 8-2 viser jeg til ARD-

2009-48 avsnitt 42, Securitas-dommen. Arbeidsretten kom der til at 

bedriften, ved utvelgelse til permittering, «ikke hadde et 

tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en forsvarlig avveining av 

de relevante hensyn». Hovedinntrykket var at saken var «for dårlig

opplyst», og Arbeidsretten kom til at «det ikke er mulig å foreta en

full etterprøving av om utvelgelsen var saklig». Permitteringen ble

derfor kjent tariffstridig. Det kan ikke være tvilsomt at det samme

må gjelde ved oppsigelser."
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HR-2019-424-A
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Høyesterett om betydningen av 
saksbehandlingen, avsnitt 80/81:

"Lagmannsretten pekte i fortsettelsen på at arbeidstakernes

realkompetanse i og for seg kunne vektlegges i nedbemanningen, 

men at dette blir «[m]er problematisk» når Skanska benyttet så

skjønnsmessige underkriterier som kreativitet, selvstendighet og

omdømme. Da kreves, etter lagmannsrettens syn, «at dette kan

belegges med solid dokumentasjon», særlig hvis vedkommende

ikke tidligere har blitt konfrontert med arbeidsgiverens misnøye."

"Dette er jeg enig i, og da kanskje særlig ved oppsigelse av 

fagarbeidere. Dess mer skjønnsmessige og subjektive
kriteriene da er, dess bedre dokumentasjon må etter min 
mening kreves."
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Oppsummert om betydningen av saksbehandlingen:

• Dommen understreker kravet om en grundig, fullt ut

etterprøvbar og forsvarlig saksbehandling hvis ansiennitet skal

fravikes.

• Risikoen for utvelgelse på grunnlag av trynefaktoren er

vesentlig redusert.

• Brudd på de strenge saksbehandlingskrav som oppstilles kan I 

seg selv medføre at oppsigelsene blir kjent usaklige.

• Dommen vil i praksis styrke ansiennitetsprinsippet.
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HR-2019-928-A (Hurtigruten)

Endringsoppsigelse etter skipsarbeiderloven § 5-6 (aml § 15-7)

• En overstyrmann i Hurtigruten ble sagt opp etter at han hadde valgt 
feil løp ved passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke, slik at 
skipet berørte grunnen. Han hadde ikke på forhånd lagt inn ruteplan 
for passeringen, og navigeringen skjedde uten at radar eller 
kartmaskiner ble kontrollert for å fastslå skipets posisjon. Han hadde 
heller ikke kommunisert om rutevalget med førstestyrmannen, som 
var sammen med ham på brua. Høyesterett var enig i at det var en 
alvorlig feil av ham å føre skipet gjennom Finnsnesrenna uten støtte 
i radar og kartmaskiner, og at Hurtigruten hadde saklig grunn til å si 
ham opp, jf. skipsarbeidsloven § 5-6 første ledd. Det ble lagt vekt på 
at det dreide seg om en endringsoppsigelse, idet han fikk fortsette i 
rederiet som førstestyrmann

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 22
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HR-2019-928-A
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Sakens spørsmål:
1. Er oppsigelsen saklig begrunnet?

2. Er det en lavere terskel ved endringsoppsigelse enn ved vanlig 

oppsigelse?

Høyesterett:
• Overstyrmann A hadde en ledende posisjon. Det stilles strenge krav til 

innehavere av slike stillinger.

• Ansvaret for manges sikkerhet og store materielle verdier.

• Kunne ikke unnskyldes med at A hadde lang fartstid, ingen tidligere 

formelle advarsler eller at feilene skjedde over en kort periode.

• I den samlede saklighetsvurderingen har jeg også sett hen til at A fikk 

fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige 

likhetstrekk med hans tidligere arbeid. (avsnitt 117)

23

Brukernavn
Presentasjonsnotater
“Overstyrmann A hadde en ledende posisjon. Det stilles strenge krav til innehavere av slike stillinger, jf. Rt-1997-1128 på side 1133. Det lå til stillingen at overstyrmannen hadde ansvaret for manges sikkerhet og store materielle verdier. Selv om A hadde lang fartstid og var uten tidligere formelle advarsler, og selv om feilene skjedde over en kort periode, mener jeg på denne bakgrunn at Hurtigruten hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse. I den samlede saklighetsvurderingen har jeg også sett hen til at A fikk fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige likhetstrekk med hans tidligere arbeid.“ (Premiss 177) 



HR-2019-928-A

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 24

Høyesterett om terskelen ved endringsoppsigelser:
• I kravet om saklig grunn ligger det altså for det første at oppsigelsen må 

være basert på et forsvarlig skjønn, herunder at det ikke må legges vekt 
på utenforliggende forhold. I tillegg må arbeidsgiver etter 
omstendighetene ta hensyn til rimeligheten av oppsigelsen for 
arbeidstaker. Dette siste er en bred vurdering. Det må ved denne 
avveiningen også kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i 
virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt 
mindre alvorlig da. Hvor stor vekt momentet skal ha vil imidlertid 
variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den 
nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være 
av betydning. (avsnitt 50)

• Høyesterett angir her at terskelen er den samme, men at muligheten for 
fortsatt ansettelse kan komme inn som et moment i 
interesseavveiningen under saklighetsvurderingen.
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HR-2018-2047-U – stå i stilling
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Tema: Rett til å stå i stillingen 

Faktum:
• A var oppsagt på grunn av at han hadde fremsatt trusler, samt konflikter 

mellom ham og kolleger.

• Tok ut stevning for tingretten.

• Ville stå i stilling: rett til som følge av søksmål innen tidsfrister.

• Det ville ikke arbeidsgiver: krevde fratreden.

• Lagmannsretten traff avgjørelse om at arbeidstaker ikke skulle fratre 

stillingen under tingrettens behandling, men at han ikke hadde rett til å 

utføre arbeid mens han sto i stillingen. 

25

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Premiss 2:A ble 22. januar 2018 oppsagt fra sin stilling som fagarbeider innen flystruktur i X AS. Oppsigelsen var begrunnet i forhold hos A. Det ble vist til at han hadde fremsatt trusler, samt til konflikter mellom ham og kolleger. A reiste søksmål om gyldigheten av oppsigelsen. Han krevde samtidig å stå i stillingen mens saken står for retten. X AS tok til motmæle og krevde videre også at A skulle fratre under sakens behandling	



HR-2018-2047-U – stå i stilling
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Sakens spørsmål: 
Gir arbeidsmiljøloven § 15-11 (2) grunnlag for en mellomløsning, slik at 

arbeidstaker får lønn men ikke har rett til å utføre arbeid mens 

oppsigelsessaken behandles? 

Høyesterett:

• Ordlyden i bestemmelsen nevner ikke mellomløsningen. Gir 

domstolene kompetanse til å bestemme om arbeidstaker skal fratre 

stillingen. 

• Formålet i forarbeidene er at gjensidigheten skal bestå.

• Endringer i arbeidsforholdet under oppsigelsessaken må ligge 

innenfor styringsrettens rammer.
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Høyesteretts konklusjon: 

En slik mellomløsning er problematisk med tanke på formålet med 

retten til å stå i stillingen og bør ikke godtas. 

Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. 
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Oppsigelse av fastlegeavtale fordi legen ikke ville sett inn 

spiral. 

Sakens faktum: 
• En lege ønsket ikke å sette inn spiral som 

prevensjonsmiddel på grunn av samvittighetsgrunner.

• Legen mente samvittighetsforbeholdet var muntlig akseptert 

av ansettelsesrådet under intervjuet, og at kollegaer kunne 

gjøre inngrepene.

• Kommunen mente at det ikke var inngått avtale.

• Fastlegeordningen gir ikke adgang til 

samvittighetsforbehold.

• Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot kommunen.

• Helsetilsynet konkluderte med at fastlegen ikke hadde 

adgang til å reservere seg.

• Kommunen tilbød ikke allmennlegetjenester i svansvar med 

krav i regelverk – sa opp legen.
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Lagmannsretten:
• Oppsigelsen er ugyldig.

• Frifant kommunen for krav om erstatning. 

Sakens hovedspørsmål for HR: 

1. Er det inngått avtale om samvittighetsforbehold?

2. Er oppsigelsen av fastlegeavtalen gyldig? 

3. Er kommunen erstatningsansvarlig for legens økonomiske tap som 

følge av oppsigelsen?   
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Er det inngått avtale om samvittighetsforbehold? 

• Det er ikke inngått noen skriftlig avtale om samvittighetsforbehold, 

spørsmålet blir dermed om det ble inngått muntlig avtale om 

samvittighetsforbeholdet under intervjuet. 

• Kommunen fikk ikke medhold i at ansettelsesrådet hadde gått ut 

over sin myndighet til å godkjenne forbeholdet, da ansettelsen 

skjedde i tråd med normal delegasjonspraksis. 

HR: 

På denne bakgrunn finner jeg det klart at det i mai 2011 ble inngått en 
bindende avtale om ansettelse av A som omfattet en aksept av 
hennes samvittighetsforbehold. (Premiss 31)  
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Var samvittighetsforbeholdet i strid med gjeldende regler på 
avtaletidspunktet? 

• Høyesterett gjennomgår rettstilstanden grundig og konkluderer 

med at hverken lov eller forskrift forbød samvittighetsforbehold da 

legen ble ansatt i 2011. 

• Heller ikke forholdene rundt forskriftsendringen i 2012 gjorde at 

avtalen måtte anses ugyldig. 

• Oppsigelsen var derfor usaklig. 
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Høyesterett om erstatningskravet:

• Utenfor aml § 15-12.

• Vurdering: erstatningsansvar i kontraktsforhold.

• Objektivt ansvar for rettsvillfarelse i kontraktsforhold – trenger ikke 

å påvise skyld.

• Oppsigelsen et «pønalt preg».

• HR mente at legen hadde krav på erstatning for økonomisk tap 

som følge av oppsigelsen.

Høyesteretts konklusjon:
- Oppsigelsen er ugyldig.

- Kommunen er erstatningsansvarlig for økonomisk tap.
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Tema: Virksomhetsoverdragelse, valgrett, AFP.

Sakens faktum: 
• En arbeidstaker på 60 år ble overført til ny arbeidsgiver som 

følge av en virksomhetsoverdragelse. 

• Enighet om at det var virksomhetsoverdragelse.

• Beholdt lønnsnivå, ansiennitet, funksjonærlån og fikk en 

engangsutbetaling for tapt innskuddspensjon på kr. 84 818,-

• Tap i AFP for arbeidstaker på 1,3 mill. kroner. 

• Arbeidstaker ønsket å fastholde kontakten med tidligere 

arbeidsgiver.

• Subsidiært erstatningskrav for økonomisk tap grunnet 

bortfall av AFP-ordningen.    
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Sakens hovedspørsmål: 

1. Kan arbeidstakeren påberope seg valgrett fordi hun som følge av 

virksomhetsoverdragelsen mister avtalte pensjonsrettigheter? 

2. Oppfyller tap av AFP kun to år før fylte 62 vilkåret om «ikke 

uvesentlige negative endringer»? 

Lagmannsrettens slutning:

A skal anses som sammenhengende ansatt frem til i dag i DNB 
Næringseiendom AS i samsvar med de til enhver tid fastsatte lønn og 
pensjonsvilkår, herunder retten til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP) 
ved fylte 62 år

Høyesterett? 
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Høyesterett om valgretten:

• Konkret vurdering av hvilke endringer virksomhetsoverdragelsen vil 

ha for arbeidstakernes arbeidssituasjon.  

• AFP er ingen rettighet før vilkårene er oppfylt. Kun en mulighet.

• Høyesterett mener likevel at arbeidstakeren kan ha en berettiget 

forventning til AFP som skal vurderes i relasjon til valgrett:

«mindre enn to år igjen til fylte 62 år»

• Spørsmålet er ikke om det er en rettighet, men hvor sannsynlig det 

er at den negative virkningen ved virksomhetsoverdragelse vil 

inntreffe.

• Uten betydning at ordningen er tariffestet.

• Skal være et unntak fra hovedregelen om overdragelse.
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Høyesteretts konklusjon:

«I lys av rettspraksis om valgrett er jeg enig med lagmannsretten i at 
bortfall av et totalt pensjonsbeløp på 1,3 millioner kroner som følge av 
virksomhetsoverdragelsen er en ikke uvesentlig negativ endring av 
inngripende karakter i As arbeidssituasjon.»

«Min konklusjon blir etter dette at A hadde en valgrett fordi hun har 
sannsynliggjort at hun som følge av virksomhetsoverdragelsen gikk 
glipp av AFP i størrelsesorden 1,3 millioner kroner.» (Premiss 70 og 

71). 
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Ansettelsesforhold. Bemanningsentreprise vs. arbeidsinnleie. 

(Norwegian)

Sakens faktum:
Etter omfattende omorganisering av et flyselskap oppstod spørsmålet 

om hvem som var arbeidsgiver for piloter og kabinansatte. 

Omorganiseringen bestod blant annet av å skille ut den operative 

delen av virksomheten fra morselskapet (NAS) til egne selskaper 

(PSN og CSN). Disse selskapene leverte så piloter og kabinpersonell 

til morselskapet. Saken dreier seg om de arbeidsrettslige følgene av 

omorganiseringen, herunder hvem som er arbeidsgiver og om 

tjenesteleveringen er arbeidsinnleie eller bemanningsentreprise.

MAO: Spørsmål om rett til ansettelse i morselskapet, og tema om det 

var ulovlig innleie og i så fall om det ga rett til ansettelse hos innleier.
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• Uvanlige premisser for avgjørelsen:

• Avsnitt 68: «Som det har fremgått av min gjennomgang av 

utviklingen i Norwegian-konsernet og saksgangen for 

domstolene, har konsernet vært gjennom en 

omorganisering som har vart i flere år. De ankende parter 

har nedlagt påstand om at NAS – og for pilotene også NAN 

– «er» arbeidsgiver for dem. Det er altså bedt om dom for 

hvordan arbeidsforholdet er nå, ikke hvordan det tidligere 

har vært.»

• Stevning i mai 2015, dom i HR i desember 2018
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• Høyesteretts svar på hovedspørsmålene:

• Innleie av arbeidskraft eller entreprise (på domstidspkt)?

 Høyesterett: Entreprise, ikke innleie

• Morselskapet arbeidsgiver på "særskilt grunnlag" (felles 

arbeidsgiveransvar)?

 Høyesterett: Nei, ikke arbeidsgiveransvar for morselskapet på 

"særskilt grunnlag"

• Ansettelse i morselskapet grunnet ulovlig innleie før 1/9-16?

 Høyesterett: Ulovlig innleie, men "åpenbart urimelig" 

med ansettelse i morselskapet
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Høyesterett om grensedragningen mellom innleie og 

entreprise:

• "...de sentrale kriteriene er ansvar for ledelsen og resultatet 

av det arbeidet som utføres. De øvrige kriteriene tjener 

mest som sperre mot forsøk på omgåelser." (Avsnitt 80)

 Ingen overraskelser her, den konkrete vurderingen falt ut i 

arbeidsgivers favør
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Høyesterett om felles arbeidsgiveransvar:

• "Generelt må man kunne si at rettspraksis, og gjengivelsen 

av den i forarbeidene, forutsetter at felles 

arbeidsgiveransvar er en snever unntaksregel ‒ det skal 
mye til før et annet foretak enn den formelle arbeidsgiveren 

kan anses for å ha del i arbeidsgiveransvaret."(Avsnitt 110)
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Høyesterett om felles arbeidsgiveransvar:

• Som Høyesterett bemerket i Rt-2013-998 (Quality People) 

avsnitt 63, kan nye måter å organisere næringsvirksomhet 

på utfordre arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge 

ansettelsesforhold. Det er videre slik at flytting av 

arbeidstakere til andre selskaper innen et konsern får 

konsekvenser for deres rett til informasjon, samarbeid og 

medbestemmelse i henhold til hovedavtalen og 

arbeidsmiljøloven. Gitt de klare lovgiveruttalelsene knyttet til 

gjeldende arbeidsgiverbegrep må det imidlertid være opp til 

lovgiver å avgjøre om det bør gis en slik regel som 

arbeidstakersiden her har argumentert for. (Avsnitt 119)

 Ingen overraskelser her heller, nok en gang falt den 

konkrete vurderingen ut i arbeidsgivers favør.
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Høyesterett om "flytting" av ansatte mellom konsernselskap

• Egentlig en vurdering av om det var grunnlag for å 

konstatere felles arbeidsgiveransvar for morselskapet på 

grunnlag av lojalitetsplikt i kontraktsforhold, som anført av 

arbeidstakersiden.

• "Til dette vil jeg for det første bemerke at domstolene bør 

være varsomme med å overprøve det som grunnleggende 

er forretningsmessige vurderinger av hva som er en 

hensiktsmessig selskapsstruktur for den virksomheten som 

drives. Dette er vurderinger som naturlig faller inn under 

arbeidsgivers rett til foretaksledelse.« (Avsnitt 122)

 Utfallet av vurderingen er begrunnet i tråd med tradisjonell 

lære.
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Det er lyspunkter i dommen:

• Høyesterett har i avsnitt 121 en formulering av regelen om 

felles arbeidsgiveransvar som er meget bra – selv om det 

ikke hjalp i denne saken.

 De ankende parter har også argumentert for felles 

arbeidsgiveransvar basert på de ulovfestede reglene om 

ansvarsgjennombrudd i selskapsforhold. Jeg har imidlertid 

vanskelig for å se at dette kan gi noe i tillegg til den regelen 

om felles arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag som jeg 

nettopp har drøftet. Det er nærliggende å se dette som en 

regel nettopp om ansvarsgjennombrudd basert på 
arbeidsrettslige hensyn.
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Det er lyspunkter i dommen:

• Høyesterett kom til at innleie i en periode fra mars 2014 til 

september 2016 var ulovlig. (avsnitt 124 – 136)

• Arbeidsgivers anførte at det var lovlig midlertidighet i denne 

perioden fordi det hele tiden var meningen å komme over i et 

entrepriseforhold.

• Høyesterett var ikke enig i dette ut på grunnlag av en fastholdt 

fortolkning av adgangen til midlertidig ansettelse – omorganisering i 

seg selv gir ikke grunnlag for midlertidig ansettelser. Beror på en 

konkret vurdering. Når ikke en omorganisering av dette omfang ga 

grunnlag for midlertidige ansettelser, er det vanskelig å se for seg 

hvilke omorganiseringer som gjør det.

 Høyesterett kom imidlertid at det likevel ikke var grunnlag for krav 

om fast ansettelse på grunnlag av ulovlig innleie - åpenbart 

urimelig.
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Tema: Lønnsplikt ved permittering

Sakens faktum: 
• Permitterte ansatte mottar permitteringslønn fra arbeidsgiver i 10 

dager.

• Permitteringslønnen ble begrenset til 6 ganger Grunnbeløpet (G).

• 1. mai 2019 er kr 99 858,-*6=599 148

• A mente han hadde krav på full lønn. 

• Differansen var på kr. 8 660,-

• Pilotsak – relevant for mange andre saker

Lagmannsretten:
Han har krav på full lønn.
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Sakens hovedspørsmål:
Har A krav på full lønn i permitteringslønnsperioden til arbeidstaker.

Høyesterett sier:
• Permittering dominerende virkemiddelet ifm driftsinnskrenkning og 

driftsstans.

• Arbeidstaker løst fra arbeidsplikt og arbeidsgiver løst fra lønnsplikt 

midlertidig.

• 10 dager arbeidsgiverperiode, deretter dagpenger fra NAV.

• Beregningsgrunnlaget er det samme som ved sykepenger. 

Årsbegrensning på 6 G.

• Begrensningen på 6 G står ikke i permitteringslønnsloven.

• Høyesterett mente dette var bevisst valg fra lovgiver.

47

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grundig analyse av forarbeidene.



HR-2019-178-A

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 48

Konklusjon: 

Ingen begrensning til 6 G på permitteringslønn i 

arbeidsgiverperioden. 
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Lagmannsrettene
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Oversikt

• Oppsigelse og avskjed
• Virksomhetens forhold
• Arbeidstakers forhold
• Spørsmål om fratreden

• Virksomhetsoverdragelse
• Ulovlig innleie – krav om fast ansettelse
• Øvrig
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Oppsigelse virksomhetens forhold 
– aml § 15-7

Vurderingstema: er oppsigelse saklig begrunnet i virksomhetens 

eller arbeidsgiverens forhold.

6 dommer for lagmannsretten

Ugyldig oppsigelse

• LB-2018-17800: Selskapet skulle legge om lageret til mer bruk 

av datastyring. Reelle begrunnelse at han ikke ville arbeidet på 

lørdager og ønsket overtidsbetaling. Arbeidstiden var 7-17 seks 

dager i uken. Han ble trodd av retten.
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Oppsigelse virksomhetens forhold –
utvalgskrets nedbemanning

• LF-2018-82321: nedbemanning, bruk av utvalgskrets 

begrenset til lokasjon og divisjon i forbindelse med 

nedbemanning ikke saklig: anket til Høyesterett.

• LG-2018-30225: nedbemanning, bruk av begrenset 

utvalgskrets til lokasjoner og divisjoner var saklig. Konsekvent 

og langvarig bruk av utvalgskrets. 

En oppsigelse var usaklig pga ubegrunnet ansiennitetsfravik.

• LF-2018-145211: saklig utvalgskrets.

• LH-2018-179158: saklig utvalgskrets kun en person.
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Oppsigelse virksomhetens forhold

Nedbemanning – utvelgelseskriterier:

• LG-2017-202531: Kompetansekrav til ny stilling som 

arbeidstakeren ikke bestod, og ønsket heller ikke å 

gjennomføre test som røykdykker. 

Saklig oppsigelse.
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Virksomhetsoverdragelse
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4 dommer fra lagmannsrettene:

• LB-2017-149697 Hvilke rettigheter ble overført ved 

virksomhetsoverdragelse av renhold fra forsvaret til ISS

• LB-2017-199982 Valgrett ved virksomhetsoverdragelse 

mellom to virksomheter i staten

• LG-2018-13170 Leverandørskifte av trafikktjenester ved 

Heliporten på Flesland var virksomhetsoverdragelse

• LH-2019-22390 Konkret vurdering av identitetsvilkåret
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LB-2017-149697

• Renhold i forsvaret ble satt ut på anbud og ISS vant. Dette var 

virksomhetsoverdragelse, og de ansatte renholdere i forsvaret 

fulgte med. Spørsmål hvilke rettigheter de fikk med. 

• Lagmannsrettens flertall kom til at reglene om 

oppsigelsesfrister og særalderspensjon fulgte med, men ikke 

offentlig AFP
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LB-2017-199982

• Overdragelse av lønns- og regnskapsfunksjon mellom to 

virksomheter i staten, som medførte flytting av stillingene fra 

Oslo til Stavanger, ble ansett som en virksomhetsoverdragelse 

etter arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

• Tjml § 12 medførte ikke begrensninger i de ansattes 

reservasjonsrett etter arbeidsmiljølovens § 16-3. 

Lagmannsretten flertall mente at tjml§ 12 heller ikke medførte 

begrensninger i adgangen til å kunne påberope seg den 

ulovfestede valgretten.

• Vilkårene for å utøve denne valgretten var oppfylt. Staten var 

erstatningsansvarlig for den ansattes nettotap ved at staten 

ikke hadde akseptert utøvelse av valgretten.
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Virksomhetsoverdragelse
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LG-2018-13170

• Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av 

trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen var 

en virksomhetsoverdragelse. 

• Partene var enige i at overføringskriteriet var oppfylt. Tvisten 

knyttet seg til de to øvrige vilkår; om det forelå en selvstendig 

økonomisk enhet og om virksomhetens identitet var i behold 

etter overføringen.

• Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at vilkårene 

for virksomhetsoverdragelse var oppfylt.

57

Brukernavn
Presentasjonsnotater
LB-2017-149697 LB-2017-199982 LG-2018-13170 LH-2019-22390 



Virksomhetsoverdragelse
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LH-2019-22390

• Saken gjaldt spørsmål om virksomhetsoverdragelse etter 

arbeidsmiljøloven § 16-1.

• Lagmannsrettens flertall kom etter en konkret vurdering til at 

identitetsvilkåret ikke var oppfylt. Dissens.
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Oppsigelse eget forhold - aml § 15-7

Vurderingstema: 

Er det saklig grunn i arbeidstakeres forhold?

Ugyldig oppsigelse:

• LA-2018-147152 – lærekontrakt (lærling) stillingsvern etter 

aml.

• LA-2018-13876 – sivilingeniør, bra kvalitet på arbeidet. Satt på 

sidelinjen og utestengt. Lite kontakt med leder, hadde lite å 

gjøre, faktureringsgrad synkende, psykisk belastende, 

sykmeldt, ble delvis arbeidsufør.
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Oppsigelse eget forhold

Ugyldig oppsigelse:

• LB-2017-195536: usaklig formuriktig oppsigelse fra 

aksjeselskap, eiere av selskapet holdt personlig 

erstatningsansvarlig etter ulovfestede culpa-ansvaret (skyld).

Eierne var for personlig knyttet (uavhengig av eieform) til 

oppsigelsen og hadde ikke spilt med åpne kort. 
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Oppsigelse eget forhold

Ugyldig oppsigelse:

• LE-2018-109639: formuriktig oppsigelse.

• LF-2018-84021: lærer grep inn fysisk mot elever på 5.trinn ved 

fire anledninger. Kollektive avstraffelser og var streng. 

Ikke nok til å begrunne mistillit fra kommunen. 

Konkrete bevisvurderingen viste ett annet bilde enn det 

kommunen hadde lagt til grunn.
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Oppsigelse eget forhold

Gyldig oppsigelse:

• LB-2018-24869: Oppsigelse på grunn av sykefravær. 

Lagermedarbeider. Hadde de siste 4 årene gjennomsnittlig 

fravær på 54,6 %. Arbeidsgiveren hadde oppfylt sin strenge 

tilretteleggningsplikt. Ikke påregnelig at han ville vende tilbake 

til full stilling, selv om han hadde operasjon planlagt i nær 

fremtid. Ung og høyt utdannet.

• LF-2018-138096: oppsigelse pga sykdom og 

alkoholproblemer, flere fravær uten gyldig fraværsgrunn.
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Oppsigelse eget forhold

Ikke oppsigelse

• LE-2018-95528: Arbeidsgiveren mente at A hadde manglende 

prestasjon og kvalitet på arbeidsutførsel. 

Arbeidstakeren mente seg mobbet. 

A forlot arbeidsplassen i sinne og kom ikke på jobb igjen. 

Ikke avskjediget eller oppsagt. 

Lagmannsretten sa at det må være klar beskjed om oppsigelse 

eller avskjed, ikke nok at arbeidsgiveren generelt er misfornøyd. 

Konkret bevisvurdering.

Forelå ikke oppsigelse og da heller ikke noe krav på erstatning.
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Oppsigelse eget forhold 
– prøvetid aml § 15-6

Vurderingstema: er oppsigelsen begrunnet i arbeidstakerens 

tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet?

Oppsigelse i prøvetid var gyldig:

- LB-2018-13157: To seniorselgere som ikke hadde inngått 

noen avtaler om salg de første ukene. Ble sagt opp etter 6 

uker. Innenfor arbeidsgiverens skjønn om 6 uker er tilstrekkelig 

for å vurdere tilpassingen til arbeidet.
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Avskjed – aml § 15-14

Vurderingstema: Er arbeidstakeren skyldig i grovt pliktbrudd eller 

annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen?

Ugyldig avskjed:

• LA-2018-23950 – A jobbet i familiebedrift, catering selskap, 

serverte alkohol til den mindreårige sønnen på en 

danskebåttur som ikke var jobbrelatert. 

Sønnen begikk to måneder senere, ett dobbeltdrap. 

Arbeidsgiver bebreidet arbeidstakeren for å ha bidratt til 

drapene og koblet det sammen med alkoholepisoden.

Vektlagt at episoden var uten for arbeid.

Ikke grunnlag for avskjed.
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Avskjed - ugyldig

• LB-2019-61248 og LB-2019-61381: A brukte firmakort til 

privatformål – normalt avskjedsgrunn, men på grunn av 

formkravene ikke var fulgt og ikke gjennomført drøftelsesmøte 

ikke gyldig.

• LB-2018-4183: Sykepleier dømt for brannstifting ble 

avskjediget. Ble så frifunnet i lagmannsretten. Kommunen 

opprettholdt avskjeden. Krav om kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt for at hun hadde begått de straffbare 

handlingene. Beviskravet var ikke oppfylt.

Ikke grunnlag for avskjed.
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Avskjed - ugyldig

• LB-2017-66334: A var ansatt i flyttebyrå, sykemeldt etter 

arbeidsulykke, avskjediget muntlig etter sykefraværet.

• LG-2018-19385: Fengselsbetjent hadde tatt 7 paralginforte-

tabeletter og to Ibux 600 mg fra arbeidsgiver. Inntaket av 

smertestillende var for å klare å arbeide. Smerter etter 

yrkesskade. Bruken påvirket ikke arbeidsutførselen. 22 års 

ansiennitet uten merknader derfor ikke tillitsbrudd.

• LH-2018-93607: To snekkere avskjediget for illoyal

konkurranse, arbeidsgiveren ble ikke trodd, motivet var 

egentlig dårlig ordretilgang.

Ikke grunnlag for avskjed.

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 67

67



Avskjed - gyldig

Gyldig avskjed:

• LB-2018-47243: A hadde misbrukt butikksjefens passord for å 

gå inn på datamaskin og endre egen registrering av arbeidstid 

59 ganger. Ble tatt opp på video og hadde registreringene 

digitalt. Grovt pliktbrudd.

• LE-2018-157515: A hadde sjikanert og truet en overordnet 

både over telefon og ved å møte opp hjemme hos 

overordnede. Belastende faktum, skjerpet beviskrav. Klar og 

kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Beklaget ikke oppførselen. 

Tillitsbrudd.
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Avskjed - gyldig

• LF-2018-110209: B var daglig leder i et selskap X. Selskapet 

var eid av selskap Y hvor A og B og C var eiere. B gjorde seg 

skyldig i økonomiske misligheter i selskap Y og ble suspendert 

fra selskap X. A anmeldte B til politiet. De ble så venner igjen, 

men så eskalerte situasjonen og A fikk avskjed på grunn av 

drapstrusler mot B, private innkjøp på selskapets regning, 

illojalitet i arbeidsforhold og innvilgelse av lønnsøkning for en 

ansatt uten fullmakt. 

Riktig saksbehandling.

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 69

69



Avskjed - gyldig

• LH-2019-19760: En arbeidstaker hadde stemplet tre ganger for 

en kollega som ikke var på jobb.

• Hadde også skjedd tidligere.

• Betydning for beregning av lønn – en form for økonomisk 

mislighet.

• Dekket over ulovlig fravær og forsentkomming.

• Forsvarlig saksbehandling.

• Begge fikk avskjed.
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Avskjed ugyldig, men oppsigelse 
aml § 15-14 (3) siste setning

Vurderingstema: arbeidsforholdet skal opphøre når vilkårene for 

saklig oppsigelse er til stede.

• LE-2018-31176: Sjikanerende og truende ovenfor kollegaer:

Oppførselen kvalifiserte ikke til avskjed, men til oppsigelse.
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Oversikt oppsigelse/avskjed arbeidstakers 
forhold - oppsummering

20 avgjørelser fra lagmannsretten i 2018/2019 totalt.

Medhold til arbeidstaker i 60 % av sakene

• 7 av 11 avskjedssaker

• 5 av 9 oppsigelsessaker

Arbeidstakeren tilkjent sakskostnader i 8 av 13 saker ca 60 %

Erstatning til arbeidstaker:

• Økonomisk tap: Fra  kr.100 000,- til 1.213.333,-

• Oppreisning: kr 30 000 til kr. 100 000,-
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Begjæring om fratreden

• Utgangspunktet rett til å stå i stilling.

• Arbeidsgiver kan begjære fratreden og få kjennelse for 

fratreden dersom:

«retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes 
under sakens behandling.»

• Bred helhetsvurdering: sannsynlig utfall av oppsigelsessaken, 

interesseavveining

• 5 saker for lagmannsretten
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Begjæring om fratreden

Ikke fratreden:

• LE-2018-172601 (nedleggelse virksomhet) 

• LE-2018-110025 (mangelfullt renhold)

• LH-2018-176320 og LH-2018-176362 (flytting av virksomhet)

Fratreden:

• LG-2018-164818 (seksuell tilnærming pasient)
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Øvrige dommer

LA-2017-170116
• Avlaster i en kommune reiste krav om etterbetaling av lønn og 

feriepenger, samt etterinnmelding i pensjonsordning, for tre år. 

• Partene var enige om at avlasteren uriktig hadde vært 

behandlet som oppdragstaker, men skulle vært behandlet som 

arbeidstaker.

• Hovedspørsmålet i saken var om kommunen hadde 

etterbetalingsplikt for perioden forut for at kravet var fremsatt.
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Øvrige dommer

LA-2017-170116
• Den ulovfestede passivitetslæren i tariffretten for 

etterbetalingskrav kom i utgangspunktet til anvendelse ved 
fremming av individuelt krav for de alminnelige domstoler, 
likevel slik at foreldelseslovens regler ble lagt til grunn for 
krav om feriepenger og pensjonsordning, som er hjemlet 
direkte i lov. 

• Spesielle forhold i saken førte til at passivitetsvirkninger 
uansett ikke hadde inntrådt for noen del av arbeidstakerens 
krav, og hun ble gitt fullt medhold i sin anke over tingrettens 
dom.

• Anket og sluppet inn til behandling i Høyesterett.
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Øvrige dommer

LB-2018-104346
• Spørsmålet var om arbeidsgiver var berettiget til ensidig å 

endre aldergrensen for tidligpensjon ved 57 år ved 

overtallighet etter virksomhetsoverdragelse, og om de ansatte i 

medhold av avtaleloven § 36 kunne kreve revidert sluttpakker 

som ikke ga dem slik tidligpensjon. 

• Flertallet kom til at de ansatte hadde et rettskrav som følge av 

fredningsavtale på to år ved salget av selskapet, der de var 

lovet at 40 års praksis om slik aldergrense skulle bli 

opprettholdt, og at kravet ga adgang til avtalerevisjon. 

Mindretallet fant at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for en 

avtale om å binde arbeidsgivers endringsadgang.
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Øvrige dommer

LB-2018-42779
• En kvinne ble, samtidig som hun var fast ansatt i 30 % 

deltidsstilling i Oslo kommune som barnehagemedarbeider, 

innleid fra et bemanningsbyrå for å utføre merarbeid i 

barnehagen hun arbeidet i, jf. Arbeidsmiljøloven § 14-12. 

• Hun fikk medhold i sitt krav med utgangspunkt i 

arbeidsmiljøloven § 14-4a om å være fast ansatt i kommunen i 

80 % stilling, tilsvarende faktisk arbeidstid i den aktuelle 

tolvmånedersperioden.

• Bruken av innleie overfor medarbeideren som allerede var 

deltidsansatt, ble ansatt som en irregulær konstruksjon og en 

omgåelse av hennes vern i kraft av arbeidsmiljøloven. Hun fikk 

medhold i sitt krav om erstatning for økonomisk og ikke-

økonomisk tap, med til sammen kr 602 000, herunder for 

pensjonstap.
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Øvrige dommer

LG-2018-162656
• Innleie av arbeidskraft. Likebehandlingsprinsippet. Tolkning av 

begrepet lønn i arbeidsmiljøloven § 14-12a.

• Spørsmålet var om innleid personell hadde krav på 

selskapsbonus ima likebehandlingsprinsippet.

• Lagmannsretten kom til at bonus som ble utbetalt på grunnlag 

av konsernets/selskapets måloppnåelser, og ikke på grunnlag 

av den enkeltes individuelle arbeidsinnsats, ikke var omfattet 

av lønnsbegrepet i § 14-12a.
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Utvalgte tingrettsdommer
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TSENJ-2018-152351 (Seksuell trakassering) 
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Tema: Seksuell trakassering, #metoo, omsorgsplikt, erstatning, 

oppreisning

Sakens faktum: 
20 år gammel kvinnelig sveiser ble befølt og «plukket på» på 

jobb av to kunder til bedriften. 

Hun sa i fra til lederen som iverksatte tiltak, bla forbød 

kundene å komme til verkstedet og omplasserte henne.

Ny daglig leder opphørte tiltakene og lot kundene komme 

tilbake. Hun ble sykmeldt, og søkte nytt arbeid. Hun fikk en 

dårligere betalt jobb.

Sakens hovedspørsmål:
Er dette seksuell trakassering?

Er kundene og arbeidsgiveren erstatningsansvarlige?
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TSENJ-2018-152351
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Rettens vurderinger: 

• Den ene kundens oppførsel ble sett på som seksuell 

trakassering.

• Den andre kunden klarte vi ikke å bevise at hadde gjentatt 

handlingene etter A sa i fra.

• Seksuell trakassering er erstatningsbetingende hvis:

• Skyld (uaktsomhet, å bebreide), årsakssammenheng, 

økonomisk tap: dette var oppfylt. Fikk også oppreisning.

• Arbeidsgiveren hadde brutt sin verneplikt etter likestillings-

og diskrimineringsloven § 13 (6). Erstatningsbetingende 

hvis:

• Skyld (uaktsomhet, å bebreide), årsakssammenheng, 

økonomisk tap: dette var oppfylt. Fikk også oppreisning 

etter skadeerstatningsloven.

• Påanket til lagmannsretten. Skal opp i november 2019.
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Bergen tingretts dom av 4/7-19
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Tema: fortrinnsrett etter konkurs, diskriminering på 
grunnlag av fagforeningstilhørighet

Sakens faktum: 

• Et selskap som hadde oppdragsavtale om å slakte laks gikk 

konkurs. Samtlige arbeidstakere ble oppsagt. 

• Konkursboet holdt driften gående inntil nytt selskap ble 

etablert få dager etter og inngikk mer eller mindre identisk 

oppdragsavtale. 

• Nytt selskap ansatte ca halvparten av tidligere ansatte, 

ingen av de (NNN-)organiserte fikk ansettelse, angivelig 

etter konkrete, individuelle vurderinger.
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Bergen tingretts dom av 4/7-19
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Sakens hovedspørsmål:

• Hadde arbeidstakerne som ble oppsagt fra det 

konkursrammede selskapet fortrinnsrett?

• Ble fortrinnsretten krenket på grunnlag av 

fagforeningstilhørighet?

Rettens vurderinger

• Ja og ja

Anket/rettskraftig?

84



Oslo tingretts dom av 21/8-19
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Aleris-saken

• Voldsom omtale av saken siste halvår.

• 24 saksøkere, krav om fast ansettelse/å bli ansett som å ha 

vært fast ansatt, ulike økonomiske krav.

• Det er gjennomgående konkrete, individuelle vurderinger –

men tingrettens vektlegging av den enkelte saksøkers valg 

om ikke å være arbeidstaker, når de avgjorde om de skulle 

anses som arbeidstakere, er kontroversielt.

• Forsøk på salomonisk dom, men Fagforbundet vender 

det andre kinnet til og har bebudet anke.
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Arbeidsretten
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AR-2018-17 Forhandlingsordningen i HA

• Saken gjaldt spørsmål om avvisning av søksmål om den generelle 

forståelsen av ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen LO-NHO.

• NHO påstod saken avvist fordi det ikke forelå en tvist som var behandlet i 

samsvar med forhandlingsordningen i Hovedavtalen LO-NHO § 2-3.

• Arbeidsretten kom til at det i ordlyd, historikk, praksis og reelle hensyn ikke 

var tilstrekkelige holdepunkter for å legge til grunn at Hovedavtalen § 2-3 

begrenset tariffpartenes søksmålsrett etter arbeidstvistloven § 35første ledd 

jf. § 33 andre ledd sammenholdt med § 45 fjerde ledd. Søksmålet måtte 

derfor fremmes til behandling i Arbeidsretten.
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AR-2019-18 – Arbeidstidsordning 
Bussbransjeavtalen

Problemstilling:
• Om arbeidstidsordningen i en sommerturnus oppfylte vilkårene for 

nedsatt arbeidstid til 35.5 timer per uke iht bilag 9 i 

bussbransjeavtalen?

• Sammenlignbar med døgnkontinuerlig skiftarbeid?

• Konkret vurdering av sommerturnusen som hadde innslag av 

nattarbeid på snitt 2 timer og 45 minutter per uke, lange dager, 

lørdagsarbeid og mange ettermiddager.

• Det ble anført en prinsipiell tilnærming om at arbeidstidsordninger må 

oppfylle vilkårene i ett av alternativene i arbeidstidsbilaget.

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 88

88

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsgiver skal ikke få lov til å strekke i ordningene, slik at det blir dårliere og dårligere for arbeidsgiveren



AR-2019-18 - Arbeidstidsordning

Resultat:
• Arbeidsretten går ikke inn i vurderingen av prinsipielle 

systembetraktninger.

• Arbeidsretten avgjør spørsmålet ut ifra antall nattarbeidstimer.

• Ikke døgnkontinuerlig skiftarbeid.

Dommen utvider dagtidsalternativet.

Kommer stadig nye og belastende arbeidstidsordninger som fraviker fra 

det vi tradisjonelt har oppfattet som dagtidsarbeid.

Arbeidsrett – Edvard Bakke – Tina Storsletten Nordstrøm 17.09.2019 side 89

89



AR-2019-19 – Reisetid mellom oppdrag 
Renholdsoverenskomsten

Problemstilling:
• Har renholdere som reiser mellom flere oppdrag krav på 

betaling for reisetid mellom oppdrag? 

• Tolkning av Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3.

• Skal «samme bedrift» forstås slik at arbeid må uføres for 

samme arbeidsgiver eller for samme oppdragsgiver slik at 

renholderne for betalt arbeidstid?

• De store selskapene betaler for reisetid.

• Arbeidstilsynet har ment at allmenngjøringslova pålegger 

betaling for reisetid.
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AR-2019-19 – Reisetid mellom oppdrag, 
Renholdsoverenskomsten

Resultat:
• «samme bedrift» kan ikke tolkes slik at det gjelder 

arbeidsoppdrag for samme arbeidsgiver.

• Får ikke betalt for reisetid.

• Betyr at de som jobber for flere oppdragsgivere innenfor en 

dag, vil ikke få betalt for hele arbeidstiden.

• Individuelle avtaler som gir betalt for reisetid, vil fortsatt gjelde.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nedslående resultat – vil også få betydning for de almengjorte bedriftene – der tariffavtalen er gjeldene.For eksempel; hvis renholderen jobber etter arbeidsplan for bedrift A fra kl 8-10, forflytter seg til bedrift B fra kl 11-14, og til bedrift C fra kl 15-1830, vil arbeidstiden være kunne 10 timer men de vil bare få betalt for 7,5 timer. Det vil si at de bare får utbetalt 75 % av tariffavtalt timelønn. Dette vil dessuten innebære systematisk og ulovlig overtidsarbeid.



Lovendringer
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Lovendringer – fast og midlertidig ansettelse og 
innleie – 1.1.2019

§ 14-9 (1):

"Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og 
tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at 
arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt 
stillingsomfang." 

Bestemmelsen må sees i sammenheng med 

§ 14-6 j) om krav til den skriftlige arbeidsavtalen som nå skal inneholde 

informasjon om:

Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom 
arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi 
grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
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Lovendringer – fast og midlertidig ansettelse og 
innleie – 1.1.2019

§14-11 (1)

• Brudd på kravene til fast ansettelse skal bedømmes på samme måte 

som brudd på gjeldende bestemmelser om midlertidig ansettelse jf. 

aml. § 14-11. Kan kreve dom på at det foreligger fast ansettelse, eller 

at arbeidsforholdet fortsetter med innhold i samsvar med § 14-9 (1) om 

konkret og reelt stillingsomfang. 

 Regelen er et resultat av bruken av arbeidsavtaler med 

ansettelsesformen «fast arbeid uten garantilønn».

Arbeidstaker skal sikres et konkret stillingsomfang, men ikke krav om 

et nedre minimum.

Det avtalte arbeidsomfanget skal være reelt og ikke lavere enn 

faktisk forventet arbeidskraftbehov.
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Lovendringer – fast og midlertidig ansettelse og 
innleie – 1.1.2019

§ 14-12

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, 

er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse 

etter § 14-9 andre ledd bokstav a til e. Innleier skal på forespørsel fra 
bemanningsforetaket opplyse om innleie gjelder et vikariat.

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte 

som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori 

innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten 

hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten og 
bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge 

dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale 

inngått med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale 

med de tillitsvalgte som nevnt i første ledd.
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Lovendringer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og 
innleie fra bemanningsforetak) LOV-2018-06-22-46. 
Trådte i kraft 1. januar 2019.

 Ingen ny hjemmel for å ansette midlertidig i bemanningsbyråene slik 

foreslått av departementet.

 Slutt på serviettavtaler
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Oversikt over resultat og erstatningsnivåer
- oppsigelse og avskjed (arbeidstakers forhold)
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Dato Avgjørels
e

Sakstype Resultat Erstatning
økonomisk 
tap

Oppreisnin
g

Sakskostnader

11-3-2019 LE-2018-
109639

Oppsigelse Ugyldig 0 40 000 Ikke tilkjent

13-03-
2019

LA-2018-
147152

Oppsigelse Ugyldig 150.000 30.000 Tilkjent for begge 
instanser

26-11-
2018

LF-2018-
84021

Oppsigelse Ugyldig 0 30 000 Tilkjent for begge 
instanser

19-10-
2018

LA-2018-
13876

Oppsigelse Ugyldig 400.000 50.000 Tilkjent for begge 
instanser

21-11-
2018

LB-2017-
195536

Oppsigelse Ugyldig 205.151 0 Ikke tilkjent

20-12-
2018

LE-2018-
31176

Avskjed/
oppsigelse

Avskjed ugyldig, 
oppsigelse gyldig

170.000 50.000 Ikke tilkjent

26-11-
2018

LF-2018-
84021

Oppsigelse Ugyldig 0 30.000 Tilkjent for begge 
instanser

26-10-
2018

LB-2017-
66334

Avskjed Ugyldig 311.657 100.000 Fri sakførsel, staten 
tilkjent 
omkostningene

20-06-
2019

LB-2019-
61248

Avskjed Ugyldig 100.000 
totalt

Tilkjent for begge 
instanser

11-2-2018 LB-2018-
4183

Avskjed Ugyldig Ikke 
avgjort

Ikke avgjort Ikke avgjort

26-11-
2018

LA-2018-
23950

Avskjed Ugyldig 136.000 75.000 Tilkjent for begge 
instanser

11-16-
2018

LG-2018-
19385

Avskjed Ugyldig 1.213.333 0 Tilkjent for begge 
instanser

12-12-
2018

LH-2018-
93607

Avskjed Ugyldig A: Totalt 
260.000
B: Totalt 
260.000

Tilkjent for begge 
instanser
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Oversikt over resultat og erstatningsnivåer
- oppsigelse (virksomhetens forhold)
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Dato Avgjørelse Sakstype Resultat Erstatning
økonomisk tap

Oppreisning Sakskostnader

07-12-2018 LF-2018-82321 Oppsigelse Ugyldig 0 10.000 Tilkjent for begge 
instanser

15-05-2019 LG-2018-30225 Oppsigelse, 
nedbemanning

Ugyldig A
Gyldig B

0 50.000 A Tilkjent for 
begge instanser

24-08-2018 LB-2018-17800 Oppsigelse Ugyldig 295.000 80.000 Tilkjent for begge 
instanser
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OPPSIGELSESVERN 
VED SYKDOM

Advokat Alexander Lindboe
Juridisk avdeling

Landsorganisasjonen i Norge
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Sykdom = utfordringer

17. sep. 2019
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Nivå - sykefravær
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Et bærekraftig velferdssystem må bygge på et 
verdiskapende samfunn. Verdier skapes først og fremst 
gjennom arbeid. Høy arbeidsinnsats i samfunnet som 
helhet er derfor avgjørende for verdiskapingen. 
Verdien av vår samlede arbeidsinnsats, nå og i framtiden, 
utgjør om lag 80 prosent av vår nasjonalformue. Det er 
derfor viktig å ta godt vare på arbeidskraften. I den 
forbindelse er det av vesentlig betydning å forebygge og 
redusere sykefraværet, samt styrke inkluderingen 

Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre 
land. Bortsett fra en reduksjon i 2004, har det vært en 
jevn økning i sykefraværet siden midten av 1990-tallet. 

Sykefravær er uheldig både for den enkelte, for 
virksomhetene og for samfunnet. Prop.89 L (2010-2011)

17. sep. 2019

103



Sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet tilhører 
vår tids hovedutfordringer og koster samfunnet 
betydelige summer. Utgiftene til sykefravær og 
uførepensjonering utgjorde i 2001 om lag 56 
milliarder, herunder 23 milliarder til sykefravær og 
33 milliarder til uførepensjon. Det er ikke mulig å 
tallfeste hvor stor innvirkning lovforslagene vil få på 
de store sykefraværs- og 
uførepensjonseringstallene. Hovedmålsettingen med 
forslagene er imidlertid at de i sum skal bidra til å 
redusere disse samfunnsmessige kostnadene.», 
Ot.prp.nr. 18 (2002-2003)
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Lovens formål - Aml § 1-1

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger,1 og med en 
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i        
arbeidslivet,

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til 
den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, 

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
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Oppsigelsesvern ved sykdom – ett ledd i et 
større system 

• Systematisk HMS-arbeid, jf. aml. § 3-1 flg., samt 
forskrift

• Alminnelig tilretteleggingsplikt
– §§ 4-1 til 4-4
–Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven § 12

• Vernetjenesten og AMU, jf. §§ 6-2 (2) og 7-2 (3)
• Bedriftshelsetjeneste § 3-3
• Rett til redusert arbeidstid, § 10-12
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OPPSIGELSESVERNET

• Det første året => aml. § 15-8

• Etter det første året => aml. § 15-7, jf. § 4-6
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OPPSIGELSESVERN ÅR 1 – AML § 15-8
• (1) «Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på 

grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de 
første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

• Helt eller delvis sykefravær
– Aktiv sykmelding, delvis sykmelding omfattes
– Hva med avbrudd i sykeperioden?

• Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s. 231 
• Rt. 2011 s. 596 «Hurtigrutedommen»
• Innst. O. nr. 90 (1976-77) s. 13

• Oppsigelse på annet grunnlag i verneperioden, aml. § 15-7
– Det må foreligge omstendigheter som helt uavhengig av 

sykefraværet gir grunnlag for oppsigelse, ot.prp.nr. 41 (1975-
1976) s. 76

• Objektivt vern – uavhengig av skyld for sykdommen
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Oppsigelsesvern år 1 – aml § 15-8, forts.

Arbeidsgiveren har bevisbyrden

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom 
arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne 
paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet 
dersom ikke noe annet gjøres overveiende
sannsynlig.

• Stilles «strenge krav» til arbeidsgiverens bevis for at 
oppsigelsen skyldes andre grunner, jf. Ot.prp. nr. 41 
(1975–76) s. 77.

• Rt. 2011 s. 596 «Hurtigrutedommen»
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Oppsigelsesvern år 1 – aml § 15-8, forts.

Vilkår for vernet

(3) Arbeidstaker som påberoper seg 
oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved 
legeattest eller på annen måte innen rimelig 
tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om 
arbeidsgiver krever det, må det samlede 
sykefravær godtgjøres ved legeattest. 

• Så snart som det etter forholdene er rimelig å 
kreve varsel
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Særlig fristregel – aml. § 17-5 (1)

«Ved tvist om en oppsigelses rettmessighet etter 
§ 15-8 løper fristene for å kreve forhandling eller 
gå til søksmål fra det tidspunkt forbudet mot 
oppsigelse etter § 15-8 første ledd opphører»

–Rt. 1993 s. 1111: saksøkerens pretensjoner skal 
legges til grunn

–NB: Må fremme søksmål eller varsle skriftlig 
innen oppsigelsesfristens utløp for å stå i 
stilling!
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OPPSIGELSESVERNET ETTER AT 
VERNEPERIODEN ER UTLØPT

• Aml. § 15-7: det alminnelige kravet til saklig 
grunn

• 1) Er tilretteleggingsplikten etter aml. § 4-6   
oppfylt, jf. NOU 2004:5, pkt 15.6.3

• 2) Individuelle rimelighetsbetraktninger

• 3) Særlig om prognose

• NB: arbeidsgiveren har risikoen for at oppsigelsen 
er basert på et tilstrekkelig faktisk grunnlag
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Oppsigelsesvernet - § 15-7, jf. § 4-6

NOU 2004:5, pkt 15.6.3
«Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsgiver ikke 
fritt kan si opp arbeidstaker pga sykdom eller fraværet 
etter utløpet av verneperioden. Her gjelder det alminnelige 
saklighetskravet  etter arbeidsmiljøloven § 60» (nå § 15-7)

«En oppsigelse vil med andre ord først kunne anses som 
saklig dersom det ikke kan tilrettelegges slik at arbeidstaker 
kan fortsette i sin vanlige stilling, og omplassering innen 
virksomheten heller ikke er mulig. 
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Aml § 4-6 (1) 

Hvis en arbeidstaker har fått redusert 
arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, 
slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er 
mulig, iverksette nødvendige tiltak for at 
arbeidstaker skal kunne beholde eller få et 
passende arbeid. 

Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å 
fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter 
særskilt tilrettelegging av arbeidet eller 
arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, 
gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l
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«Nødvendige tiltak» forts.

• Konkret vurdering – mulig på arbeidsplassen

-Arbeidstid, reise til og fra arbeidsplassen

• Mer konkret kan det for eksempel dreie seg om: (Ot.prp.nr 89 L 
2010-2011, pkt. 3.2.1)
–anskaffelse eller endringer av teknisk utstyr som 

arbeidstakeren bruker i sitt daglige arbeid, for eksempel 

verktøy, maskiner osv. 

–endringer av fysiske innretninger på arbeidsplassen, for 

eksempel døråpninger, terskler, installering av heis, 

anskaffelse av rullestolrampe, 

–flytting av dørhåndtak, lysbrytere, tilpasset arbeidsbord, stol 

osv. 
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«Nødvendige tiltak» forts.

• endringer i rutiner eller aktiv medvirkning fra 
andre arbeidstakere, for eksempel bruk av 

diktafon osv. 

• regulering av arbeidsmengde, arbeidstempo, 

arbeidstid og tilrettelegging for bedre 
mestring av arbeidsoppgaver. 

• tiltak i forbindelse med trening, opplæring og 

omskolering til arbeidet. 
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«Så langt det er mulig»

• Vidtrekkende tilretteleggingsplikt, men ikke 
absolutt 

• Forbeholdet skal tolkes strengt, jf. ot.prp.nr.89 L 
(2010-2011), pkt. 3.2.2.1

«Det klare utgangspunktet er at arbeidsgiver har plikt 
til å tilrettelegge for at en sykmeldt arbeidstaker skal 
kunne komme tilbake i jobb. Dette gjelder selv om de 
relevante tiltakene er økonomisk belastende eller på 
annen måte ressurskrevende og til ulempe for 
arbeidsgiver. «, Ot.prp.nr.89L (2010-2011), pkt. 
3.2.2.1.
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«så langt det er mulig»

• Ytre grense: ikke plikt til å opprette stilling eller 
skyve ut andre

• Rt-1995-227 «Renovatørdommen»
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«Så langt det er mulig» forts

• Helhetsvurdering, bl.a
–Virksomhetens størrelse og økonomi
–Varigheten av den reduserte arbeidsevnen
–Forhold på arbeidstakersiden
–Har den reduserte arbeidsevnen sammenheng 
med arbeidet

–Hensynet til andre arbeidstakere
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«Så langt det er mulig» forts.

• Virksomhetens økonomi

• «Rik» vs «fattig» virksomhet

• Det må generelt kunne kreves at arbeidsgiver gjør 
grundige undersøkelser for å finne hensiktsmessige 
løsninger i forbindelse med arbeidstakers 
sykdom/skade, herunder utrede muligheter for 
bistand fra det offentlige. Så lenge eksisterende 
muligheter ikke er vurdert eller relevante tilbud 
ikke er benyttet, kan heller ikke en virksomhet med 
små ressurser påberope seg at økonomien ikke gjør det 
mulig å tilrettelegge arbeidet for arbeidstaker., 
ot.prp.nr.89L (2010-2011) pkt. 3.2.2.2
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«Så langt det er mulig» forts.

• Virksomhetens størrelse

• Mulighetene i hele virksomheten skal vurderes

• ”Det skal derfor mye til for at en virksomhet med flere hundre 
ansatte skal kunne høres med at det ikke er mulig å legge til 
rette for eller omplassere en arbeidstaker med for eksempel 
skadet rygg. Særlig gjelder dette dersom det er tale om en 
midlertidig situasjon.” , Ot.prp.nr. 89 L (2010-2011)
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«Så langt det er mulig» forts.

• Varigheten av den reduserte arbeidsevnen
• Kortvarige sykdomstilstander (f.eks. beinbrudd) krever 

ikke kostbare og store tilretteleggingstiltak.

• Ved mer varig behov for tilrettelegging, plikter 

arbeidsgiver som utgangspunkt å gjennomføre mer 

omfattende tilretteleggingstiltak. 

• ”Viser det seg at arbeidstaker vil bli varig 
bevegelseshemmet som følge av beinbruddet, vil det 
etter omstendighetene kunne kreves at arbeidsgiver 
gjennomfører ombygninger av arbeidslokalene for å 
avhjelpe situasjonen.”, Ot.prp.nr. 89L (2010-2011) pkt. 
3.2.2.3

• Likestillings- og diskrimingeringsloven §12
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«Så langt det er mulig» forts.

• Forhold på arbeidstakers side 

• Alder 

• Ansiennitet 

• Mulighet for nytt arbeid – betydningen av uavklart 

arbeidsevne

• Arbeidstakers medvirkning til arbeidsgivers 

tilrettelegging 
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«Så langt det er mulig» forts.

• Hvor er den reduserte arbeidsevnen pådratt?

• Skader og sykdom som har sin årsak utenfor 

arbeidsforholdet omfattes

• «Særlig vidtgående» plikt dersom helseplagene 

har oppstått gjennom utførelsen av arbeidet, jf. 

Ot.prp.nr.41, s. 70

• Fulgt opp i etterfølgende praksis og 

forarbeider. 
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«Så langt det er mulig» forts.

• Hensynet til andre ansatte i virksomheten

• Styringsretten som skranke

• Rt. 1995 s. 227»Renovatørdommen»

• Aml. kap 4 gjelder for alle arbeidstakerne 

• setter skranker for setter rammer for hvor langt 

plikten etter arbeidsmiljøloven §4-6 kan strekkes 

for å tilrettelegge for én enkelt arbeidstaker, jf. 

Ot.prp.nr. 89 L (2010-2011), pkt. 3.2.2.6. 

• Bør etter omstendighetene gjøre tiltak innenfor 

styringsretten
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Subsidiært - omplassering

• Omplassering til annet passende arbeid

• Omplassering til annet ikke passende arbeid

• Forutsetter at arbeidstakeren er skikket til arbeidet

• Ikke plikt til å opprette ny stilling
– Redusert arbeidstid i ny stilling

• Tilpasning av arbeidsplassen innenfor styringsretten overfor 
andre ansatte
– Rt. 1995 s. 227 «Renovatørdommen»

• Arbeidstaker og tillitsvalgte skal tas med på råd, jf. § 4-6 (2)
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Omplassering – annet passende arbeid

Omplassering ”passende arbeid”

- ikke vesentlig annerledes mht ansvar, lønn osv. enn tidligere 
arbeid

- må være kvalifisert og egnet til arbeidet
- omskolering/opplæring

«Arbeidsgivers plikt i alle fall må tilsvare den opplæring 
arbeidsgiver uansett må gjennomføre ved nyrekruttering 
til den aktuelle stillingen. Avhengig av virksomhetens 
situasjon, arbeidstakers alder osv., må det formodentlig 
også aksepteres en noe lengre innkjøringsperiode enn 
det som er vanlig» , jf. ot.prp.nr.89 L (2010-2011), pkt
3.2.3
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Omplassering – annet ikke passende arbeid

Omplassering til «ikke passende arbeid”

• Kvalifisert, men vesentlig annerledes med 
hensyn til lønn, ansvar osv. 

• Plikt til å tilby i mangel av andre 
muligheter

(Arbeidstaker plikter ikke å ta imot en slik 
stilling).
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Arbeidsgiverens medvirkningsplikt

• Arbeidsgiveren har hovedansvaret – aml. § 2-1

• Medvirkning er en forutsetning for å lykkes i 
tilretteleggingsarbeidet

• Vegring mot medvirkning kan få betydning for 
arbeidsgiverens plikter
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Arbeidstakers medvirkningsplikt

• Plikter å ta i mot annet passende arbeid
• Agder LA-2017-95878 «Brannmann»

• Ikke plikt til å ta i mot annet ikke passende 
arbeid – men arbeidsgiveren må tilby, jf. 
ot.prp.nr.89L (2010-2011) pkt. 3.2.3

• Forpliktet til å gjennomgå en viss opplæring eller 
omskolering for å tilegne seg kunnskap og 
kvalifikasjoner

17. sep. 2019
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Arbeidstakerens medvirkningsplikt

• Arbeidsmiljølovens § 2-3, annet ledd, e
–utarbeiding og gjennomføring av 
oppfølgingsplaner 

• Arbeidsmiljølovens § 2-3, annet ledd, f
– delta i dialogmøte etter innkalling fra 
arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd

17. sep. 2019
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Arbeidstakerens medvirkningsplikt

• Folketrygdloven § 8-8

– Opplysningsplikt til arbeidsgiver og NAV og egen 
funksjonsevne

• Funksjonsevne – ikke medisinsk diagnose

• Ikke utilbørlig press om utlevering av private forhold

– Bidra til hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge 
arbeidet og utprøving av funksjonsevne blir utredet og 
iverksatt

– Utarbeiding, gjennomføring og deltakelse i dialogmøte og 
oppfølgingsplaner

– Retten til sykepenger kan faller bort ved manglende 
Medvirkning uten grunn

17. sep. 2019
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Prognose om fremtidig sykefravær
-ny rettsutvikling i feil retning?

• Nicolay Skarning sin juridiske bok «Sykefravær»
• Skjerpet beviskrav?
• LG-2016-101949 »Mekaniker offshore»
• LB-2018-24869-2 «Askodommen»

17. sep. 2019
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Oppsigelsesvurderingen

• Er faktagrunnlaget godt nok?

• Er tilretteleggingsplikten oppfylt?

• Framtidsutsikter? 

• Tidsaspektet som selvstendig faktor?

• Interesseavveining
– Ulemper for den ansatte?
– Ulemper for bedriften?

• Saksbehandling, dokumentasjon
• Medvirkning

17. sep. 2019
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Rettspraksis – ikke uttømmende!

• Rt. 2011 s. 596 «Hurtigrutedommen»
– Verneperioden ved avbrutt sykefravær 
– Oppsigelsesgrunnlag i verneperioden må være helt uavhengig av 

sykefraværet
• Rt. 1995 s. 227 «Renovatørdommen»

– Styringsretten overfor andre som ramme for tilretteleggingsplikten
• LE-1990-478 

– Ugyldig oppsigelse, unnlatt tilstrekkelig utredning av 
tilretteleggingstiltak, manglende faktagrunnlag

• LE-2000-3513
– Fysisk ute av stand til å utføre arbeid i virksomheten, oppsigelsen 

saklig, dissens
• LG-2000-1060

– Tilretteleggingsplikten ikke oppfylt, oppsigelsen usaklig
• LG-2006-100708

– Tilretteleggingsplikten var oppfylt, oppsigelsen saklig

17. sep. 2019
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Rettspraksis, forts..

• TOSLO-2009-117509 (Bring), Ikke reell vurdering, oppsigelse usaklig

• TOSLO-2010-204182 (NSB), ikke dok. at det var gjort nok for å 
finne arbeid, oppsigelsen usaklig

• Jæren tingretts dom av 26.06.13, oppsigelse ugyldig

17. sep. 2019

136



Takk for meg!

17. sep. 2019
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Retten til fast stilling

Advokat Silje Hassellund Solberg
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• «arbeidstaker skal ansettes fast»

o «løpende og tidsubegrenset»

o «lovens regler om opphør av arbeidsforhold 

gjelder»

o «arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i 

form av et reelt stillingsomfang. 

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 14-9 (1)
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• Nytt tillegg i første ledd – i kraft 1.1.2019

• Bakgrunnen for tillegget

• «fast ansatt uten garantilønn»

• «Clockwork-dommen» fra Bergen tingrett 

24.3.2017

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 14-9 (1)
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• Formålet med presiseringen: skape større klarhet

• Presisering av gjeldende rett

• Skal gjelde for alle faste ansettelsesforhold

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 14-9 (1)
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Innholdet i begrepet «fast stilling»

• «løpende og tidsubegrenset»

o Motsetning til midlertidig ansettelser
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Innholdet i begrepet «fast stilling»

• «lovens regler for opphør av arbeidsforholdet 

gjelder»

o Kreves «saklig grunn» for oppsigelse

o Drøftingsplikt etter aml § 15-1 forut for 

oppsigelse

o Krav til formriktig oppsigelse

o Oppsigelsesfrister
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Innholdet i begrepet «fast stilling»

• «Sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt 

stillingsomfang»

o Forutsigbarhet for arbeid

o Forutsigbarhet for lønn

o Ingen nedre grense for stillingsomfanget
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Når har man krav på fast stilling?

• Hovedregel ved ansettelse. Det er unntakene 

som krever begrunnelse.

• Dersom varig behov – skal være fast ansettelse
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Når har man krav på fast stilling?

Særlige grunnlag:

• Ulovlig midlertidig ansatte, aml § 14-9(2) jf § 14-11

• 4/3-årsregelen, aml § 14-9 (7)

• Ulovlig innleie, aml § 14-12 jf § 14-14

• Grunnbemanningslære

• Fortrinnsrett etter oppsigelse på grunn av 

virksomhetens forhold, aml § 14-2

• Fortrinnsrett for deltidsansatte, aml § 14-3

• Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, aml 14-

4a

• Ved virksomhetsoverdragelse, aml § 16-2

• Uriktig klassifisering av arbeidstakere

• Evt andre grunnlag
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Rett til stilling tilsvarende faktisk 

arbeidstid, jf aml § 14-4a

• Trådte i kraft 1.1.2014

• Første krav kom inn i januar 2015

• Stor praktisk betydning

• Tvister bringes inn for tvisteløsningsnemnda

• Forarbeider: prop 83 L (2012-2013)
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§ 14-4a: lovens ordlyd

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk 

arbeidstid1

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet 

utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk 

arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan 

dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. 

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det 

tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av 

tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.
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§ 14-4a: Statistikk fra 

tvisteløsningsnemnda pr 4.9.2019

• Fått inn totalt 718 saker

o Kom inn 255 saker i 2015 – foreløpig 93 i år

o Fattet 453 vedtak

o Ikke medhold: 201

o Medhold: 183

o Avvist: 69

o Saker som er trukket: 211

o Saker som er veiledet: 3

o Venter på behandling: 53
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§ 14-4a: vilkår

• Deltidsansatt

• Jevnlig merarbeid i 12 måneder

• Behovet må ikke være bortfalt
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§ 14-4a: hvilke timer skal med i 

beregningen av jevnlighet?

• Utgangspunktet: alt merarbeid 

o Eks: merarbeid på grunn av økt 

arbeidsmengde, ferieavvikling, overtid, 

sykdom etc

• Unntak: merarbeid utført i forhåndsavtalt 

vikariat/ midlertidig ansettelseskontrakt

• Arbeid i vakter man i utgangspunktet ikke er 

kvalifisert for
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§ 14-4a: hvilke timer skal med i 

beregningen av jevnlighet?

Midlertidig ansettelseskontrakt:

• Forarbeider: prop 83 L (2012-2013): 

o eks: vikariat 50 % for en kollega som er i 

foreldrepermisjon.

o omgåelse skal ikke godtas

• Nemndspraksis:

o Skriftlig forhåndsavtale

o Konkret vurdering
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§ 14-4a: hvilke timer skal med i 

beregningen av jevnlighet?

Arbeid man i utgangspunktet ikke er kvalifisert for:

• Praktisk problemstilling, særlig i helsevesenet

• Typisk: ufaglært arbeider merarbeid i stillinger 

forbeholdt helsefagarbeider

• Nemndspraksis:

o Skiftende praksis

o Nå: «Dersom arbeidsgiver ikke kan vise til at man ved 

stillingsutlysninger eller andre tiltak aktivt har forsøkt å rekruttere 

arbeidstakere med de ønskede kvalifikasjoner, skal det etter nemndas 

syn mye til for å sannsynliggjøre at merarbeidet arbeidstakeren har utført 

i slike stillinger ikke er uttrykk for arbeidsgivers stabile og varige behov 

for vedkommende sin arbeidskraft.» 

o Hva hvis stillingen er «umulig» å fylle?

154



§ 14-4a: Nærmere om vurderingen av 

jevnlighet

• Forarbeider: prop 83 L (2012-2013): 

o Hyppighet, omfang og stabilitet

o Kreves innslag av merarbeid i den løpende 

driften

o Kreves ikke tilnærmet likt fordelt

o Hovedpoenget «er at bruken av merarbeid i det store 

og hele skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle 

referanseperioden. Det må foretas en konkret vurdering i 

den enkelte sak, eventuelt av Tvisteløsningsnemnda 

dersom tvisten bringes dit»
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§ 14-4a: Nærmere om vurderingen av 

jevnlighet

• Nemndspraksis:

o beror på skjønn – konkret vurdering

o større krav til jevnlighet hvis stillingsøkningen

er liten 

o avhengig av perioder med opphold av 

merarbeid

o årsak til oppholdene 
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§ 14-4a: Bortfalt behov

• Ikke krav på stillingsøkning dersom arbeidsgiver 

kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke 

foreligger lenger

o Tidspunktet for denne vurderingen

o Krav til dokumentasjon

o Ikke nok med nedbemanning –

arbeidsoppgavene må bortfalle

o Forarbeidene: «Det avgjørende vil være hvorvidt og i hvilken 

grad arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har 

behov for merarbeidet i tiden framover»

o Delvis bortfall av behovet for merarbeid
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§ 14-4a: Hva innebærer det å få rett til 

stilling tilsvarende faktisk arbeidstid?

• Forarbeider: rett til stilling med samme omfang, 

arbeidssted og vakter tilsvarende merarbeidet 

vedkommende har utført i beregningsperioden

• Stillingsomfang:

o Beror på skjønn

o Nemnda tar utgangspunkt i gjennomsnittet

o Kutter topper dersom enkelte uker/ måneder 

peker seg veldig ut

o Arbeidstaker kan ikke velge stillingsstørrelse –

må i utgangspunktet akseptere 

stillingsstørrelsen som gjenspeiler merarbeidet
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§ 14-4a: Hva innebærer det å få rett til 

stilling tilsvarende faktisk arbeidstid?

• Arbeidssted: Dersom merarbeidet har vært utført 

på ulike avdelinger, må arbeidstaker akseptere å 

fortsette å arbeide på de ulike avdelingene

• Ubekvemme vakter: må i utgangspunktet 

akseptere samme omfang som man hadde i 

opptjeningsperioden. 

• Kuriositet: stillingsbrøker - desimaler
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§ 14-4a: forskjell 14-4a og 

grunnbemanningslæren

• 14-4a: enklere å få utvidet stilling dersom 

vilkårene først er oppfylt.

• Men dersom opphold i merarbeid av ulike årsaker –

grunnbemanningslæren vil kunne være bedre

• Hovedforskjeller:

o 14-4a: den enkelte arbeidstakers merarbeid er 

avgjørende

o Grunnbemanningslæren: ser på 

merarbeidsbehovet på hele enheten 

o 14-4a krever fast ansettelse i bunn – det gjør 

ikke grunnbemanningslæren
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aml § 14-4a: rettspraksis

• Lite rettspraksis

• Dom fra Borgarting lagmannsrett av 29. mai 2019

o Kvinne fast ansatt i 30 % stilling i Oslo 

kommune som barnehagemedarbeider

o Ble samtidig innleid fra et bemanningsbyrå for 

å utføre merarbeid i barnehagen hun arbeidet i

o Nemnda kom til at ikke krav etter 14-4a pga

ulike arbeidsgivere

o Borgarting: Innleie var irregulær konstruksjon 

og omgåelse – fast ansatt i 80 % stilling i 

medhold av aml § 14-4a
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Aml 14-4a: Frister mv

• 4 uker frist for å bringe saken inn for 

tvisteløsningsnemnda, aml § 17-2

o regnes fra arbeidsgivers skriftlige avslag er 

kommet frem til arbeidstaker

• 8 uker frist for å bringe saken inn for domstolene

o regnes fra tidspunktet parten ble underrettet 

om nemndas avgjørelse

• Mulighet for gjenåpning og

retting/tilleggsavgjørelse, aml § 17-2b og 17-2c
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Andre frister: aml § 17-4

• Søksmålsfrister

o Ulovlig midlertidig ansatt – 8 uker etter siste 

arbeidsdag.

o Ulovlig innleie – 8 uker etter siste arbeidsdag
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Takk for meg!
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Offentlege innkjøp
-utvalde EØS- og arbeidsrettslege spørsmål

v/advokat Herdis Helle
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Situasjonar der spørsmål knytt til offentlege innkjøp kan 
få betydning for arbeidstakarar
 Tilsett hjå ein offentleg arbeidsgjevar som skal inngå ein kontrakt, til 

dømes ‘outsource’ reinhaldstenester, drift av jarnbanestrekningar

 Tilsett hjå ein leverandør som konkurrerer om/skal inngå kontrakt med 
ein offentleg oppdragstakar, til dømes i eit reinhaldarfirma eller i ein
privat barnevernstinstitusjon

 Tilsett hjå ein privat leverandør som står i fare for å miste ein offentleg
kontrakt, til dømes på grunn av utløp av kontraktstida(leverandørskifte)

 «Rekommunalisering»
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Kva skjer med løns- og arbeidsvilkår i 
innkjøpssituasjonen? 
 Kan arbeidstakar miste jobben fordi 

arbeidgjevar ikkje har bruk for 
arbeidsoppgåva han utfører lenger 
(oppseiing)

 Ny arbeidsgjevar? 
(virksomhetsoverdragelse)

 Kva har den offentlege kontrakten å 
seie for løns- og arbeidsvilkår, 
pensjon mv… (bestemmelsar som skal 
sikre arbeidstakar)

 Kan ein reservere kontraktar for 
bestemte typar tilbydarar (ideelle)

 Reforhandling, kor langt kan ein
arbeidsgjevar krevje å få 
reforhandleløns- og arbeidsvilkåra til 
arbeidstakarar som jobbar under den 
offentlege kontrakten

 Kva rutiner skal offentleg
oppdragsgjevar ha for å 
kontrollere at leverandøren 
etterlever kontrakten sine krav 
om løns- og arbeidsvilkår

 Kva sanksjonar skal kontrakten 
ha?

 Kva kan arbeidstakar gjere om 
kontrakten sine bestemmelsar
om løns- og arbeidsvilkår ikkje
blir fylgt? (offentlege rett vs
privat rett)?
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Kva regelverk gjeld?
 Offentlegrettslege reglar:

 Arbeidsmiljølova

 Innkjøpsregelverket og vare- og 
tenestereglane(EØS-lovgjeving)

 Forskrifter om allmenngjering

 Forskrift om løns- og 
arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter (ILO)

 Privarettslege reglar:

 Kontraktsrett

 Arbeidsrettslege avtalar
(individuelle og kollektive)
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Sanksjonssida – kva kan arbeidstakar gjere ?
 Brot på arbeidsmiljølova –

Arbeidstilsynet og påtalemakta

 Brot på innkjøpsregelverket med 
tilhøyrande forskriftsverk –
Klagenemnda for offentlige 
anskaffelsar (KOFA) og 
domstolane, 

 Brot på kollektive avtalar
(partane i avtalen)

 Brot på individuelle avtalar
(arbeidstakar og arbeidsgjevar)

 Kontraktsbrot – oppdragsgjevar
si oppgåve å påtale( gjere
gjeldande) 
kontraktsbrotssanksjonar

 MEN – læra om vesentlige 
endringar (KOFA/Domstolane)
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§ 6.Klagegjenstand og klageinteresse
Klage til klagenemnda må gjelde unnlatelser, handlinger 

eller beslutninger under gjennomføringen av anskaffelser 

etter anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i 

denne.

Klage kan fremsettes av enhver som har saklig interesse i 

å få vurdert lovmessigheten av en slik unnlatelse, 

handling eller beslutning. Klage må fremsettes senest 

seks måneder etter at kontrakt ble inngått av 

oppdragsgiver, eller seks måneder etter at oppdragsgiver 

har avlyst konkurransen.

Dersom spørsmålet som er gjenstand for klagen er avgjort 

ved dom i første instans kan klagen ikke tas til behandling.

KOFA-klage ved brot på føresegner om løns- og 
arbeidsvilkår?
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Virksomhetsoverdragelse
 Arbeidsmiljølova kapittel 16 sine 

reglar om 
virksomhetsoverdragelse

 Kan oppdragsgjevar stille krav 
om virksomhetsoverdragelse?

 Har det skjedd ein
virksomhetsoverdragelse?
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«Reforhandling gjennom 
endringsoppseiing?»
 Arbeidsmiljølova sine reglar om 

oppseiing

 Arbeidstidsdirektivet 

 EFTA-domstolen sin rådgjevande
uttale i Fossumkollektivet

 Omkamp?
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Leverandør fylgjer ikkje opp 
kontraktsbestemmelsar om 
lærlingar
 Loa §7: Oppdragsgjevar «skal 

stille krav om at leverandører er 
tilknyttet en lærlingeordning, og 
at en eller flere lærlinger deltar i 
arbeidet med gjennomføring av 
kontrakten».

 Forskrift om plikt til bruk av 
lærlinger § 6; «relevant å 
benytte arbeidskraft med fag-
eller svennebrev», 
forholdsmessighet, 

 Forskrift §§6 og 7: plikt til å ta 
inn sanksjonar og plikt til 
kontroll

174



Leverandør fylgjer ikkje opp 
kontraktsbestemmelsar om 
løns og arbeidsvilkår

 LOA § 7 – Heimel for forskrift om 
løns- og arbeidsvilkår (ILO-
konvensjonen)

 Forskrift om løns- og 
arbeidsvilkår

 Sanksjonar og kontroll
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Kontraktar reservert for 
ideelle 
 Innkjøp av tenester som ikkje er 

omfatta av innkjøpsregelverket

 Innkjøp som er omfatta av 
innkjøpsregelverket, loa § 7a

 Er alle idelle reelt sett ideelle?
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Ufravikelighetsnormene
Det årlige arbeidsrettseminaret

17.09.2019

Håkon Angell
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Begrepsavklaring  

 Et grunnleggende trekk ved tariffavtalene 
er at de er ufravikelige. Det innebærer at 
partene gjennom tariffavtalen har påtatt seg 
en plikt til ikke å inngå avtaler (individuelle 
eller kollektive) som er i strid med den 
tariffavtale man er bundet av.

Ufravikelighetsnormeneside 2
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Begrepsavklaring - forts

• Ufravikelighet innen tariffretten er ikke et generelt 
prinsipp men et sett med normer med ulike 
virkninger.

• Vanlig å bruke betegnelsen ufravikelighetsnormer
som uttrykk for ufravikelige forutsetninger 
tariffavtalene i alminnelighet er bygget på.  

• En av de grunnleggende forutsetningene er at en 
arbeidsgiver ikke skal gi bedre eller dårligere 
lønns- og arbeidsvilkår for samme arbeid som er 
regulert i tariffavtalen.

Ufravikelighetsnormeneside 3
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Grunnleggende hensyn bak ufravikelighets-
normene

 Organisasjonene har en sterk interesse i at 
tariffavtalen ikke uthules eller ødelegges 
ved at de enkelte medlemmer disponerer på 
tvers av den. Avtaler i strid med 
tariffavtalen er egnet til å ødelegge 
tariffavtalesystemet.

Ufravikelighetsnormeneside 4

181



Hensyn – Arbeidstakers disposisjoner

• Det enkelte medlem av en organisasjon kan for 
egen del tenkes å ville inngå arbeidsavtale med 
andre vilkår enn de som følger av tariffavtalen. 

• Ved stor arbeidsløshet vil f.eks arbeidstakere som 
har vanskelig for å skaffe seg arbeid, kunne være 
presset til å ta arbeid til lavere lønn enn den 
tariffavtalefestede. (Sosial dumping)

Ufravikelighetsnormeneside 5
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Hensyn – arbeidsgivers disposisjoner

• Når det er mangel på arbeidskraft, vil arbeidsgiver 
kunne være presset til å tilby høyere lønn enn den 
som er tariffestet for å skaffe seg kvalifisert 
arbeidskraft.

• Tariffavtalens grunnleggende formål er å fastlegge 
like lønns- og arbeidsvilkår og derved hindre 
konkurranse om dette. Dette er også bakgrunnen for 
at det inngås landsomfattende tariffavtaler. 

Ufravikelighetsnormeneside 6
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Ufravikelighetsnormene - inndeling

• Ufravikelighetsnormene kan deles inn i to 
hovedgrupper, hvor hovedskillet går der 
det foreligger to tariffbundne parter og der 
bare en av partene er tariffbundet.
 Tariffavtalens tvingende virkninger 

nedover overfor medlemsbundne
 Normer som også omfatter 

utenforstående

Ufravikelighetsnormeneside 7
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Tariffavtalens bestemmelser om lønns- og 
arbeidsvilkår er de sentrale

• Tariffavtalen inneholder to hovedkategorier 
bestemmelser – Atvl § 1 bokstav e):

 e) tariffavtale: en avtale mellom en 
fagforening og en arbeidsgiver eller 
arbeidsgiverforening om arbeids- og 
lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Ufravikelighetsnormeneside 8
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Tariffavtalens normative bestemmelser

• Etter ufravikelighetsnormene er det 
tariffavtalens normative bestemmelser 
arbeidsgiveren plikter å etterleve overfor 
utenforstående arbeidstakere.

• Dette er typisk lønn, pensjon, arbeidstid, 
rett til permisjon og ferie.

Ufravikelighetsnormeneside 9
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Overordnet - tariffavtalehierarkiet

• En tariffavtale vil ha ufravikelighets-
virkninger overfor underordnede 
tariffavtaler.

 Hovedavtalen 
 Overenskomster
 Særavtaler (lokale avtaler)

Ufravikelighetsnormeneside 10
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Eksempel - Hovedavtalens § 4-1

§ 4-1 Særavtalers gyldighet
Skriftlige særavtaler om lønns- eller 
arbeidsvilkår inngått mellom bedriftsledelsen 
og arbeidstakernes representanter, binder 
partene inntil de ved skriftlig oppsigelse er 
bragt til utløp. Dette gjelder dog ikke hvis 
særavtalen er i strid med den tariffavtale som 
på organisasjonsmessig måte er opprettet for 
bedriften.

Ufravikelighetsnormeneside 11
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Begrunnelse og virkning

• Ufravikelighetsnormen er begrunnet i at det 
er tariffpartene som har rådighet over 
tariffavtalen, og at det kun er de som skal 
kunne endre den.

• Normens rettsvirkning er ugyldighet. En 
motstridende regulering i en underordnet 
tariffavtale, eksempelvis i en særavtale, vil 
erstattes av regulering i den overordnede 
tariffavtalen

Ufravikelighetsnormeneside 12
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Den lovfestede ufravikelighetsregel i  
Arbeidstvistloven § 6

§ 6.Tariffavtalens ufravikelighet
Bestemmelse i arbeidsavtale som strider mot 
en tariffavtale som begge parter er bundet 
av, er ugyldig.

 Samme bestemmelse i tjenestetvistloven §
13

Ufravikelighetsnormeneside 13
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Atvl § 6 – partene må være tariffbundet

• Bestemmelsen forutsetter at både
arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av 
tariffavtalen.

• Arbeidsavtalen må dermed være inngått av 
arbeidstaker som er medlem av en 
fagforening som er tariffpart, og en 
arbeidsgiver som enten selv har inngått en 
tariffavtale (direkteavtale) eller er medlem 
av en arbeidsgiverforening (eks. NHO)

Ufravikelighetsnormeneside 14
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Atvl § 6 - ufravikelighetsvirkningene

• Det er kun de vilkår som er i strid med 
tariffavtalen som blir satt til side som 
ugyldig - ikke arbeidsavtalen som sådan.

• Vilkårene i den individuelle arbeidsavtalen 
erstattes uten videre med tariffavtalens 
vilkår.

• Ufravikeligheten gjelder både der 
arbeidsavtalen inneholder dårligere og 
bedre vilkår. 

Ufravikelighetsnormeneside 15
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Motstrid beror på en konkret tolkning

• Minstelønnsavtalene forutsetter bedre 
avlønning enn satsene i overenskomsten –
motsatt normallønnsoverenskomster.

• ARD-2011-114: Ikke adgang til å reservere 
seg fra en tariffestet pensjonsordning
 «Det forhold at pensjonsordningen må anses 

tariffavtalt, innebærer at den enkelte arbeidstaker 
ikke rettsgyldig kan reservere seg på individuelt 
grunnlag, med mindre dette følger av 
tariffavtalen».

Ufravikelighetsnormeneside 16
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Atvl. § 6 håndheves kun av tariffpartene

• Den enkelte arbeidstaker er ikke part i 
tariffavtalen og kan ikke bringe en tvist om 
brudd på § 6 inn for Arbeidsretten.

• Arbeidstakeren binder ikke tariffparten ved 
å frafalle eller ettergi krav etter 
tariffavtalen.

• Tariffparten vil dermed uansett kunne kreve 
at arbeidsgiver oppfyller arbeidsavtalen 
etter sitt tariffmessige innhold og nedlegge 
påstand om etterbetaling.

)

Ufravikelighetsnormeneside 17
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ARD-1921-253: Lindaas & Eide 
Dropsfabrik

• En bedrift hadde gjort seg skyldig i tariffbrudd ved at den etter 
en driftsstans gjeninntok sine arbeidere mot lavere lønn enn 
det som var bestemt i tariffavtalen:

 En tariffavtale er sluttet med vedkommende 
arbeiderorganisasjon som part, og den kan ikke forandres 
ved frivillig avtale, medmindre organisasjonen som part 
samtykker i den forandring i overenskomsten som ønskes. 
Den avtale som saksøkte påstår å ha truffet med 
arbeiderne personlig, kan derfor ikke gi saksøkte nogen 
rett til å bryte de forpliktelser han ved 
tariffoverenskomsten har påtatt sig.

Ufravikelighetsnormeneside 18
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Arbeidstaker kan benytte de alminnelige 
domstoler for å håndheve sitt krav

• Arbeidstaker kan bringe en tvist med 
påstand om tariffmessig avlønning inn for 
de alminnelige domstoler (som prejudisielt 
vil ta stilling til innholdet av  
tariffbestemmelsen).

Ufravikelighetsnormeneside 19
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Hva med de uorganiserte?

• Atvl § 6 gjelder bare forholdet mellom 
tariffbundne parter, og ikke mellom tariffbundet 
arbeidsgiver og uorganiserte eller medlemmer i 
andre arbeidstakerorganisasjoner. 

• Vil arbeidsgiver da kunne unnslippe plikten til å 
legge de tariffbestemte lønns- og arbeidsvilkårene 
til grunn ved heller å velge å ansette 
(utenforstående) arbeidstakere som ikke er 
omfattet av den aktuelle tariffavtalen?

Ufravikelighetsnormeneside 20
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Svaret ligger i de ulovfestede 
ufravikelighetsnormer

• Ufravikelighetsnormen ble endelig etablert 
i ARD-1922-50:
 Under en streik våren 1921 valgte arbeidsgiver å 

innstille driften og sa opp de de ansatte.
 Virksomheten var bundet av en tariffavtale som 

løp frem til 31. mars 1922. 
 Da streiken ble avblåst sommeren 1921 startet 

arbeidsgiver opp virksomheten igjen, og ansatte 
arbeidere - både organiserte og uorganiserte - på 
dårligere vilkår enn det som fulgte av 
tariffavtalen.

Ufravikelighetsnormeneside 21
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ARD-1922-50

 Norsk Matros- og Fyrbøterunion stevnet 
arbeidsgiveren for Arbeidsretten. Påstanden gikk 
ut på at selskapet gjennom inngåelsen av 
tariffavtalen var forpliktet til å lønne alle ansatte, 
også de uorganiserte som ikke var deltakere i 
avtalen, etter de vilkår som var avtalefestet 
gjennom tariffavtalen. 

 Det ble også krevd etterbetaling både til de 
organiserte og de uorganiserte.

 Arbeidsretten ga saksøkerne medhold, og uttalte:

Ufravikelighetsnormeneside 22
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ARD-1922-50; En grunnleggende uttalelse 
fra Arbeidsretten

 "Tariffavtalen må hvile på den naturlige 
forutsetning at selskapet ikke gjennom 
forhyring av uorganiserte skulde kunne 
skaffe sig billigere arbeidshjelp enn i 
tariffavtalen bestemt. Tariffavtalens 
lønnssatser vilde ellers bli av ringe værdi 
for de organiserte arbeidere."

Ufravikelighetsnormeneside 23
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Også fastslått i nyere rettspraksis..

• Rt. 2008 s.1601 (Norsk Sjømannsforbund), 
avsnitt 36;

 "Det følger av alminnelige tariffrettslige 
prinsipper at Rieber Shipping AS er forpliktet til å 
yte arbeidstakere som ikke er organisert i Norsk 
Sjømannsforbund, de samme arbeidsvilkår som 
arbeidstakere som er organisert i forbundet."

Ufravikelighetsnormeneside 24
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Ufravikelighetsnormen gir ikke individuelle 
rettigheter til den uorganiserte

• Ufravikelighetsnormen gir ikke den uorganiserte
arbeidstaker en selvstendig rett til å kreve 
tariffavtalens vilkår lagt til grunn for sin 
individuelle arbeidsavtale.

• En uorganisert er ikke part i tariffavtalen, og en 
unnlatelse av å overholde tariffavtalens normer vil 
kun representere et avtalebrudd overfor  
arbeidsgivers tariffmotpart.

• En fagforening kan påtale tariffbruddet for 
Arbeidsretten og kreve etterbetaling til de 
uorganiserte.

Ufravikelighetsnormeneside 25
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Den uorganiserte må bygge rett på 
arbeidsavtalen eller forutsetninger i denne

• Ofte tas det inn i arbeidsavtalen at arbeidstakeren er 
ansatt på de betingelser som følger av gjeldende 
tariffavtale på området.

• Ansettelse på de samme betingelser kan også være 
forutsatt eller praktisert, uten at dette kommer 
skriftlig til uttrykk.

• Kan det stilles opp en avtalerettslig presumsjon 
(utfyllingsnorm) for lik avlønning til uorganiserte, 
uten en forankring i avtalen? 
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Forskjellsbehandling til fordel for 
organiserte omfattes ikke av aml. kap 13

Kapittel 13. Vern mot diskriminering
§ 13-2. Hva kapitlet omfatter
…
4) Bestemmelsene i dette kapittel får ikke 

anvendelse ved forskjellsbehandling som 
skyldes medlemskap i arbeidstaker-
organisasjon for så vidt gjelder lønns- og 
arbeidsvilkår i tariffavtaler.
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Offentlig sektor - likebehandlingskrav

 Arbeidsgivere i offentlig sektor vil, som 
følge av forvaltningsrettslige 
likebehandlingskrav, være forpliktet til å 
etterleve tariffavtalens normer også overfor 
uorganiserte.

Ufravikelighetsnormeneside 28
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Hva skjer hvis den uorganiserte er gitt 
bedre betingelser i arbeidsavtalen?

• En fagforening vil kunne gå til Arbeidsretten og få 
dom for at avtalen er tariffstridig og at det 
tariffstridige forhold må opphøre.

• En slik dom har likevel ikke virkninger for den 
individuelle arbeidsavtalen, som fortsatt vil være 
gyldig mellom partene – og kan kreves 
gjennomført på individuelt nivå.

• Kan arbeidsgiver da endre lønnsbetingelsene i tråd 
med restkompetansen i arbeidsgivers styringsrett, 
eller (gyldig) gi oppsigelse etter aml § 15-7?
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Andre ulovfestede ufravikelighetsnormer –
konkurrerende tariffavtaler

• Det står arbeidsgiver fritt å inngå 
tariffavtaler med flere avtaleparter for 
samme type arbeid (samme virkeområde)

• Adgangen kan være begrenset i 
tariffavtalen, enten totalt (sperreklausuler)  
eller ved bestemmelser som forbyr avvik fra 
den eksisterende avtalen.

• Friheten til å inngå konkurrerende 
tariffavtaler er også begrenset av 
ulovfestede ufravikelighetsnormer.
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Konkurrerende tariffavtaler ARD-1936-127

• En plikt for arbeidsgiver overfor første 
tariffpart til ikke å inngå avvikende avtaler 
ble første gang uttalt i ARD-1936-127

 Spørsmålet gjaldt om en 
arbeidsgiverforening hadde krenket sin 
tariffplikt overfor Norsk Skog- og 
Landarbeiderforbund ved også å inngå 
tariffavtale for samme type arbeid med en 
annen arbeidersammenslutning, og med et 
mer ugunstig innhold for arbeidstakerne.
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ARD-1936-127; En (ny) grunnleggende 
uttalelse fra Arbeidsretten

 Arbeidsretten skal bemerke, at det ikke er noe 
til hinder for, at en arbeidsgiver-forening 
samtidig kan ha tariffavtale med mer enn en 
arbeidersammenslutning. Men det prinsipp, 
som er uttalt i Arbeidsrettens dom av 15. mars 
1922 i samlingen 1922 side 50, at arbeids-
giveren ikke må lønne noen av sine folk under 
gjeldende tariffavtales satser – hvad enten de 
er organiserte eller ikke –, må gjelde også 
mellem de forskjellige arbeiderforeninger eller 
deres medlemmer.
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Konkurrerende tariffavtaler - innholdet i 
(ufravikelighets)normen

• En tariffbundet arbeidsgiver/organisasjon 
har som alminnelig regel en tariffmessig 
plikt til å sikre at konkurrerende 
tariffavtaler ikke leder til reell forskjells-
behandling av arbeidstakere som er bundet 
av ulike avtaler.

• Ikke krav til identitet eller blåkopi (som det 
i praksis er mange av)
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Rettsvirkningene ved tariffstridige avtaler

• En fagforening kan kreve dom for 
tariffstrid og krav om erstatning/ 
etterbetaling for lønnsdifferansen.

• Den utenforstående tariffavtalen vil likevel 
være gyldig og bindende etter sitt innhold.

• Kan nedlegge påstand om at tariffmotparten 
må sørge for opphør av det tariffstridige 
forhold. 
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11:
LO/NAF – NHO/NHO SERVICE/ ISS (1)

• Saken gjaldt om ISS, som er en 
renholdsbedrift og bundet av 
Renholdsoverenskomsten, opptrådte 
tariffstridig ved å unnlate å reservere seg 
fra å bli bundet av Riksavtalen i forbindelse 
med virksomhetsoverdragelser av 
renholdsfunksjonen (housekeeping) fra 
hotell.
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (2)

• Saken kom på spissen ved at Renholds-
overenskomstens lønnssatser og øvrige 
tillegg ligger langt over de satser som 
følger av Riksavtalen. 

• Ved å unnlate å reservere seg fulgte ISS 
Riksavtalens satser ved avlønningen til de 
overdratte arbeidstakerne fra hotellene, noe 
som medførte at de fikk en langt lavere 
lønn enn deres øvrige kolleger i ISS. 
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (3)

• Denne forskjell i avlønning opprettholdt 
ISS fra de tidspunkt (virksomhets)-
overdragelsene fant sted frem til ordinært 
utløp av Riksavtalen. Først etter det ble de 
ansatte avlønnet i henhold til Renholds-
overenskomsten.

• ISS fulgte denne praksis i flere år, inntil 
den ble stanset ved Arbeidsrettens dom av 
13.03.19.
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (4)

• Et av eksemplene i saken gjaldt en  
overdragelse ved Thon Hotell Hammerfest 
som fant sted høsten 2016, og hvor de 
ansatte etter det gikk på Riksavtalens satser 
frem til utløp ved revisjonen i april 2018 –
altså ca 1 ½ år etter.

• Et hjelpedokument viste at en ansatt i løpet 
av denne tiden tapte ca kr 85.000 ved å bli 
holdt (nede) på Riksavtalens satser.
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Arbeidsrettens sak 6/2018: 
LO/NAF – NHO/NHO SERVICE/ ISS (5)

Saken reiste to hovedspørsmål.
Det første hovedspørsmål:
1. Har ISS opptrådt tariffstridig ved ikke å 

benytte seg av adgangen i arbeidsmiljøloven 
§ 16-2 (2) til å reservere seg fra å bli bundet 
av Riksavtalen ved overdragelser av 
virksomhet knyttet til hotellrenhold?
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (6)

Det andre hovedspørsmål:

2. Har ISS ved overdragelser av virksomhet 
som er omtalt i punkt 1 opptrådt tariffstridig
ved å avlønne de ansatte som har blitt 
overdratt under de lønnssatser som følger av 
Renholdsoverenskomsten?
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (7)

• Enkelte prosedyrepoeng:

 En alminnelig adgang for bedrifter til å la seg 
binde av den eksisterende tariffavtalen på den 
overdragende bedrift, som er billigere for 
erververen, vil åpne for vidstrakte omgåelser og en 
undergraving av den tariffavtale erververen ellers 
er bundet av.

 Det vil også medvirke til et A-lag og et B-lag ved 
bedriftene og et press på de opprinnelige avtalene.
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (8)

• Enkelte prosedyrepoeng:

 En reell forskjellsbehandling av denne karakter vil 
bryte med ufravikelighets-normene - også i de 
tilfeller arbeidsgiver lar seg binde av en annen 
konkurrerende avtale over et avgrenset tidsrom.

 Her er det heller ikke tale om en utjevning over tid, 
hovedformålet var å spare lønnsutgifter i de ulike 
tidsrom frem til avtaleutløp. 
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (9)

Arbeidsretten fastslo i dommen at: 
• ISS var forpliktet til å følge 

Renholdsavtalen etter sitt innhold. 
• ISS kunne ikke under henvisning til 

arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) påta seg 
motstridende tarifforpliktelser for 
hotellrenhold innenfor virkeområdet til 
Renholdsoverenskomsten. (Avsnitt 70)
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (10)

• ISS hadde dermed opptrådt tariffstridig
 ved ikke å benytte seg av adgangen i 

arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) til å 
reservere seg fra å bli bundet av 
Riksavtalen ved overdragelser av 
virksomhet knyttet til hotellrenhold, og 

 ved å avlønne de ansatte som hadde blitt 
overdratt under de lønnssatser som følger 
av Renholdsoverenskomsten.
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Arbeidsrettens dom AR-2019-11 (11)

 I tillegg pliktet ISS å sørge for at de 
tariffstridige forhold skulle opphøre samt å 
etterbetale de berørte arbeidstakere. 
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - Beslutning - HR-2019-1257-U 

Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Beslutning 
Dato 2019-06-27 
Publisert HR-2019-1257-U 
Stikkord Sivilprosess. Trygderett. Sykepenger ved yrkesskade. 
Sammendrag I dom om sykepengegrunnlag hadde lagmannsretten lagt til grunn at rett til 

sykepenger ved yrkesskade gjelder maksimalt 260 dager for en og samme 
yrkesskade, jf. folketrygdloven § 8-55 bokstav f. Dette var ankeutvalget enig i. 
Anken over lagmannsrettens rettsanvendelse kunne da ikke føre frem. Anken ble 
ikke tillatt fremmet, jf. tvl. § 30-4. (Sammendrag ved Lovdata) 

Saksgang Trygderetten TRR-2017-1922 – Hålogaland lagmannsrett LH-2018-165646 – 
Høyesterett HR-2019-1257-U, (sak nr. 19-093316SIV-HRET), sivil sak, anke over 
dom. 

Parter A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat 
Erlend Baldersheim). 

Forfatter Dommerne Matningsdal og Østensen Berglund og kst. dommer Lindsetmo. 

A har anket Hålogaland lagmannsretts dom 7. mars 2019 i sak nr. 18-165646FØR-HALO mot staten v/Arbeids- 
og velferdsdirektoratet. Anken gjelder rettsanvendelsen. 

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. 
Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak eller 
det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. 

Lagmannsretten har lagt til grunn at rett til sykepenger ved yrkesskade gjelder maksimalt 260 dager for en og 
samme yrkesskade, jf. folketrygdloven § 8-55 bokstav f. Høyesteretts ankeutvalg er enig i dette. Det er derfor 
klart at anken over lagmannsrettens rettsanvendelse ikke kan føre frem. 

Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for 
Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. 

Ankemotparten har krevd 10 150 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Ankeutvalget finner at tungtveiende 
grunner tilsier at sakskostnader ikke bør tilkjennes, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Sakskostnader tilkjennes 
derfor ikke. 

SLUTNING 

Anken tillates ikke fremmet. 

Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2019-928-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2019-05-15 
Publisert HR-2019-928-A 
Stikkord Arbeidsrett. Endringsoppsigelse. Skipsarbeidsloven. 
Sammendrag En overstyrmann i Hurtigruten ble sagt opp etter at han hadde valgt feil løp ved 

passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke, slik at skipet berørte grunnen. Han 
hadde ikke på forhånd lagt inn ruteplan for passeringen, og navigeringen skjedde 
uten at radar eller kartmaskiner ble kontrollert for å fastslå skipets posisjon. Han 
hadde heller ikke kommunisert om rutevalget med førstestyrmannen, som var 
sammen med ham på brua. Høyesterett var enig i at det var en alvorlig feil av ham 
å føre skipet gjennom Finnsnesrenna uten støtte i radar og kartmaskiner, og at 
Hurtigruten hadde saklig grunn til å si ham opp, jf. skipsarbeidsloven § 5-6 første 
ledd. Det ble lagt vekt på at det dreide seg om en endringsoppsigelse, idet han fikk 
fortsette i rederiet som førstestyrmann. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Nord-Troms tingrett TNHER-2017-23086 – Hålogaland lagmannsrett LH-2017-
178903 – Høyesterett HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET). 

Parter Hurtigruten Sjø AS og Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn – til prøve), NHO 
Sjøfart (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher 
Hansteen) og Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind 
Kambestad). 

Forfatter Dommerne Noer, Kallerud, Høgetveit Berg, Bergsjø og Indreberg. 
Sist oppdatert 2019-05-20 

 
 

 
 

 
(1) Dommer Noer: Saken gjelder gyldigheten av oppsigelsen av en overstyrmann i Hurtigruten AS. 
 

 
(2) A er født i 1964. Han arbeidet som offiser i Hurtigruten fra 1992 til 1998. Etter å ha vært i andre 

rederier i noen år, fikk han jobb som overstyrmann i Hurtigruten i 2006 og fast ansettelse i mars 2009. 
 

 
(3) Hendelsen som førte til oppsigelse skjedde 5. august 2016 med hurtigruteskipet «MS Finnmarken». 

Skipet er på 15 530 tonn og er 138,5 meter langt. Om bord var det 471 passasjerer og et mannskap på 
85. 

 

 
(4) Kaptein C hadde ført skipet til Tromsø. A overtok da som operativ navigatør og ansvarshavende for 

seilasen videre sørover. Med seg hadde han førstestyrmann B, som var nyansatt i Hurtigruten og 
hadde sin første tjenesteperiode om bord. 

 

 
(5) Det var tett tåke og vanskelig å navigere. Før avgang fra Tromsø hadde kapteinen og overstyrmannen 

et kort møte hvor de snakket om værforholdene og seilasen videre. Kapteinen ba A om å velge vestre 
løp gjennom Finnsnesrenna. Dersom det oppsto noe, ba han om å bli purret. Skipet forlot Tromsø 
rundt klokka 01.30 om natta. 

 

 
(6) Finnsnesrenna er et smalt sund mellom Senja og fastlandet, som ligger snaut tre timers seiling sør for 

Tromsø. Over den nordre enden av sundet går Gisundbrua. Her må skipene følge enten vestre eller 
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østre løp ved passering av brua og videre gjennom sundet. Vestre løp under brua er noe bredere og er 
lettere å seile inn i. Her er det dessuten radarstøtte (racon) som markerer senter for innseilingen. Østre 
løp er trangere, men gir kortere vei til havna i Finnsnes. Seilingsruta fra Tromsø til Finnsnes er den 
samme fram til noen minutter før brua. 

 

 
(7) Overstyrmann A diskuterte ikke turen med førstestyrmann B i Tromsø. Han fortalte heller ikke hva 

kapteinen hadde sagt. Førstestyrmannen la derfor inn ruteplan uten å ta hensyn til dette. Ruteplanen er 
elektronisk og markerer en «strek på kartet» som man navigerer etter. Førstestyrmannen valgte den 
planen som lå i mappen for kvalitetssikrede seilingsruter kalt «sikker seilas». Her var bare østre løp 
tatt inn. 

 

 
(8) Tåka holdt seg tett stort sett hele veien fra Tromsø. Overstyrmannen og B snakket ikke om 

seilingsruta underveis. Men cirka 15 minutter før Gisundbrua nevnte førstestyrmannen at han hadde 
lagt inn østre løp i ruteplanen. Til dette svarte overstyrmann A «ok». 

 

 
(9) En stund etter dette – og maksimalt 10 minutter før ankomst Gisundbrua – ga overstyrmannen 

kontrabeskjed. Han sa at de likevel skulle gå vestre løp, og ba førstestyrmannen holde utkikk. B 
oppfattet dette som en beskjed om å følge med visuelt. Begge fokuserte deretter på å se ut. 

 

 
(10) Ruteplanen ble ikke endret fra østre til vestre løp. Seilasen videre ble dermed gjort uten ruteplan. 
 

 
(11) En matros kom innom på broen og spurte om det var behov for ekstra utkikk. Dette tilbudet ble avslått 

av A. 
 

 
(12) A sjekket leden for trafikk, løste skipet fra tracket og styrte manuelt, som anbefalt under slike forhold. 

Avstanden til brokarene ble kontrollert visuelt og ved hjelp av radarstøtte. 
 

 
(13) Straks etter brua så de den første grønnblinken. Det var på dette tidspunkt cirka 50 meter sikt og 

høyvann. Etter en stund følte A at skipet var kommet for langt til styrbord i leia. To ganger styrte han 
kraftig mot babord. Hverken A eller førstestyrmannen kontrollerte radar eller kartmaskiner. 

 

 
(14) De var imidlertid ikke på feil kurs. Manøvreringen mot babord gjorde at skipet kom på feil side av 

neste grønnblink. Hendelsen er beskrevet slik i granskningsrapporten som ble laget etter ulykken: 

«Ved passering av brua har skipet 9.0 knop. Pitch [maskinkraft] er 50%. 

Fokus hos begge er å visualisere brua. Radarene og kartmaskin er innstilt på 0,25 nm [drøyt 
450 meter]. 

... 

Klokken 04:14 

Skipet endrer kurs ytterligere til babord. 

Overstyrmann føler han har kommet for langt til styrbord i leia. 

Navigatørene verifiserer ikke posisjonen i kartet. 

Klokken 04:15 

Ny kursendring, markant rorbruk, hardt babord ror. Har tydelig heading på feil side av 
grønnblinken. Maskinkraften økes til 50%. 

Klokken 04:15:30 

Navigasjonsoffiser ser optisk den grønne blinken og sier ifra at vi er på feil side. 
Overstyrmann innser at han er på feil side av blinken når de passerer den på styrbord side, fart 
7 knop, det er for sent å endre kurs.» 

 

 
(15) Feilnavigeringen førte til at skipet fikk grunnberøring med babord ror. Skipet ble ført til kai i Finnsnes 

og deretter til Harstad for reparasjon. Samlet kostnad for Hurtigruten er i rapporten anslått til om lag 
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20 millioner kroner, når det tas hensyn til inntektstap som følge av åtte dager som skipet var ute av 
drift. 

 

 
(16) Etter hendelsen opprettet Hurtigruten en intern granskningsgruppe. Granskerne ga en fremstilling av 

faktum og av hva som etter deres syn var gjort feil, men i samsvar med mandatet konkluderte de ikke 
med hensyn til skyld og ansvar. 

 

 
(17) Hurtigruten sa opp A fra stillingen som overstyrmann ved brev av 10. november 2016. I 

oppsigelsesbrevet vises det til «mangelfull og feil bruk av navigasjonsinstrumenter, sviktende 
kommunikasjon og mangelfull planlegging». 

 

 
(18) Samtidig med oppsigelsen fikk A tilbud om stilling som førstestyrmann i selskapet. Han takket ja til 

dette, men under forutsetning av at han fremdeles sto fritt til å reise sak om gyldigheten av 
endringsoppsigelsen. Dette aksepterte Hurtigruten. 

 

 
(19) A tok ut stevning for Nord-Troms tingrett den 4. februar 2017. Saksøkt var for det første Hurtigruten 

Sjø AS, som er et bemanningsselskap hvor de sjøansatte i Hurtigruten er ansatt. I tillegg ble 
Hurtigruten AS saksøkt. Grunnen er at Hurtigruten AS har påtatt seg solidaransvar for Hurtigruten Sjø 
AS' forpliktelser overfor de ansatte. For enkelhets skyld brukes her Hurtigruten om begge. 

 

 
(20) Nord-Troms tingrett, som var satt med sjøkyndige meddommere, avsa 28. september 2017 dom hvor 

oppsigelsen ble funnet gyldig. Dommen har slik domsslutning: 

«1. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS frifinnes. 
 

2. A dømmes til å betale Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS sine saksomkostninger med 279.880 
– tohundreogsyttinitusenåttehundreogåttikroner – innen 2 uker fra dommens forkynnelse.» 

 

 

 
(21) A anket til Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten – som også var satt med sjøkyndige meddommere – 

kom til motsatt resultat av tingretten og avsa 19. juni 2018 dom [LH-2017-178903]1 med slik domsslutning: 

«1. Oppsigelsen av A er ugyldig. 
 

2. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS betaler – in solidum – 230 000 – tohundreogtrettitusen – 
kroner til A med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra to uker etter forfall og til betaling skjer. 

 

3. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS betaler til A – in solidum – sakskostnader for 
lagmannsretten med 281 300 – tohundreogåttientusentrehundre – kroner. 

 

4. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS betaler til A – in solidum – sakskostnader for tingretten 
med 267 290 – tohundreogsekstisjutusentohundreognitti – kroner. 

 

5. Oppfyllelsesfristen for punkt 2-4 er 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.» 
 

 

 
(22) Hurtigruten Sjø AS og Hurtigruten AS har anket til Høyesterett. Anken gjelder bevisbedømmelsen og 

rettsanvendelsen. NHO Sjøfart har erklært partshjelp til støtte for de ankende parter. Norsk 
Sjøoffisersforbund har erklært partshjelp til støtte for A. 

 

 
(23) Det er fremlagt noen nye dokumenter for Høyesterett, blant annet retningslinjer for «sikker seilas», 

men saken står i hovedsak i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten. 
 

 
(24) De ankende parter – Hurtigruten Sjø AS og Hurtigruten AS – har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(25) Oppsigelsen av A er saklig begrunnet og gyldig. Lagmannsretten har lagt for liten vekt på hensynet til 

sikkerhet. Retten ser dessuten bort fra begivenhetsnære bevis ved bedømmelsen av hva som skjedde. 
Selv ut fra lagmannsrettens faktumbeskrivelse er endringsoppsigelsen gyldig. Hurtigruten hadde mer 
enn godt nok avgjørelsesgrunnlag. Det er dessuten feil at lagmannsretten legger vekt på etterfølgende 
forhold ved saklighetsvurderingen. 
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(26) Terskelen for endringsoppsigelser er lavere enn for vanlige oppsigelser. Dette er lagt til grunn både i 
rettspraksis og i teori og følger av at det skal foretas en bred avveining av alle relevante forhold ved 
saklighetsvurderingen. 

 

 
(27) Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS har lagt ned slik påstand: 

«1. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS frifinnes. 
 

2. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS tilkjennes saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og 
Høyesterett.» 

 

 

 
(28) Partshjelperen – NHO Sjøfart – har sluttet seg til de ankende parters anførsler. Det er særlig 

fremhevet at selv om domstolene i prinsippet kan prøve alle sider av saklighetsvurderingen, må det 
vises varsomhet med å overprøve vurderinger som domstolene ikke er egnet til å gå inn i. 
Arbeidsgiver må stå fritt til å definere sikkerhetsnivået i virksomheten. Gode grunner taler for at 
prøvingen her begrenses til å vurdere om rederiet har basert avgjørelsen på usaklige eller 
utenforliggende hensyn eller bygget på et skjønn som er åpenbart urimelig. 

 

 
(29) NHO Sjøfart har lagt ned slik påstand: 

«NHO Sjøfart tilkjennes sakens omkostninger.» 
 

 
(30) Ankemotparten – A – har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(31) Lagmannsrettens avgjørelse er korrekt. Det erkjennes at overstyrmannen gjorde feil gjennom 

Finnsnesrenna. Oppsigelsen bygger imidlertid på uriktig faktum på flere punkter. Arbeidsgiver har 
bevisbyrden for at oppsigelsen bygger på korrekt grunnlag ut fra den begrunnelsen som er gitt. 

 

 
(32) Det er dessuten ikke tatt hensyn til at ulykken skyldtes flere uheldige forhold som også andre har 

ansvar for. Dette har ført til en uriktig vurdering av overstyrmannens aktsomhet. Det er ikke riktig at 
han brøt instruks fra kapteinen, og rederiet må selv ta ansvar for at vestre løp ikke lå inne i mappen for 
sikker seilas. Overstyrmann A hadde tidligere gått østre løp i all slags vær, og det var ikke uforsvarlig 
å planlegge for dette. Vurderingen av tillit hviler da på uriktig og mangelfullt grunnlag. 

 

 
(33) Også saksbehandlingen lider av feil ved at det ikke er innhentet en maritimfaglig vurdering knyttet til 

As egnethet som overstyrmann framover. 
 

 
(34) Høyesterett kan prøve sakligheten av oppsigelsen fullt ut. De vurderinger oppsigelsen er basert på – 

tillit og sikkerhet – er domstolene godt egnet til å gå inn i. 
 

 
(35) A har lagt ned slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. I erstatning for lidt inntektstap i tiden fra 10.6.2018 til 10.5.2019 betaler Hurtigruten AS og 
Hurtigruten Sjø AS – in solidum – 106 436 – ett hundre og seks tusen firehundre trettiseks – 
kroner til A med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra to uker etter forfall og til betaling skjer. 

 

3. Hurtigruten AS, Hurtigruten Sjø AS og NHO Sjøfart dømmes til å erstatte As kostnader i 
anledning saken for Høyesterett.» 

 

 

 
(36) Partshjelperen – Norsk Sjøoffisersforbund – har sluttet seg til ankemotpartens syn, og har særlig 

fremhevet at det ikke er lavere terskel for endringsoppsigelser enn for ordinære oppsigelser. 
 

 
(37) Norsk Sjøoffisersforbund har lagt ned slik påstand: 

«Hurtigruten AS, Hurtigruten Sjø AS og NHO Sjøfart erstatter Norsk Sjøoffisersforbunds 
omkostninger i anledning saken.» 
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(38) Mitt syn på saken 
 

 
(39) Spørsmålet er om oppsigelsen av overstyrmann A er gyldig. 
 

 
(40) Saklighetsnormen 
 

 
(41) En oppsigelse av arbeidstaker som arbeider om bord på norsk skip er bare gyldig dersom den er saklig 

begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. skipsarbeidsloven § 5-6 første 
ledd, som lyder slik: 

«En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 
arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» 

 

 
(42) Bestemmelsen tilsvarer arbeidsmiljøloven § 15-7. Anvendelsen må imidlertid tilpasses de særlige 

forholdene på skipsfartens område. I forarbeidene er det blant annet pekt på at hensynet til sikkerheten 
om bord må være et bakteppe ved oppsigelsesvurderingen, jf. Prop.115 L (2012–2013) kapittel 12.3.1: 

«Skipets, mannskapets og passasjerenes sikkerhet vil i stor utstrekning være avhengig av at 
den enkelte arbeidstaker ivaretar sine sikkerhetsoppgaver og ikke minst at mannskapet 
samhandler på en god måte. For rederiets vedkommende er det avgjørende å sette sikkerheten 
i et system med gode rutiner som skaper en god sikkerhetskultur og trivsel om bord. 
Samhandling er særlig viktig ved nødssituasjoner. ... Dette er et bakteppe når man skal 
vurdere om en oppsigelse har saklig grunn.» 

 

 
(43) Det skal som del av saklighetsvurderingen foretas en konkret skjønnsmessig avveining av 

virksomhetens og den ansattes interesser, jf. Rt-2011-1674 avsnitt 35. Domstolene kan i tillegg til å 
prøve denne vurderingen, også kontrollere om oppsigelsen er basert på riktig faktum og om kravene 
til forsvarlig saksbehandling er fulgt, jf. Rt-1984-1058 på side 1067. 

 

 
(44) Terskelen for oppsigelse ved endringsoppsigelser 
 

 
(45) Oppsigelsen av A er en såkalt endringsoppsigelse, ved at han ble sagt opp fra stillingen samtidig som 

han fikk tilbud om nytt arbeid i selskapet. Endringen fra overstyrmann til førstestyrmann hadde 
konsekvenser både for hans rang, arbeidsoppgaver og lønn. Det er en endring som går lenger enn det 
arbeidsgivers styringsrett gir grunnlag for. Oppsigelsen er da bare gyldig om den tilfredsstiller 
kravene til saklig grunn, jf. Rt-2009-1465 avsnitt 47. 

 

 
(46) Hurtigruten gjør gjeldende at terskelen for oppsigelse er lavere ved endringsoppsigelser enn ellers. A 

ble ikke arbeidsledig som følge av oppsigelsen. Det må få betydning ved avveiningen av sakligheten 
av oppsigelsen, hevdes det. 

 

 
(47) Overstyrmann A hevder på sin side at det er samme terskel enten det er en endringsoppsigelse eller en 

ordinær oppsigelse. Verken lov eller forarbeider sier at vilkårene for oppsigelse er andre der 
arbeidstaker tilbys ny stilling i virksomheten. En slik tolkning ville i praksis utvide arbeidsgivers 
styringsrett på arbeidstakers bekostning, hevdes det. Det er videre påpekt at arbeidsgiver i mange 
situasjoner har en lovbestemt plikt til å tilby arbeidstaker annet passende arbeid, uten at at terskelen 
for oppsigelse her er senket. 

 

 
(48) Jeg er enig med A i at verken loven eller lovforarbeidene gir eksplisitt støtte for at man ved 

saklighetsvurderingen skal legge vekt på om arbeidsgiver er tilbudt ny stilling i virksomheten. Men 
det er samtidig klart at vurderingen inneholder en avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers 
interesser, og av rimeligheten av oppsigelsen. Dette sies også i forarbeidene til skipsarbeidslovens 
oppsigelsesregler, jf. Prop.115 L (2012–2013) kapittel 12.3.1: 
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«Ved avgjørelse av om en oppsigelse er saklig eller ikke, vil retten måtte foreta en konkret 
skjønnsmessig avveining av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet blir ofte om 
det etter en samlet vurdering av begge parters behov, anses rimelig at arbeidsforholdet bringes 
til opphør. Terskelen for å kunne si opp en ansatt må være høy, og arbeidsgiver må kunne vise 
til gode grunner, jf. bl.a førstvoterende i Rt-2009-685 på s. 690 (avsnitt 52).» 

 

 
(49) Også i Høyesteretts praksis er rimelighetsvurderinger trukket inn som del av saklighetsvurderingen, jf. 

HR-2009-1129-A avsnitt 52 og HR-2011-2327-A avsnitt 35 og 60. Høyesterett har dessuten i 
forbindelse med vurderingen av gyldigheten av en omplassering nettopp lagt vekt på at dette 
«vanligvis må sees som langt mindre drastisk enn en oppsigelse», jf. Rt-2004-1588 avsnitt 32. 

 

 
(50) I kravet om saklig grunn ligger det altså for det første at oppsigelsen må være basert på et forsvarlig 

skjønn, herunder at det ikke må legges vekt på utenforliggende forhold. I tillegg må arbeidsgiver etter 
omstendighetene ta hensyn til rimeligheten av oppsigelsen for arbeidstaker. Dette siste er en bred 
vurdering. Det må ved denne avveiningen også kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i 
virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da. Hvor stor vekt 
momentet skal ha vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den 
nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning. 

 

 
(51) Bevisvurderingen 
 

 
(52) Utgangspunktet er at arbeidsgiver har bevisbyrden for at det faktum oppsigelsen bygger på, er riktig. 
 

 
(53) I saken her er partene uenige om faktum på en rekke punkter. Når domstolene skal avgjøre hva som er 

riktig, har tidsnære forklaringer normalt større vekt enn det partene sier etterpå i forbindelse med 
rettssaken, jf. Rt-1998-1565 på side 1570 Nakkesleng I. Her heter det også: 

«Særlig viktig ved bevisbedømmelsen vil være nedtegnelser foretatt i tid nær opp til den 
begivenhet eller det forhold som skal klarlegges, og da spesielt beskrivelser foretatt av fagfolk 
nettopp for å få klarlagt en tilstand.» 

 

 
(54) Hurtigruten nedsatte som nevnt en intern granskingsgruppe etter hendelsen. Den besto av Roy 

Pedersen, som er utdannet kaptein, og Brede Valanes, som er navigatør. Begge var ansatt i 
Hurtigruten. De kom om bord i skipet allerede samme dag og snakket med alle de involverte. 

 

 
(55) Overstyrmannen gikk gjennom et utkast til rapporten sammen med en representant for 

fagorganisasjonen i et møte i september 2016. Han påpekte da at han mente kapteinen ikke hadde gitt 
en ordre om vestre løp. Ut over det hadde han ikke kommentarer. Kaptein C hadde ingen 
innvendinger til rapporten. 

 

 
(56) Granskingsrapporten er en tidsnær beskrivelse av hendelsen, utarbeidet av fagpersoner i tråd med 

forsvarlig saksbehandling. Den vil derfor etter mitt syn være helt sentral ved vurderingen av faktum i 
saken. 

 

 
(57) Oppsigelsen 
 

 
(58) Oppsigelsen ble gitt i brev 10. november 2016, og begrunnelsen var denne: 

«Oppsigelsen er begrunnet i mangelfull og feil bruk av navigasjonsinstrumenter, sviktende 
kommunikasjon og mangelfull planlegging av seilasen da du som operativ navigatør var 
ansvarlig for at MS Finnmarken fikk grunnberøring gjennom Finnsnesrenna 5. august 2016. 
Det vises særlig til at du har en ledende og særlig betrodd stilling om bord som ansvarlig 
navigatør på natt, og at de nevnte sviktene i utøvelsen av dine oppgaver hendelsesnatten gjør 
at tilliten til deg i rollen som overstyrmann ikke lenger er tilstede. Det vises også til at 
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hendelsen har hatt store konsekvenser økonomisk og at potensialet for en større ulykke som 
ville kunne ha dramatiske konsekvenser for gjester og ansattes liv og helse, er vurdert som 
stor. Det vises også til at du på tross av beskjed fra kaptein om å seile vestre led, valgte å gå 
østre, noe som senere resulterte i nevnte hendelse. Det vises for øvrig til informasjon og 
samtaler om dette under drøftelsesmøte 14. oktober 2016.» 

 

 
(59) De tre sentrale elementene er altså mangelfull planlegging, kommunikasjon og instrumentbruk. Det 

øvrige som er tatt med, har preg av støtteargumenter. 
 

 
(60) Mangelfull planlegging – rettslige utgangspunkter 
 

 
(61) Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip, FOR-1999-04-27-537, vedlegg A del 2, gir regler om 

planlegging av sjøreise. I punkt 3 heter det: 

«Den ønskede reisen skal være planlagt på forhånd idet det tas hensyn til all relevant 
informasjon, og enhver kurs som er fastsatt skal kontrolleres før reisen begynner.» 

 

 
(62) Seilingsleden skal «fremvises klart på passende kart og være kontinuerlig tilgjengelig for den 

vakthavende offiseren, som skal verifisere hver kurs som skal følges før denne tas i bruk under 
reisen», jf. punkt 6. I dette ligger at det på forhånd skal legges inn en ruteplan i sjøkartet. 

 

 
(63) Også Hurtigrutens interne instrukser, tatt inn i Fartøyhåndbok kyst, gir regler om planlegging av 

seilasen, uten at jeg finner det nødvendig å gå nærmere inn på dem. 
 

 
(64) Var det uforsvarlig å planlegge for østre led i slikt vær? 
 

 
(65) Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at A planla å gå østre løp, men at han ombestemte seg 

da skipet nærmet seg Finnsnesrenna. Også jeg bygger på dette. 
 

 
(66) Hurtigrutens syn er at overstyrmannen – helt uavhengig av hva kapteinen hadde gitt beskjed om – i 

slikt vær skulle ha planlagt i god tid for å gå vestre led gjennom Finnsnesrenna. 
 

 
(67) Overstyrmann A er ikke enig. Han viser til at vestre løp for ikke lenge siden hadde vært stengt et års 

tid på grunn av utbedringer, og at alle skipene da seilte østre rute, uansett vær. Etter at vestre løp ble 
åpnet igjen, har Hurtigrutens skip brukt begge seilingsleder like mye. A har selv seilt østre led en 
rekke ganger, også kort tid før hendelsen, påpekes det. Det kan da ikke være uforsvarlig å planlegge 
for østre led her. 

 

 
(68) Det er på det rene at vestre rute er hovedleia for større fartøy. Her er det som nevnt racon – radarstøtte 

som viser senter ved innseilingen under brospennet. Dette løpet er dessuten 20 meter bredere under 
brua enn østre løp. Granskingsrapporten konkluderte slik med hensyn til valg av led: 

«Det er ikke Racon på østre løp og denne leia burde således ikke vært vurdert som seilingsled 
i dårlig sikt.» 

 

 
(69) Jeg legger dette til grunn. Finnsnesrenna er vanskelig farvann. Ved værforhold som her pliktet 

overstyrmannen å planlegge for den skipsleden som ga størst trygghetsmargin, gitt at det ellers var 
liten forskjell mellom de to rutene. Jeg er derfor enig med Hurtigruten i at det var saklig grunnlag for 
å legge vekt på dette ved oppsigelsen. 

 

 
(70) «[B]eskjed fra kapteinen om å seile vestre led». 
 

 
(71) I oppsigelsen er det også vist til at A, ifølge Hurtigruten, hadde fått beskjed av kapteinen om å velge 

vestre led. Det er dette som menes med den litt misvisende setningen i oppsigelsesbrevet om at A «på 
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tross av beskjed fra kaptein om å seile vestre led, valgte å gå østre». 
 

 
(72) Det er enighet om at kaptein C ba overstyrmannen om å velge vestre led gjennom Finnsnesrenna, og 

at han ba om å bli purret ved tvil. 
 

 
(73) Bakgrunnen for dette var primært tåka. Det var så dårlig sikt at kapteinen hadde måttet gjøre tre 

forsøk før han fant det trygt å passere Tromsøbrua med skipet. 
 

 
(74) Uenigheten mellom partene gjelder om kapteinen ga en beskjed, en anbefaling eller en ordre. 

Overstyrmann A hevder at kapteinen bare ga en betinget anbefaling, og at oppsigelsen derfor hviler på 
feil faktum. Uansett var det forsvarlig å se an situasjonen og hvordan været utviklet seg, anføres det. 
Det er også det lagmannsretten kom til, og det er det både A og kaptein C hevder i dag. 

 

 
(75) Både kapteinen og overstyrmannen forklarte seg for granskingsgruppa kort tid etter grunnberøringen. 

Konklusjonen på side 7 lyder slik: 

«Ordren fra kaptein til overstyrmann om å planlegge og gå vestre løp, ble ikke utført.» 
 

 
(76) Kapteinen hadde dessuten en samtale om hendelsen med overstyrmannen og to andre en måneds tid 

etter hendelsen. I referatet fra samtalen, som er skrevet av kapteinen, heter det: 

«Han [A] blir konfrontert med manglende oppfølging av kapteinens ordre og vurdering av 
denne informasjon. (ref ytre lei Finnsnesrenna) ... 

Han lover å etterfølge kapteinens ordre, det må vi aldri være i tvil om.» 
 

 
(77) Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. I oppsigelsen sies det at A ikke fulgte kapteinens 

beskjed om å seile vestre led. Det kan ikke være tvil om hva kapteinen mente. Dersom tåka fortsatt 
holdt seg tjukk, skulle A planlegge for å gå vestre løp. Det var derfor kritikkverdig – også på 
bakgrunn av det kapteinen hadde sagt – at overstyrmannen ikke tidligere gjorde forberedelser for å gå 
vestre løp. 

 

 
(78) Jeg kan på denne bakgrunn ikke se at det var feil av Hurtigruten å legge en viss vekt på dette ved 

oppsigelsen. 
 

 
(79) Manglende ruteplan 
 

 
(80) Som tidligere nevnt ble det ikke lagt inn elektronisk rute for vestre seilingsled. Skipet gikk derfor 

gjennom Finnsnesrenna uten ruteplan. 
 

 
(81) Gransker Roy Pedersen har i sin forklaring for Høyesterett beskrevet betydningen av ruteplan slik: 

«Ruteplan viser planlegging av seilasen i det farvannet man skal seile. Ruteplanen tegnes inn i 
kartet, papir og/eller elektronisk. Denne viser hvordan skipet eksakt skal seile i de respektive 
områder. ... 

[Ruteplan] legges inn før avgang. Den kan justeres og endres under seilas.» 
 

 
(82) Overstyrmannen viser til at Hurtigruten hadde et prosjekt kalt «sikker seilas», hvor det i 2013 var 

laget en katalog med kvalitetssikrede seilingsleder. Bare østre led lå inne for sørgående rute her. Dette 
forklarer han som hovedårsaken til at han planla for østre løp. 

 

 
(83) De første versjonene av retningslinjene for «sikker seilas» la opp til at skipene ikke skulle gå andre 

ruter enn de som lå i katalogen, med mindre det var gitt sentral godkjenning for dette. Men dette ble 
etter hvert myket opp. Det var dessuten presisert at godkjent track kunne fravikes i uvær, og det var 
forutsatt at hensynet til sikkerhet eller navigasjon kunne føre til unntak. Roy Pedersen, som gransket 
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ulykken, har for Høyesterett forklart at katalogen i 2016 kun var å regne som hjelpemiddel for 
skipene. 

 

 
(84) Grunnen til at vestre led ikke var i katalogen, var utbedringsarbeidene som hadde pågått der et års tid. 

Arbeidet var imidlertid avsluttet i 2016. Jeg er derfor enig med A i at det var en feil fra Hurtigrutens 
side at vestre rute ikke lå i katalogen. 

 

 
(85) Det er ikke uenighet om at ruteplanen for vestre led rent praktisk kunne lastes ned fra en annen 

katalog i løpet av få minutter. Det kan heller ikke være tvil om at det er ansvarshavende navigatør som 
skal sørge for at det blir lagt inn seilingsled for hver tur. Ruten gjennom vestre løp var kvalitetssikret 
tidligere. 

 

 
(86) Etter mitt syn kan overstyrmannen ikke høres med at katalogen for «sikker seilas» gjorde at han var 

forhindret fra å laste ned ruteplan for vestre løp gjennom Finnsnesrenna. Så lenge dette var den 
tryggeste leia og en vanlig rute for Hurtigrutens skip, kan ikke retningslinjene for «sikker seilas» 
brukes som begrunnelse for å planlegge for en annen rute. Han valgte dessuten selv å gå vestre løp. 
Det ville være et paradoks dersom det skulle være tillatt å seile vestre løp, men ikke tillatt å legge inn 
ruteplan for dette. 

 

 
(87) Jeg kan derfor ikke se at det var feil av Hurtigruten å legge vekt på at overstyrmannen ikke hadde lagt 

inn ruteplan for vestre løp. 
 

 
(88) Manglende kommunikasjon 
 

 
(89) Det følger av fartøyhåndboka for Hurtigruten at operativ navigatør skal gjennomføre brief før «avgang 

havn». Denne skal inneholde «plan for gjennomføring av avgangen med hensyn til vær – 
strømforhold, trafikkbilde, havnens begrensninger og andre forhold som kan ha innvirkning». 
Assisterende navigatør skal delta i briefen. 

 

 
(90) Det ble ikke holdt noen slik brief. Heller ikke underveis var det som nevnt noen kommunikasjon om 

rutevalget mellom A og B, ut over de korte beskjedene jeg har nevnt tidligere. 
 

 
(91) Overstyrmann A erkjenner selv at dette var feil. Under de rådende forholdene, med dårlig sikt og 

krevende seilingsled, skulle han ha gjennomført brief og hatt løpende kommunikasjon med 
førstestyrmannen om rutevalg, ansvarsforhold og innstilling av instrumentene. Det var ikke minst 
viktig her, hvor førstestyrmann B var helt ny i jobben. 

 

 
(92) På denne bakgrunn var det ikke feil av Hurtigruten å legge vekt på manglende kommunikasjon som 

grunnlag for oppsigelsen. 
 

 
(93) Mangelfull og feil bruk av navigasjonsinstrumenter – rettslige utgangpunkter 
 

 
(94) Etter skipssikkerhetsloven § 14 skal skip navigeres «slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø 

eller materielle verdier.» Operativ navigatør har ansvaret, jf. §§ 19 og 20. 
 

 
(95) I dette ligger en plikt til å «gjøre mest mulig effektiv bruk av alt navigasjonsutstyr» som står til 

disposisjon, jf. FOR-1999-04-27-537 vedlegg A punkt 12 og 27 og FOR-1975-12-01-5 sjøveisregel 
nr. 5 og 7. De vakthavende dekksoffiserene skal dessuten være «helt fortrolige med bruken av alle 
elektroniske navigasjonshjelpemidler som finnes om bord», jf. førstnevnte forskrift punkt 36. Ved 
nedsatt sikt skal det brukes radar, jf. punkt 37. 

 

 
(96) Også Hurtigrutens interne retningslinjer i Fartøyhåndbok kyst understreker dette: 
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«Under vakten skal styrt kurs, posisjon og fart kontrolleres tilstrekkelig ofte ved hjelp av alle 
tilgjengelige navigasjonshjelpemidler som er nødvendig for å sikre at skipet følger den 
planlagte kurs.» 

 

 
(97) Overstyrmannen var her operativ navigatør og hadde det overordnede ansvaret for navigeringen. 
 

 
(98) Verken overstyrmannen eller førstestyrmannen fulgte med på instrumentene ved seilasen gjennom 

Finnsnesrenna. A var svært erfaren og hadde gått gjennom Finnsnesrenna – også vestre led – en rekke 
ganger. Han har i sin forklaring for Høyesterett karakterisert seilasen som «plankekjøring» under 
normale forhold. Det fritar ham likevel ikke fra plikten til å gjøre bruk av skipets 
navigasjonshjelpemidler. A er også selv enig i dette. I en situasjon hvor sikten var så dårlig at de på 
broen knapt så fram til baugen av skipet, sier det seg selv at man ikke kan stole på visuelt utsyn som 
eneste hjelpemiddel for navigeringen. 

 

 
(99) Overstyrmannen har imidlertid pekt på at han mente å gi førstestyrmannen beskjed om å følge med på 

instrumentene da han ba ham holde utkikk. Å holde utkikk er et maritimt begrep som også kan 
omfatte det å følge med på instrumentene, jf. sjøveisreglene FOR-1975-12-01-5 regel 5. Det var 
derfor feil fra førstestyrmannen sin side at dette ikke ble gjort, hevdes det. 

 

 
(100) I granskningsrapporten heter det at «navigatør ble satt til å se etter navigasjonsmerker i leia optisk». 

At B selv oppfattet det slik, er det ikke tvil om. 
 

 
(101) Som sagt følte overstyrmannen rett etter passering av Gisundbrua at han var ute av kurs. Men han 

forhørte seg ikke da med B om hva kartmaskiner og radar viste. Hadde han gjort det, er det mye som 
tilsier at ulykken kunne vært unngått. 

 

 
(102) I og med at begge konsentrerte seg om å se ut, ble heller ikke innstillingene på radarer og 

kartmaskiner endret underveis slik regelverket krever, jf. sjøveisregel nr. 7 b. Om dette heter det i 
granskingsrapporten: 

«Begge radarene var innstilt på 0,25 nm, samt begge kartmaskiner. Dette resulterte i at det 
ikke var mulig å se så langt fram i farvannet som er nødvendig for å få til sikker seilas. Ved 
passering av første grønnblink på bb side vil radarbildet akkurat ha fått inn grønnblink nr 2. 
Dette gjør ikke god planlegging og navigering mulig.» 

 

 
(103) Selv om overstyrmann A mente å ha gitt beskjed til førstestyrmannen om også å følge med på 

instrumentene, kan det etter mitt syn ikke være tvil om at det var han som hadde ansvaret for at 
skipets posisjon på radar og kartmaskiner rent faktisk ble kontrollert underveis. Slik forholdene var, 
burde ansvarsforholdet vært avtalt klart og tydelig, og overstyrmannen burde forsikret seg om at det 
ble holdt utkikk også ved hjelp av navigasjonsinstrumentene. 

 

 
(104) Samlet sett kan jeg dermed ikke se at det var uriktig av Hurtigruten å bygge på at det var en alvorlig 

feil av overstyrmannen å føre skipet gjennom Finnsnesrenna uten støtte i radar og kartmaskiner. 
 

 
(105) Var det en saksbehandlingsfeil at det ikke ble innhentet risikovurderinger fra maritimt 

fagkyndige? 
 

 
(106) Overstyrmann A kritiserer Hurtigruten for ikke å ha innhentet en maritimfaglig vurdering av risikoen 

knyttet til å la ham få fortsette i jobben. Når det ikke er gjort en faglig vurdering av risikoen for at 
overstyrmannen vil gjøre lignende feil i fremtiden, får oppsigelsen karakter av synsing som er umulig 
å overprøve, hevdes det. Det er ikke grunn til å tro at overstyrmannen vil gjøre liknende feil igjen, og 
kapteinen – som seilte sammen med A en periode etter hendelsen – konkluderte med at han var fullt ut 
profesjonell og kompetent, påpekes det. 
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(107) Hurtigruten anfører på sin side at selskapet hadde tilstrekkelig fundament for oppsigelsen, også uten 

ytterligere maritimfaglig vurdering. 
 

 
(108) Saksbehandlingen forut for en oppsigelse må være forsvarlig. Det viktigste elementet i dette er at den 

som vurderes oppsagt, får kjennskap til oppsigelsesgrunnen og tilstrekkelig mulighet for å uttale seg. 
Disse kravene var oppfylt her. 

 

 
(109) Hurtigruten mente, basert blant annet på granskingsrapporten, at overstyrmannen hadde gjort klare feil 

i en kritisk situasjon. Om feilene var av en slik karakter at Hurtigruten ikke lenger hadde tillit til A 
framover, er en sammensatt vurdering som må foretas på et bredt grunnlag. Ikke bare maritimfaglige 
forhold er av betydning ved denne vurderingen. Jeg har vanskelig for å se at ikke Hurtigruten selv 
hadde den nødvendige innsikt til å kunne avgjøre spørsmålet. 

 

 
(110) Mitt syn er derfor at Hurtigruten ikke pliktet å innhente en maritimfaglig vurdering i saken. 
 

 
(111) Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på betydningen av at Hurtigruten lot overstyrmannen 

fortsette i stillingen sin en periode etter hendelsen. Det kan etter mitt syn ikke ha noen betydning for 
saken. 

 

 
(112) Samlet vurdering 
 

 
(113) Lagmannsretten, som ga overstyrmann A medhold i at oppsigelsen var ugyldig, konkluderte slik: 

«Oppsummert er det lagmannsrettens konklusjon at oppsigelsen delvis bygger på uriktige 
faktiske forhold, at vurderingen som ligger til grunn for oppsigelsen ikke er tilstrekkelig bred 
og at Hurtigruten, ved ikke å innhente risikovurderinger fra maritimt fagkyndige, ikke har 
sørget for et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. Samlet medfører dette at Hurtigrutens beslutning 
om å si opp A fra hans stilling som overstyrmann ikke er saklig begrunnet, jf. 
skipsarbeidsloven § 5-6 første ledd.» 

 

 
(114) Som det går fram av min drøftelse, har jeg et annet syn. Jeg er ikke enig i at oppsigelsen bygger på et 

uriktig eller ufullstendig faktum, og etter mitt skjønn har saksbehandlingen fra Hurtigrutens side vært 
forsvarlig. 

 

 
(115) Hurtigruten har det overordnede ansvaret for at reglene i skipssikkerhetsloven med forskrifter 

overholdes og for å trygge passasjerer, mannskap, miljø og materielle verdier, jf. skipssikkerhetsloven 
§§ 1 og 6. Selskapet skal og må sette sikkerhet først, og kan sette høye krav i så måte, jf. Rt-2003-
1702 avsnitt 60. 

 

 
(116) Ulykken kom som følge av en rekke feil, som dels skyldtes brudd på regelverket og dels dårlig skjønn. 

Noen av feilene gjaldt overtredelse av grunnleggende standarder for sikker seiling i vanskelige 
forhold, som å gå gjennom Finnsnesrenna i tjukk tåke uten bruk av navigasjonsinstrumenter og 
ruteplan og uten på forhånd å ha planlagt seilingen. Hendelsen var alvorlig, og konsekvensene kunne 
ha blitt langt verre. 

 

 
(117) Overstyrmann A hadde en ledende posisjon. Det stilles strenge krav til innehavere av slike stillinger, 

jf. Rt-1997-1128 på side 1133. Det lå til stillingen at overstyrmannen hadde ansvaret for manges 
sikkerhet og store materielle verdier. Selv om A hadde lang fartstid og var uten tidligere formelle 
advarsler, og selv om feilene skjedde over en kort periode, mener jeg på denne bakgrunn at 
Hurtigruten hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse. I den samlede saklighetsvurderingen har jeg 
også sett hen til at A fikk fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige likhetstrekk 
med hans tidligere arbeid. 
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(118) Hurtigruten Sjø AS og Hurtigruten AS har vunnet saken og skal som utgangspunkt ha dekket sine 
kostnader i saken. Selv om avgjørelsen ikke har budt på tvil, har den reist rettsspørsmål med 
betydning utenfor foreliggende sak, særlig knyttet til vilkårene for endringsoppsigelser. Ved 
avgjørelsen av om det foreligger tungtveiende grunner for å frita fra kostnadsansvaret, legger jeg også 
vekt på styrkeforholdet mellom partene og at A vant fram i lagmannsretten. Sakskostnader tilkjennes 
derfor ikke for noen instans, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

 

 
(119) Jeg stemmer for slik 

DOM: 

1. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans. 
 
 

 

 
(120) Dommer Kallerud: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(121) Dommar Høgetveit Berg: Det same. 
 

 
(122) Dommer Bergsjø: Likeså. 
 

 
(123) Dommer Indreberg: Likeså. 
 

 
(124) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

1. Hurtigruten AS og Hurtigruten Sjø AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.  
 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2019-676-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2019-04-04 
Publisert HR-2019-676-A 
Stikkord Strafferett. Grovt underslag. Arbeidsgivers kredittkort. 
Sammendrag En overordnet arbeidstaker var i lagmannsretten dømt til fengsel i 10 måneder for 

overtredelse av strl. 1902 § 256 jf. § 255. Hun hadde benyttet selskapets 
kredittkort, som var utstedt til henne, til et stort antall uberettigede innkjøp av varer 
og tjenester til private formål. Høyesterett kom til at forholdet måtte anses som 
underslag og ikke som utroskap. Kredittkortet ga henne tilgang til en lett 
tilgjengelig likviditet på vegne av firmaet, noe som måtte likestilles med at hun var 
betrodd firmaets penger. Så lenge kortbruken utløste et krav mot firmaet etter 
kortavtalen, forføyet hun i realiteten også over firmaets penger. Underslaget måtte 
anses fullbyrdet i det hun med uberettiget vinnings hensikt betalte for varen eller 
tjenesten ved bruk av kredittkortet. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2017-31446 – Borgarting lagmannsrett LB-2017-153371 – 
Høyesterett HR-2019-676-A, (sak nr. 18-190271STR-HRET), straffesak, anke 
over dom. 

Parter A (advokat Per Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Joakim Ziesler 
Berge). 

Forfatter Kst. dommer Lindsetmo, dommerne Berglund, Matheson, Ringnes og Webster. 
Sist oppdatert 2019-04-08 

 
 

 
 

 
(1) Kst. dommer Lindsetmo: Saken gjelder spørsmålet om en arbeidstakers urettmessige bruk av 

arbeidsgivers kredittkort til personlige formål er å anse som underslag eller utroskap. 
 

 
(2) A ble 16. februar 2017 tiltalt for overtredelse av straffeloven 1902 § 256, jf. § 255 – grovt underslag. 

Grunnlaget var følgende: 

«I perioden fra april 2009 til og med desember 2013 på forskjellige steder i Oslo og andre 
byer/steder med anledning til å bruke kredittkort som betalingsmiddel betalte hun for varer og 
tjenester til private formål med kredittkort tilhørende X AS. Kredittkortet var utstedt til henne 
i egenskap av administrerende direktør i X AS. Hun gjennomførte private transaksjoner som 
senere ble belastet arbeidsgiver for en samlet sum av kroner 908 699,89.» 

 

 
(3) Ved Oslo tingretts dom 4. juli 2017 [TOSLO-2017-31446]1 ble A funnet skyldig i underslag av 875 000 

kroner. Domsslutningen lyder slik: 

«1. A, født den 0.0.1954, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 256 jf. § 255 til fengsel i 
10 – ti – måneder. 

 

2. A, født den 0.0.1954, idømmes saksomkostninger med 15.000 – femtentusen – kroner.» 
 

 

 
(4) A anket dommen til lagmannsretten. Anken gjaldt saksbehandlingen, bevisvurderingen og lovanvendelsen 

under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Anken over bevisvurderingen under skyldspørsmålet ble 
henvist til ankeforhandling. Borgarting lagmannsrett avsa 20. september 2018 enstemmig dom [LB-2017-
153371]1 med slik domsslutning: 
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«1. A, født 0.0.1954, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 256, jf § 255 til fengsel i 10 – 
ti – måneder. 

 

2. Erstatningskravet fra Tandberg Innovation AS, avvises. 
 

3. I saksomkostninger til det offentlige for lagmannsretten betaler A 10 000 – titusen – kroner.» 
 

 

 
(5) Lagmannsretten fant det bevist at A hadde underslått minst 850 000 kroner. 
 

 
(6) A anket dommen til Høyesterett. Hun anket over saksbehandlingen, lovanvendelsen under 

skyldspørsmålet, straffutmålingen og saksomkostningene. Høyesteretts ankeutvalg tillot i beslutning 
30. januar 2019 anken over lovanvendelsen under skyldspørsmålet fremmet, knyttet til om forholdet 
var å anse som underslag. For øvrig ble anken ikke tillatt fremmet. 

 

 
(7) A har gjort gjeldende at forholdet ikke kan anses som underslag. Kredittkortet gir tilgang til en kreditt, 

med muligheten for å stifte gjeld for selskapet, men innebærer ingen betroelse av penger. Bruken av 
kredittkortet innebærer heller ingen rettsstridig forføyelse over arbeidsgiverens penger, men bruk av 
kortselskapets penger. Lagmannsrettens dom gir ikke grunnlag for domfellelse for utroskap, og 
dommen bør oppheves. 

 

 
(8) Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at tiltalte med rette er domfelt for underslag. Da tiltalte fikk 

tilgang til bruk av firmaets kredittkort, ble hun betrodd arbeidsgivers penger. Det forelå fullbyrdet 
underslag da tiltalte belastet kredittkortet. 

 

 
(9) Mitt syn på saken: 
 

 
(10) A ble våren 2009 ansatt som administrerende direktør i selskapet X AS, som er et konsulentfirma som 

særlig arbeider med patent-, varemerke- og opphavsrettigheter for norske og utenlandske kunder. 
Stillingen innebar en del reisevirksomhet i utlandet, særlig i forbindelse med messer og konferanser. 

 

 
(11) I egenskap av å være administrerende direktør i selskapet, fikk tiltalte et kredittkort til bruk i 

jobbsammenheng. Kredittkortet var et firmakort som skulle brukes til jobbrelaterte utgifter, herunder 
ved reiser i utlandet. Det var bare et fåtall ansatte som var betrodd slike kort. X AS hadde laget interne 
retningslinjer for bruk av kortet, som brukerne var forpliktet til å følge. Retningslinjene etablerte 
rutiner for dokumentasjon og refusjon av utgifter, blant annet i forbindelse med reiseregninger. 

 

 
(12) Om det straffbare forhold skriver lagmannsretten følgende: 

«I perioden frem mot høsten 2013 leverte tiltalte en rekke bilag som gjaldt kostnadsdekninger 
hun mente å ha hatt i jobben som administrerende direktør etter å ha benyttet kredittkortet. 
Hun attesterte selv samtlige av disse bilagene. Det er ikke omstridt at så godt som alle 
kvitteringer og bilag tiltalte leverte inn, og som X siden dekket, rent faktisk ikke var utformet 
i samsvar med kriteriene nedfelt i X' interne retningslinjer. Som retten i detalj kommer tilbake 
til i punkt 2.3, var det stort sett kun vedlagt enkelte uspesifiserte kvitteringer som ikke viste 
hva som hadde blitt belastet ved tiltaltes bruk av kredittkortet. I tillegg hadde tiltalte ved egen 
håndskrift påført enkle beskrivelser rundt hva de aktuelle kjøpene skulle ha bestått av, f.eks. 
ved å skrive 'kontorrekvisita', 'kundegaver', 'markedsføring', 'software data' o.l. på selve 
kvitteringen med penn. Det var også en rekke ganger tiltalte ikke hadde innlevert noen 
kvitteringer eller dokumentasjon på belastningene hun gjorde med kredittkortet. Hun hadde da 
f.eks. selv skrevet med penn på et blankt ark hva et gitt kjøp hadde bestått av uten noen 
supplerende underlagsdokumentasjon. Det hendte også at hun kun tok en utskrift av en enkel 
varelinje fra kontooversiktet til kredittkortet som viste at det hadde vært en belastning på 
kortet. Dette viste et gitt beløp, dato og sted for kjøpet.» 

 

 
(13) Det dreide seg om et stort antall tilfeller av urettmessig bruk av kredittkortet. Tiltalen omfattet 218 

korttransaksjoner. I de fleste av disse tilfellene fant lagmannsretten at tiltaltes angivelse av hva 
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transaksjonene gjaldt, var klart uriktig eller misvisende. Eksempelvis anga tiltalte at kjøp som ble 
benevnt «markedsføring» i form av gaver og lignende, i realiteten gjaldt kjøp av moteklær for kvinner. 
Oppsummeringsvis uttaler lagmannsretten følgende: 

«Lagmannsretten finner ut fra det ovenstående bevist utenfor rimelig tvil at underslaget 
omfatter det alt vesentligste av de transaksjoner som inngår i tiltalen. For et fåtall posters 
vedkommende, nemlig innkjøp av enkelte kjøkkenartikler, batterier og kontorutstyr, kan 
flertallet ikke se helt bort fra at innkjøpene i alle fall til dels var virksomhetsrelaterte. 
Lagmannsretten finner på denne bakgrunn bevist utenfor rimelig tvil at det underslåtte beløp 
utgjør minst 850 000 kroner.» 

 

 
(14) Jeg går så over til å se på lovanvendelsen. 
 

 
(15) Forholdene omfattet av tiltalen ble begått i perioden april 2009 til desember 2013, før ikrafttredelsen 

av straffeloven av 2005. Av straffeloven 2005 § 3 følger at straffelovgivningen som gjaldt på 
avgjørelsestidspunktet likevel skal anvendes, når det fører til et gunstigere resultat for den siktede. Jeg 
kan i likhet med tingretten og lagmannsretten ikke se at en behandling av saken etter straffeloven 
2005 vil gi et gunstigere resultat for tiltalte, og vurderer derfor lovanvendelse etter straffeloven 1902 § 
255, jf. § 256. 

 

 
(16) Straffeloven 1902 § 255 første ledd lyder slik: 

«For underslag straffes den som i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget 
vinning rettsstridig avhender, pantsetter, forbruker eller på annen måte tilegner seg en 
løsøregjenstand som han besitter, men som helt eller delvis tilhører en annen, eller rettsstridig 
forføyer over penger han har innfordret for en annen eller som på annen måte er betrodd 
ham.» 

 

 
(17) Faller tilfellet utenfor underslagsbestemmelsen, er det aktuelt å anvende straffeloven 1902 § 275, jf. § 

276 om grov utroskap. I den forbindelse nevner jeg at dersom forholdet rammes av begge 
bestemmelser, følger det av straffeloven 1902 § 275 tredje ledd at utroskapsbestemmelsen ikke 
kommer til anvendelse. 

 

 
(18) Underslagsbestemmelsen omfatter to hovedtyper underslag. Enten i form av tilegnelse av en 

løsøregjenstand som gjerningspersonen besitter, eller ved å forføye over penger som er innfordret for 
en annen eller på annen måte er betrodd gjerningspersonen. Penger faller inn under begrepet 
løsøregjenstand i første alternativ, og kan være gjenstand for underslag såfremt gjerningspersonen 
besitter disse. For domfellelse kreves vinnings hensikt. 

 

 
(19) I den foreliggende sak er det annet alternativ som er det aktuelle, om tiltalte ved bruk av kredittkortet 

har «forføyd over penger» som «er betrodd ham». 
 

 
(20) Som det er gjort rede for innledningsvis, fikk tiltalte tilgang til et kredittkort gjennom en kortavtale 

mellom X AS og DnB NOR. Kredittkortet var et firmakort. Det fremgår av avtalen at A skulle være 
kortbruker, og at kortet hadde en kredittramme på 300 000 kroner. X AS ville få tilsendt månedlig 
faktura for kortbruken og selskapet var ansvarlig for betalingen av fakturaen. Ved bruk av kortet får 
brukerstedet – for eksempel butikken det handles i – betaling fra kortselskapet. Transaksjonen belastes 
kreditten hos kortselskapet som fakturerer firmaet i henhold til kortavtalen. 

 

 
(21) Jeg finner det lite tvilsomt at A ble betrodd kortet da hun fikk det til disposisjon. 
 

 
(22) Spørsmålet blir imidlertid om tilgangen til en slik kreditt, gjennom et kredittkort, må anses som en 

betroelse av penger. 
 

 
(23) Etter en naturlig språklig forståelse omfatter begrepet «penger» både kontanter og betalingsmidler 
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som kan likestilles med dette. At penger er noe mer enn kontanter er også forutsatt i forarbeidene til 
underslagsbestemmelsen, se Ot.prp.nr.75 (1948) side 17, høyre spalte, hvor det uttales: 

«Om pengene er betrodd gjerningsmannen ved at det er gitt ham en sjekk, anvisning eller 
lignende eller om han har fått kontanter er i denne forbindelse likegyldig.» 

 

 
(24) I Rt-2014-691 la Høyesterett til grunn at det å overføre innestående beløp, ved bruk av nettbank, fra 

en konto vedkommende hadde fullmakt til å disponere, til egen konto til urettmessig bruk, var 
underslag – og følgelig disponering av penger som var «betrodd» tiltalte. 

 

 
(25) Om det har betydning at pengene er tilgjengelig som kreditt, kan jeg ikke se omtalt i forarbeidene til 

straffeloven § 255, eller i forarbeidene til underslagsbestemmelsen i straffeloven av 2005 § 324, som i 
all hovedsak er en videreføring av gjeldende rett. 

 

 
(26) I Rt-1974-471 og Rt-1987-158 har Høyesterett lagt til grunn at tilgjengelig kreditt sidestilles med 

penger etter straffeloven 1902 § 255. I Rt-1974-471 omtales kassakredittordninger på side 474-475: 

«En kassekredittbevilgning er et ordinært arbeidsinstrument for hensiktsmessig behandling av 
en bedrifts kontante betalingsmidler. Kontoens stilling vil normalt være en funksjon av 
bevegelser i andre av bedriftens aktiver, dens beholdning av råstoffer, ferdigvarer, utestående 
fordringer og annet. Av kontoens stilling alene kan intet utledes om innehaverens totale 
formuesstilling. Over kontoen skal forutsetningsvis gå de løpende inn- og utbetalinger, og 
som utgangspunkt må det da gjelde at om man, som de tiltalte i denne sak, unnlater innenfor 
den bevilgede kredittramme å belaste kontoen med utførte skatte- og trygdetrekk og istedet 
trekker det tilsvarende beløp til andre formål, har man forføyet over trekkbeløpet. Jeg kan 
ikke se noen relevant forskjell mellom en slik situasjon og det tilfelle at man på grunnlag av 
faste lån har fått til disposisjon en positiv bankkonto eller en tilsvarende kontant 
kassebeholdning.» 

 

 
(27) Jeg peker særlig på beskrivelsen av en kassakredittbevilgning som en «...hensiktsmessig behandling 

av en bedrifts kontante betalingsmidler». Dette har etter mitt syn overføringsverdi på vår sak, hvor 
bruk av kredittkort fremstår som en hensiktsmessig ordning for betaling av bedriftens løpende utgifter. 

 

 
(28) I Rt-1991-40 kom Høyesterett til at en ansatt som hadde rekvisisjonsmyndighet, og som hadde 

benyttet denne til å rekvirere varer og tjenester til egne formål, ikke kunne domfelles for grovt 
underslag, men måtte domfelles for grov utroskap. Domfelte hadde selv attestert fakturaene og 
besørget beløpene anvist/utbetalt, men hadde ikke selv anvisningsmyndighet. Etter Høyesteretts syn 
hadde han derfor ikke en slik rådighet over pengene at de kan sies å ha vært betrodd ham. Dette i 
motsetning til å få tilgang til et betalingskort, som gir en direkte rådighet over penger. 

 

 
(29) Betaling med kort er etter hvert blitt en svært vanlig betalingsform ved kjøp av varer og tjenester. 

Dette gjelder både ved bruk av kredittkort, debet-kort og kombinasjoner av disse. Dette gjør at det ofte 
vil være tilfeldig om en uberettiget bruk har skjedd ved misbruk av et kredittkort eller andre korttyper, 
og følgelig om kjøpet belastes et kortselskap eller brukerens bankkonto. Det kan ikke være tvilsomt at 
det å få tilgang til et debet-kort, som belaster eierens konto direkte, innebærer å være «betrodd» noens 
penger. Jeg ser ingen grunn til å vurdere dette annerledes om vedkommende gis tilgang til et 
kredittkort. Kredittkortet gir arbeidstakeren en lett tilgjengelig likviditet på vegne av firmaet, som må 
anses likestilt med penger. En slik tolkning er også klart best i samsvar med Rt-1974-471, Rt-1987-
158 og Rt-2014-691 som jeg har vært inne på. 

 

 
(30) Jeg går så over til å se på om tiltaltes bruk av kredittkortet er en rettsstridig forføyning over firmaets 

penger. 
 

 
(31) I begrepet «forføyning» ligger et krav om at det må ha skjedd en eller annen form for tilegnelse, jf. 

Matningsdal, Norsk spesiell strafferett, 2. utgave 2016, side 330. Det typiske er at pengene – i dette 
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tilfellet – kortet, brukes til egne eller andres formål. 
 

 
(32) Jeg finner spørsmålet lite tvilsomt. At bruken av kredittkortet utløser en betaling fra kortselskapet til 

selger, innebærer ikke at tiltalte bare forføyer over kortselskapets penger. Så lenge kortbruken utløser 
et krav mot firmaet etter kortavtalen, tilsvarende den kreditt som er benyttet, forføyer tiltalte i 
realiteten over firmaets penger. 

 

 
(33) Ved å bruke kredittkortet til kjøp av varer og tjenester til eget formål, skjer det en tilegnelse. Etter mitt 

syn er det lite treffende når lagmannsretten på side 10 i dommen skriver at underslagshandlingen ved 
bruk av kredittkort er fullbyrdet først ved firmaets etterfølgende betaling, og at den urettmessige bruk 
før dette tidspunkt må anses som forsøk. Slik jeg ser det er underslaget fullbyrdet i det tiltalte med 
uberettiget vinnings hensikt betaler for varen eller tjenesten ved bruk av kredittkortet og gjennom 
dette stifter en forpliktelse for selskapet til å betale i henhold til kortavtalen. 

 

 
(34) For så vidt gjelder fullbyrdelsestidspunktet, har jeg altså kommet til en annen lovforståelse enn 

lagmannsretten. Dette får ingen betydning for vurderingen av om A skal domfelles, ettersom også 
lagmannsrettens dom bygger på at hun hadde vinnings hensikt da hun benyttet kredittkortet. Det er 
derfor ikke nødvendig å oppheve lagmannsrettens dom for å få vurdert subsumsjonen på nytt. 

 

 
(35) Tiltalte er etter dette med rette domfelt for underslag. Jeg kan ikke se at en slik løsning strider mot 

kravet til tydelighet og forutberegnelighet som følger av legalitetsprinsippet, jf. Grunnloven § 96 og 
Rt-2012-387 avsnitt 22, samt HR-2016-1458-A avsnitt 8 med ytterligere henvisninger. 

 

 
(36) Anken må etter dette forkastes. 
 

 
(37) Jeg stemmer for denne 

DOM: 

Anken forkastes. 

 
 

 
(38) Dommer Berglund: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(39) Dommer Matheson: Likeså. 
 

 
(40) Dommer Ringnes: Likeså. 
 

 
(41) Dommer Webster: Likeså. 
 

 
(42) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

Anken forkastes.  

 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2019-424-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2019-02-28 
Publisert HR-2019-424-A 
Stikkord (Skanska) Arbeidsrett. Oppsigelser. Nedbemanning. Ansiennitet. 
Sammendrag En større entreprenørbedrift, som hadde gjennomført en nedbemanning av 

fagarbeidere på grunn av sviktende ordretilgang, hadde fraveket 
ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelsen av de som skulle sies opp, og i stedet lagt 
særlig vekt på kompetanse og faglig dyktighet. Høyesterett uttalte at 
saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7 og Hovedavtalen § 8-2 første 
ledd alltid må gjøres konkret og etter en totalbedømmelse, og at utvelgelsen kan 
baseres på andre kriterier enn ansiennitet, så som kvalifikasjoner, faglig dyktighet 
og kompetanse. Det kunne gi misvisende assosiasjoner å karakterisere 
ansiennitetsprinsippet som en hovedregel, selv om det skal være utgangspunktet 
for utvelgelsen. Lagmannsretten hadde da lagt større vekt på ansiennitetsprinsippet 
enn det var grunnlag for. Høyesterett kom allikevel som lagmannsretten til at 
oppsigelsene var ugyldige på grunn av feil i arbeidsgiverens saksbehandling. Det 
var bare gjort en reell vurdering av et lite mindretall innenfor utvelgelseskretsen. 
Vurderingen var da for smal og ufullstendig å bygge oppsigelsene på. (Rt-
sammendrag) 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2016-97322 – Borgarting lagmannsrett LB-2017-75155 – 
Høyesterett HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over 
dom. 

Parter Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre – til prøve) og Næringslivets 
Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot B, F, E, D, C og A 
(advokat Edvard Bakke – til prøve) og Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) 
(advokat Elisabeth Susan Grannes). 

Forfatter Dommerne Falch, Ringnes, Møse, Normann og Matningsdal. 
Sist oppdatert 2019-03-18 

 
 

 
 

 
(1) Dommer Falch: Saken gjelder gyldigheten av oppsigelser av seks arbeidstakere som ledd i en 

nedbemanning. Spørsmålet er særlig hvilken vekt arbeidsgiveren, ved utvelgelsen, må legge på 
arbeidstakernes ansiennitet. 

 

 
(2) Skanska Norge AS – heretter Skanska – er et stort entreprenørselskap, som med datterselskaper 

sysselsetter omkring 4 000 ansatte. Selskapet inngår i Skanska-konsernet, som har hovedkontor i 
Sverige. 

 

 
(3) Våren 2016 gjennomførte Skanska en nedbemanning, etter blant annet å ha tapt flere 

anbudskonkurranser. Arbeidsstokken ble redusert med omkring 100 arbeidstakere i to enheter i 
anleggsdivisjonen, som samlet sysselsatte omkring 600 fagarbeidere. Knapt halvparten av de 100 ble 
oppsagt. 

 

 
(4) De seks ankemotpartene var blant de oppsagte. Tre av dem var forskalingssnekkere og de tre andre 

anleggsmaskinførere. Deres tjenestetid – ansiennitet – i Skanska var fra fem og et halvt år til elleve år. 
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Mange arbeidstakere med kortere ansiennitet ble ikke sagt opp. Årsaken var at Skanska ved 
utvelgelsen særlig la vekt på kompetanse og faglig dyktighet. 

 

 
(5) Før oppsigelsene skjedde gjennomførte Skanska flere drøftelsesmøter med den hovedtillitsvalgte. Det 

ble der oppnådd enighet om behovet for nedbemanning, dens størrelse, utvelgelseskretsen og de 
kriterier selskapet skulle benytte ved selve utvelgelsen. Dette kommer jeg tilbake til. Det ble også 
gjennomført drøftelsesmøter med hver enkelt ansatt som var utvalgt til oppsigelse, og i ettertid ble det 
gjennomført forhandlingsmøter. 

 

 
(6) Åtte oppsagte, blant dem ankemotpartene, reiste søksmål for Oslo tingrett med krav om at 

oppsigelsene av dem var ugyldige og at de skulle tilkjennes erstatning. Tingretten frifant Skanska i 
dom 17. februar 2017 [TOSLO-2016-97322]1. 

 

 
(7) Alle åtte anket til Borgarting lagmannsrett. Under saksforberedelsen ble saken hevet for to av dem. 

Lagmannsretten avsa 12. februar 2018 dom [LB-2017-75155]1 med denne domsslutningen: 

«1. Oppsigelsene av F, B, C, E, D og A kjennes ugyldige. 
 

2. Skanska Norge AS betaler erstatning til F, B, E, D og A med 50 000 – femtitusen – kroner til hver 
og til C med 240 836 – tohundreogførtitusenåttehundreogtrettiseks – kroner innen to uker fra 
dommen blir forkynt med tillegg av forsinkelsesrente fra forkynnelsen og til betaling skjer. 

 

3. Skanska Norge AS betaler i sakskostnader for lagmannsretten 774 493 – 
sjuhundreogsøttifiretusenfirehundreognittitre – og for tingretten 525 563 – 
femhundreogtjuefemtusenfemhundreogsekstitre – kroner til de ankende parter innen to uker fra 
dommen blir forkynt.» 

 

 

 
(8) Lagmannsretten kom til at Skanska hadde anvendt ansiennitetsprinsippet uriktig, slik dette fremgår av 

§ 8-2 i Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) 2014-2017. Lagmannsretten la også vekt på at Skanskas saksbehandling ikke var forsvarlig. 
Erstatningen ble tilkjent etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd, jf. § 15-7. 

 

 
(9) Skanska har anket til Høyesterett og gjort gjeldende at lagmannsrettens rettsanvendelse er uriktig. 

NHO har erklært partshjelp til fordel for Skanska, og LO har erklært partshjelp til fordel for de 
oppsagte ankemotpartene. 

 

 
(10) Som følge av NHOs partshjelp, og før Høyesteretts ankeutvalg 20. april 2018 henviste anken til 

behandling i Høyesterett, anla LO sak mot NHO for Arbeidsretten med påstand om at den nevnte 
Hovedavtalen § 8-2 skal forstås slik at «ansiennitet er utgangspunktet ved utvelgelse av arbeidstakere 
til oppsigelse». NHO påsto seg frifunnet. Saksforberedende dommer i Høyesterett besluttet i kjennelse 
28. juni 2018 å stanse saken frem til avgjørelse forelå i Arbeidsretten, se HR-2018-1268-F. 

 

 
(11) NHO og LO forlikte saken i forhandlingsmøter 15. og 31. oktober 2018. Jeg kommer tilbake til 

innholdet i forliket. Saken ble derfor hevet for Arbeidsretten 8. november 2018, se AR-2018-24, og 
saksbehandlingen fortsatte i Høyesterett. 

 

 
(12) Den ankende part – Skanska Norge AS – har i hovedsak gjort gjeldende: 
 

 
(13) Lagmannsretten har anvendt feil norm etter arbeidsmiljøloven § 15-7 og Hovedavtalen § 8-2. Det er 

ikke riktig at ansiennitet er «hovedregelen» ved utvelgelse av arbeidstakere til oppsigelse, og det er 
heller ikke korrekt at arbeidsgiver må påvise klare kompetanseforskjeller eller andre tungtveiende 
grunner for å kunne fravike ansiennitetsprinsippet. Den enigheten som ble inngått med den 
hovedtillitsvalgte, ligger innenfor det spillerom arbeidsgiver har etter de nevnte bestemmelsene. 

 

 
(14) Subsidiært er det en rettsanvendelsesfeil at lagmannsretten ikke vurderte og tok stilling til om de feil 

den fant, har hatt betydning for de enkelte oppsigelsenes gyldighet. Saksbehandlingsfeil leder ikke 
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automatisk til ugyldighet. 
 

 
(15) Skanska Norge AS har fremsatt denne påstanden: 

«1. Borgarting lagmannsretts dom oppheves. 
 

2. Skanska Norge AS tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.» 
 

 

 
(16) Partshjelperen – Næringslivets Hovedorganisasjon – har sluttet seg til Skanskas anførsler. Det er 

særlig fremhevet at Hovedavtalen § 8-2, sett i lys av forliket NHO inngikk med LO, ikke skal forstås 
slik at ansiennitet er gitt særlig prioritet ved utvelgelsen, ut over å være et moment arbeidsgiver alltid 
må ta i betraktning. 

 

 
(17) Næringslivets Hovedorganisasjon har fremsatt denne påstanden: 

«1. Borgarting lagmannsretts dom oppheves. 
 

2. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tilkjennes sakens omkostninger.» 
 

 

 
(18) Ankemotpartene – B, F, E, D, C og A – har i hovedsak gjort gjeldende: 
 

 
(19) Lagmannsretten har tolket og anvendt Hovedavtalen § 8-2 riktig ved å legge til grunn at ansienniteten 

er utgangspunktet for utvelgelsen. Det kreves momenter av en viss styrke for å kunne fravike 
ansiennitetsrekkefølgen. Normalt kreves klar forskjell i dyktighet og erfaring eller andre tungtveiende 
grunner. Den lokale enigheten med hovedtillitsvalgte endret ikke dette. 

 

 
(20) Lagmannsretten har dessuten stilt korrekte krav til arbeidsgivers saksbehandling. De feil 

lagmannsretten fant – basert på bevisvurderinger – er tilstrekkelige til at oppsigelsene er ugyldige. Det 
kreves ikke at lagmannsretten også drøfter om feilene kan ha virket inn på oppsigelsene. Skanska 
hadde ikke frembragt et tilstrekkelig faktisk grunnlag som gjorde det mulig å vurdere hvilke 
arbeidstakere som skulle omfattes av nedbemanningen. 

 

 
(21) B, F, E, D, C og A har fremsatt denne påstanden: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. F, B, C, E, D og A tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.» 
 

 

 
(22) Partshjelperen – Landsorganisasjonen i Norge – har sluttet seg til ankemotpartenes anførsler. Det er 

særlig fremhevet at Hovedavtalen § 8-2 må forstås slik at den oppstiller en terskel for å kunne fravike 
ansiennitetsprinsippet. Det er dekkende å beskrive dette prinsippet både som utgangspunktet og 
hovedregelen. 

 

 
(23) Landsorganisasjonen i Norge har fremsatt denne påstanden: 

«Landsorganisasjonen i Norge tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.» 
 

 
(24) Jeg er kommet til at anken må forkastes. 
 

 
(25) Innledning 
 

 
(26) Jeg konstaterer først at partene har vært, og er, enige om at Skanska hadde anledning til å nedbemanne 

og å si opp ansatte i det omfang selskapet gjorde. Det er også enighet om at utvelgelseskretsen var 
fagarbeiderne i de to enhetene i anleggsdivisjonen. Uenigheten knytter seg bare til hvem som innenfor 
denne kretsen skulle sies opp. 

 

 
(27) Lagmannsretten la til grunn at Skanska, ved å fravike ansiennitetsprinsippet til ankemotpartenes 

ugunst, har brutt Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017 – som jeg her bare omtaler som Hovedavtalen – 
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§ 8-2 første ledd. Jeg tar først stilling til Skanskas anførsel om at lagmannsrettens forståelse og 
anvendelse av bestemmelsen er uriktig. 

 

 
(28) Arbeidsmiljøloven § 15-7 
 

 
(29) Jeg tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler. Paragraf 15-7 første og andre ledd har denne 

ordlyden: 

«Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers 
eller arbeidstakers forhold. 

Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig 
begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby 
arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller 
rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de 
ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.» 

 

 
(30) Det fremgår at en oppsigelse, også når den skyldes virksomhetens forhold, må være «saklig 

begrunnet». Dette innebærer at ikke bare behovet for nedbemanning, dens størrelse og 
utvelgelseskretsen må være saklig begrunnet, men også selve utvelgelsen av arbeidstakere til 
oppsigelse. 

 

 
(31) Ansiennitet vil utvilsomt være ett saklig kriterium å bygge utvelgelsen på, og da slik at arbeidstakerne 

med kortest tjenestetid i virksomheten rammes først. Tjenestetidens lengde er en objektiv størrelse, 
den korresponderer ikke sjelden med erfaring og ferdigheter, og den kan reflektere arbeidstakerens 
lojalitet til bedriften. 

 

 
(32) Men samtidig er det klart at arbeidsgiveren også kan basere utvelgelsen på andre kriterier, typisk 

kvalifikasjoner, faglig dyktighet og kompetanse. Bruk av slike kriterier kan bidra til virksomhetens 
overlevelse, eller i det minste til å styrke dens framtidsutsikter. Jeg nøyer meg her med å vise til Rt-
1986-879 på side 886 og 887, Hillesland-dommen, hvor det heter: 

«Det er ikke nødvendig for avgjørelsen av den foreliggende sak generelt å ta standpunkt til 
den rettslige betydningen av ansettelsestiden ved bedriften. Selv om jeg må gå ut fra at et 
ansiennitetsprinsipp i vid utstrekning følges ved driftsinnskrenkninger, er det nemlig på det 
rene at også andre hensyn teller med. ... 

Det er på det rene at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en vurdering av 
arbeidstakernes kvalifikasjoner hensett til bedriftens behov. Jeg mener også at man ikke her 
kan stille krav om at det bare er 'nøkkelpersoner' – i den forstand at de er helt nødvendige for 
fortsatt drift – som kan beholdes etter en slik vurdering. Bedriften må kunne ta hensyn til 
forskjeller i kvalifikasjoner, erfaring og anvendelighet generelt eller på spesielle felter, når 
dette er tilstrekkelig begrunnet i bedriftens behov.» 

 

 
(33) Uttalelsen er knyttet til den tidligere arbeidsmiljøloven § 60, men regelen er videreført uendret i § 15-

7, se Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 335. 
 

 
(34) Endelig fremhever jeg at et hensyn som alltid må trekkes inn før oppsigelse finner sted, er de sosiale 

og andre hensyn som knytter seg til den enkelte arbeidstakeren, se § 15-7 andre ledd andre setning. 
Saklighetsvurderingen må derfor alltid gjøres konkret. 

 

 
(35) Som ledd i saklighetsvurderingen stilles også krav til arbeidsgiverens saksbehandling. Disse kravene 

kommer jeg tilbake til senere. 
 

 
(36) Betydningen av Hovedavtalen 
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(37) Tariffbundne virksomheter er i tillegg bundet av de begrensninger som måtte følge av tariffavtalen. 
Skanska er medlem i NHO og var på oppsigelsestidspunktet bundet av Hovedavtalen. 

 

 
(38) Jeg peker her på at Arbeidsretten etter arbeidstvistloven § 33, jf. § 1 bokstav i, har eksklusiv 

kompetanse til å avgjøre tvister mellom tariffpartene om forståelsen av tariffavtalen, se HR-2017-777-
A avsnitt 26. Men dette hindrer ikke hver enkelt arbeidstaker fra å påberope seg tariffavtalen i de 
alminnelige domstolene, som grunnlag for krav mot den tariffbundne arbeidsgiveren. I slike tilfeller 
må de alminnelige domstolene ta stilling til hvordan tariffavtalen er å forstå, som ledd i sin avgjørelse 
av tvisten, se HR-2018-1268-F avsnitt 10. De individuelle rettighetene arbeidstakerne måtte ha fått i 
tariffavtalen, blir på den måten effektivt håndhevet. En annen sak er at de alminnelige domstolenes 
forståelse av tariffavtalen ikke binder tariffpartene, heller ikke når de – her NHO og LO – har opptrådt 
som partshjelpere. 

 

 
(39) De alminnelige domstolene er bundet av den forståelse av tariffavtalen som Arbeidsretten har fastslått. 

I mangel av slik avgjørelse må de alminnelige domstolene tolke tariffavtalen på den måten og etter de 
prinsipper Arbeidsretten gjør. Tariffavtalens ordlyd står da sentralt. Jeg nøyer meg her med å vise til 
HR-2018-1036-A avsnitt 70 med videre henvisninger. 

 

 
(40) Innholdet av Hovedavtalen § 8-2 
 

 
(41) Hovedavtalen § 8-2 første ledd har denne ordlyden: 

«Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det 
foreligger saklig grunn.» 

 

 
(42) Det forliket LO og NHO inngikk 15. og 31. oktober 2018 «vedrørende forståelsen av Hovedavtalen 

LO – NHO § 8-2», som jeg omtalte innledningsvis, har denne ordlyden: 

«Av Hovedavtalen LO – NHO § 8-2 første ledd følger at ansiennitet danner utgangspunktet 
for utvelgelse av arbeidstakere for oppsigelse. Dette innebærer at tjenestetiden er et moment 
som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvem som skal gis oppsigelse. Hvilken vekt 
ansienniteten skal tillegges ved utvelgelsen er et annet spørsmål, og vil i den enkelte sak bero 
på en totalbedømmelse av alle relevante forhold. § 8-2 oppstiller ikke noe krav om at 
ansiennitetsrekkefølgen skal følges ubetinget. Ansiennitet kan fravikes når det foreligger 
saklig grunn.» 

 

 
(43) Formuleringen er den samme som den Arbeidsretten brukte i ARD-2009-48 avsnitt 34, Securitas-

dommen. Dommen gjaldt permitteringsregelen i Hovedavtalen § 8-1 nr. 3, som ellers har samme 
ordlyd og historikk som § 8-2 første ledd. 

 

 
(44) Jeg legger derfor til grunn at forliket får anvendelse på Skanskas oppsigelser i 2016. Partene er også 

enige om det. Forliket må fortolkes etter de samme prinsipper som Hovedavtalen selv. 
 

 
(45) Det følger av § 8-2 første ledd at det er arbeidsgivers fravikelse av ansiennitetsprinsippet som krever 

saklig grunn. Ansiennitetsprinsippet er derfor gitt en særstilling som det ikke er gitt i 
arbeidsmiljøloven § 15-7. Etter Hovedavtalen § 8-2 er ansiennitetsprinsippet «utgangspunktet», slik 
det uttrykkes i forlikets første setning. Vurderingen må med andre ord begynne der. 

 

 
(46) Av forlikets andre setning fremgår at ansienniteten er et pliktig moment ved utvelgelsen av 

arbeidstakere til oppsigelse. Arbeidsgiver kan derfor aldri la være å ta i betraktning ansienniteten til de 
arbeidstakerne som inngår i utvelgelseskretsen. 

 

 
(47) Når det derimot gjelder vekten av dette momentet, følger det av forlikets tredje setning at den beror på 

en «totalbedømmelse». Det er derfor vanskelig å utlede av ordlyden at det generelt gjelder en særskilt 
terskel for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen. Vekten må avgjøres konkret. 
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(48) Tariffavtalehistorikken 
 

 
(49) Partene og partshjelperne har på ulike måter trukket frem tariffavtalehistorikken til støtte for sine syn. 
 

 
(50) Første gang en regel av denne karakter kom inn i Hovedavtalen, var i 1982. Paragraf 9-3 nr. 3 bokstav 

e fikk da den ordlyd at ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger og omlegginger, skulle 
ansienniteten følges «under ellers like vilkår». 

 

 
(51) Dagens regel, slik jeg allerede har sitert den, kom inn i Hovedavtalen fra 1994 § 9-12. LO hadde 

foreslått at ansienniteten «skal ... følges, med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike denne». 
Forslaget var begrunnet i at vilkårene for å fravike ansiennitet «må klargjøres og strammes inn». NHO 
fremsatte et motforslag som snarere tonet ned betydningen av ansiennitet. Etter forhandlinger, som det 
ikke er fremlagt dokumentasjon fra, ble partene enige om den teksten som fremdeles står, nå i § 8-2. I 
forhandlingsprotokollen fra 18. til 21. oktober 1993, hvor enighet ble oppnådd, heter det at «alle 
realitetsendringer er uthevet», og den nye teksten i det som ble § 9-12 er uthevet. Men i tillegg er det 
inntatt en protokolltilførsel til bestemmelsen, visstnok etter krav fra NHO, med denne ordlyden: 

«Tekstendringene innebærer ikke endring i gjeldende rettspraksis.» 
 

 
(52) Det forelå den gang noe rettspraksis om den regelen som hadde kommet inn i Hovedavtalen fra 1982. 

Regelen er omtalt i den nevnte Hillesland-dommen, og ellers hadde den vært anvendt i noen 
lagmannsrettsdommer. I RG-1990-1098 på side 1105, Spennbetong-dommen, ble uttrykt at 
ansienniteten vil inngå som et «moment ... dersom vilkårene ikke er like». I RG-1985-128 på side 133, 
Brynildsen-dommen, fremgår at en «klar forskjell i dyktighet og erfaring ... vil ofte være tilstrekkelig» 
for å kunne fravike ansiennitetsprinsippet. Men det fremgår ikke om en slik forskjell er et nødvendig 
vilkår, og det er ikke helt klart om dette i tilfelle utledes av Hovedavtalen eller av arbeidsmiljøloven. 

 

 
(53) Jeg er derfor ikke enig i at den rettspraksis som forelå frem til 1994, og som protokolltilførselen 

derved viser til, tilsier at ansiennitetsprinsippet den gang var gitt en særlig vekt i andre tilfeller enn 
hvor arbeidstakernes situasjon – «vilkårene» – var like. 
Tariffavtalehistorikken gir derfor ikke noe særlig bidrag til tolkningen av dagens regel, ut over det 
ordlyden i § 8-2 og forliket i 2018 selv gir. 

 

 
(54) Arbeidsrettens praksis 
 

 
(55) Jeg går så over til å se på Arbeidsrettens praksis. Som nevnt inneholder ARD-2009-48 avsnitt 34, 

Securitas-dommen, en formulering som er den samme som i forliket mellom LO og NHO høsten 
2018. I forlengelsen siterte Arbeidsretten fra ARD-1997-201, for så vidt gjelder spørsmålet om hva 
som kan betraktes som saklig grunn: 

«Etter hovedavtalens § 8-1 nr. 3 kan ansiennitetsrekkefølgen fravikes ved permittering når det 
foreligger 'saklig grunn'. Ved vurderingen av om saklig grunn foreligger, vil faglige 
kvalifikasjoner, sosiale og andre hensyn, så vel som ansettelsestid og ansiennitetsforskjeller, 
være momenter av betydning. ... Hvorvidt en fravikelse av ansiennitetsrekkefølgen er 
berettiget må avgjøres konkret. ... Retten bemerker også at saklighetsvurderingen ved 
utvelgelse ikke stiller seg på samme måte ved permittering som ved oppsigelse. Permittering 
er i motsetning til oppsigelse et midlertidig tiltak som forutsetter at arbeidstakerne vil bli 
gjeninntatt i arbeid. Saklighetskravet i hovedavtalens § 8-1 nr. 3 må forstås i samsvar med 
dette.» 

 

 
(56) ARD-2006-286 avsnitt 72, Schøyens Bilcentraler-dommen, gjaldt forståelsen av 

funksjonærhovedavtalen LO-NHO, hvor det heter: 

«Etter funksjonærhovedavtalens § 9-12 første punktum 'kan ansienniteten fravikes når det 
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foreligger saklig grunn'. Bestemmelsen må etter flertallets syn forstås slik at den gir anvisning 
på at ansiennitetsfravik må bero på en konkret vurdering og avveining av ulike forhold og 
hensyn. Det følger av bestemmelsen at ansettelsestid og ansiennitetsforskjeller er faktorer som 
må tas i betraktning i en slik sammenheng.» 

 

 
(57) Jeg viser også til ARD-2016-151 avsnitt 81, Nokas-dommen, som gjaldt Hovedavtalen § 8-2, hvor det 

uttrykkes: 

«Som påpekt av saksøker [LO] vil vilkårene for å fravike ansiennitet skjerpes når de 
arbeidstakerne saken gjelder har lang ansiennitet og hvis forskjellene i ansiennitet er store, jf. 
ARD-1990-169.» 

 

 
(58) Endelig nevner jeg AR-2018-18 avsnitt 40, NRK-dommen, hvor en tilsvarende regel i en annen 

tariffavtale ble betegnet som «en rettslig standard som stiller krav til arbeidsgivers vurderinger ut over 
det som følger av arbeidsmiljøloven § 15-7». 

 

 
(59) Oppsummering av saklighetsnormen i § 8-2 
 

 
(60) Tariffavtalehistorikken og særlig Arbeidsrettens praksis understøtter etter min mening det jeg mener 

følger av ordlyden i § 8-2 første ledd, sett i sammenheng med forliket mellom LO og NHO høsten 
2018. Jeg er derfor ikke enig med ankemotpartene og LO i at det kan utledes en generelt formulert 
terskel for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse. 

 

 
(61) Utvelgelsen vil måtte bero på en totalbedømmelse, hvor vil inngå på den ene siden ansiennitetenes og 

ansiennitetsforskjellenes lengde, og på den andre siden styrken i de kriteriene arbeidsgiveren ellers 
påberoper seg. Vekten av de sistnevnte kriteriene vil kunne variere etter virksomhetens situasjon og 
behov. I større bedrifter, og ved større nedbemanninger, gjør det seg dessuten ofte gjeldende særlige 
hensyn, se den nevnte Nokas-dommen avsnitt 84, også knyttet til behovet for å gruppere 
arbeidstakerne etter mer objektive kriterier. Endelig må arbeidstakerens individuelle forhold alltid 
hensyntas, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd. 

 

 
(62) Av denne grunn kan det etter mitt syn gi misvisende assosiasjoner å karakterisere 

ansiennitetsprinsippet som en «hovedregel». Uttrykket kan i denne sammenheng gi inntrykk av at det 
skal noe mer til for å fravike ansiennitetsrekkefølgen enn hva jeg mener det er rettslig grunnlag for. 
Jeg vil derfor unngå å bruke begrepet her, slik også NHO og LO gjorde i forliket høsten 2018. 

 

 
(63) Betydningen av lokal enighet 
 

 
(64) Jeg går så over til å behandle hvilken betydning enigheten som ble oppnådd lokalt mellom Skanska og 

den hovedtillitsvalgte, har for Skanskas spillerom i nedbemanningen. 
 

 
(65) I første protokoll 18. januar 2016 fremgår at partene «er enige om» å anvende – i uprioritert 

rekkefølge – utvelgelseskriteriene kompetanse, reisevillighet/mobilitet, ansiennitet og særlige sosiale 
forhold. Dernest heter det at utvelgelsen vil basere seg på en totalvurdering, og at «partene er enige i 
at kompetanse/faglig dyktighet vektlegges sterkt». I andre protokoll 28. januar 2016 fremgår at 
«[k]ompetanse og faglig dyktighet tillegges stor vekt», og det er også angitt en rekke underkategorier 
som dette inkluderer. I tredje protokoll 16. februar 2016 ble utvelgelseslisten gjennomgått. Det 
fremgår at diskusjonene var «kompliserte» og at «[s]ærlig er diskusjoner om kompetanse opp i mot 
ansiennitet krevende». Avslutningsvis fremgår at den tillitsvalgte «understreker at dette ikke er en 
aksept for at ansiennitetsprinsippet skal fravikes i en totalvurdering og at dokumentasjon ved en slik 
fravikelse er viktig». 

 

 
(66) Det kan spørres om disse protokollene skal anses som uttrykk for lokale tariffavtaler, jf. 

arbeidstvistloven § 1 bokstav e. Spørsmålet har ikke vært fullt ut prosedert, og det er ikke nødvendig å 
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ta stilling til spørsmålet her. Det er under enhver omstendighet klart at en slik enighet som 
utgangspunkt må ligge innenfor det spillerommet Skanska er gitt etter arbeidsmiljøloven og 
Hovedavtalen. Men enigheten vil være et tungtveiende moment ved selve saklighetsbedømmelsen, se 
HR-2017-561-A avsnitt 72, Posten II-dommen, for bedømmelsen under arbeidsmiljøloven, samt 
ARD-2006-286 avsnittene 73 og 74, Schøyens Bilcentraler-dommen, og AR-2018-18 avsnitt 53, 
NRK-dommen, for bedømmelsen under Hovedavtalen. 

 

 
(67) I dette tilfellet var det oppnådd enighet lokalt om at Skanska kunne vektlegge kompetanse og faglig 

dyktighet i totalbedømmelsen. Men det er etter min mening ikke helt avklart hvor stor vekt disse 
hensynene konkret skal gis, blant annet fordi den hovedtillitsvalgte tok det forbeholdet som jeg 
nevnte. Så langt den rakk, må imidlertid enigheten få stor vekt i saklighetsvurderingen. 

 

 
(68) Lagmannsrettens anvendelse av saklighetsnormen 
 

 
(69) Jeg går så over til å se på om lagmannsrettens tolkning og anvendelse av saklighetsnormen i 

Hovedavtalen § 8-2 første ledd er i samsvar med den forståelse av normen som jeg har gitt uttrykk for. 
 

 
(70) Lagmannsretten legger innledningsvis korrekt til grunn at «ansienniteten skal være utgangspunktet for 

utvelgelsen», og at «de hensyn som anføres for å fravike ansiennitetsprinsippet, må være mer 
tungtveiende jo klarere ansiennitetsforskjellene er». 

 

 
(71) Deretter går lagmannsretten inn på den vekt som Skanska kunne legge på arbeidstakernes varierende 

kompetanse. I den forbindelse har lagmannsretten enkelte uttalelser som går ut på at det normalt 
kreves en «klar forskjell» i dyktighet og erfaring før ansiennitetsprinsippet kan fravikes. 
Lagmannsretten omtaler også ansiennitetsprinsippet som en «hovedregel» som det kan gjøres 
«unntak» fra ved saklig grunn. Og i sin avsluttende bedømmelse uttrykker lagmannsretten at Skanska 
ikke har vist at ansatte med kortere ansiennitet enn ankemotpartene «har så vidt mye bedre 
kompetanse at dette oppveier ansiennitetsavviket, eventuelt at andre tungtveiende grunner begrunner 
fravik». 

 

 
(72) Disse formuleringene indikerer etter min mening at lagmannsretten har lagt større vekt på 

ansiennitetsprinsippet enn det jeg mener at § 8-2 første ledd gir grunnlag for. Jeg utelukker ikke at 
vesentlige kompetanseforskjeller i visse tilfelle må kreves for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen. 
Men dette forutsetter typisk relativt betydelige ansiennitetsforskjeller i den oppsagtes favør, noe 
dommen ikke gir nærmere opplysninger om. Det forhold at Skanska ikke var i noen «dramatisk eller 
prekær» økonomisk situasjon, kan etter min mening ikke begrunne anvendelsen av en slik terskel som 
lagmannsretten her har anvendt. 

 

 
(73) Så langt er jeg derfor enig med Skanska og NHO i at lagmannsrettens rettsanvendelse er uriktig. 
 

 
(74) Skanskas saksbehandling 
 

 
(75) Lagmannsretten fant i tillegg alvorlige feil i Skanskas saksbehandling som ledet frem til oppsigelsene. 
 

 
(76) Det er ikke tvilsomt at arbeidsgiver må gjennomføre en forsvarlig, og for domstolene etterprøvbar, 

saksbehandling som grunnlag for utvelgelse til oppsigelse ved nedbemanning. Resultatet kan, i 
mangel av en slik forsvarlig saksbehandling, bli at oppsigelsene kjennes ugyldige. For bedømmelsen 
etter arbeidsmiljøloven § 15-7 viser jeg til Rt-2015-1332 avsnitt 36, Gresvig-dommen, Rt-1984-1058 
på side 1067, Haslund-dommen, og til LG-2018-7314, Bravida-dommen. 

 

 
(77) For bedømmelsen etter Hovedavtalen § 8-2 viser jeg til ARD-2009-48 avsnitt 42, Securitas-dommen. 

Arbeidsretten kom der til at bedriften, ved utvelgelse til permittering, «ikke hadde et tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne foreta en forsvarlig avveining av de relevante hensyn». Hovedinntrykket var at 
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saken var «for dårlig opplyst», og Arbeidsretten kom til at «det ikke er mulig å foreta en full 
etterprøving av om utvelgelsen var saklig». Permitteringen ble derfor kjent tariffstridig. Det kan ikke 
være tvilsomt at det samme må gjelde ved oppsigelser. 

 

 
(78) I vår sak uttalte lagmannsretten følgende om Skanskas saksbehandling: 

«Den første runden med informasjonsinnhenting ble igangsatt før kriteriene for utvelgelsen 
var endelig avklart med hovedtillitsvalgt. Da listene ble sendt ut, ble det først og fremst bedt 
om innspill knyttet til arbeidstakere som ble vurdert som faglig svake og/eller lite 
anvendelige. Det kom også inn tilbakemeldinger på arbeidstakere som lederne anså som lite 
arbeidsvillige og brysomme. Lagmannsretten må da legge til grunn at man ble sittende igjen 
med et utvalg av arbeidstakere som noen ledere på de ulike anleggene mente at det var 
formålstjenlig å vurdere for oppsigelse. Senere ble disse listene revidert i flere runder, slik at 
enkelte ble tatt ut, for eksempel fordi det fremkom ulike syn hos lederne på vedkommende. 
Det er derimot ikke godtgjort at andre arbeidstakere ble tatt inn på listene for ny vurdering. 
Resultatet blir da at bare et lite mindretall av fagarbeiderne ble gjenstand for en reell 
vurdering. Det forhold at alle ansatte var med på listene med alder, ansiennitet og eventuelle 
fagbrev, endrer ikke på dette.» 

 

 
(79) Da det bare er anket over rettsanvendelsen, er Høyesterett bundet av det faktum lagmannsretten her 

har bygget på. Når lagmannsretten kom til at Skanska, som grunnlag for å fravike 
ansiennitetsrekkefølgen, gjorde en reell vurdering av «bare et lite mindretall» innenfor 
utvelgelseskretsen, vil vurderingen være for smal og ufullstendig å bygge oppsigelsene på. 
Domstolenes etterprøving av sakligheten vil da ikke kunne skje på betryggende måte. 

 

 
(80) Lagmannsretten pekte i fortsettelsen på at arbeidstakernes realkompetanse i og for seg kunne 

vektlegges i nedbemanningen, men at dette blir «[m]er problematisk» når Skanska benyttet så 
skjønnsmessige underkriterier som kreativitet, selvstendighet og omdømme. Da kreves, etter 
lagmannsrettens syn, «at dette kan belegges med solid dokumentasjon», særlig hvis vedkommende 
ikke tidligere har blitt konfrontert med arbeidsgiverens misnøye. 

 

 
(81) Dette er jeg enig i, og da kanskje særlig ved oppsigelse av fagarbeidere. Dess mer skjønnsmessige og 

subjektive kriteriene da er, dess bedre dokumentasjon må etter min mening kreves. 
 

 
(82) Skanska har anført at det var en feil av lagmannsretten å bygge på disse saksbehandlingsfeilene uten 

også å ta stilling til om de har hatt betydning for resultatet. Dette er jeg ikke enig i. I en situasjon som 
den lagmannsretten beskriver, hvor fundamentet for domstolskontrollen svikter, kan domstolene ikke 
på forsvarlig måte gjennomføre en individuell, konkret totalbedømmelse av sakligheten på 
arbeidsgiverens vegne. Det vil da ikke uten videre være klart at utfallet ville blitt det samme etter en 
bredere vurdering, se Gresvig-dommen avsnitt 36. 

 

 
(83) Oppsummering 
 

 
(84) Jeg er etter dette kommet til at lagmannsretten har krevd mer for at Skanska kunne fravike 

ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 første ledd enn hva regelen gir grunnlag for. Det er, etter 
omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at 
forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige. 

 

 
(85) Denne feilen får imidlertid ikke betydning her, fordi Skanskas saksbehandling – basert på 

lagmannsrettens bevisbedømmelse – var så vidt mangelfull at oppsigelsene av den grunn må settes til 
side som usaklige. 

 

 
(86) Anken blir derfor å forkaste. 
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(87) Sakskostnader 
 

 
(88) Ankemotpartene har vunnet saken, og de har i samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første 

ledd krav på dekning av sine sakskostnader for Høyesterett. Jeg finner ikke grunn til å gjøre unntak fra 
denne hovedregelen. Ankemotpartene har fremlagt oppgave på til sammen 627 000 kroner, hvorav 
600 000 kroner er salær til prosessfullmektigen og resten dekning av utgifter. Jeg mener oppgaven må 
tas til følge. Sakskostnadsansvaret må også pålegges NHO, jf. § 20-1 tredje ledd. 

 

 
(89) Også LO har fremsatt krav om dekning av sakskostnader og har i samsvar med den samme 

hovedregelen i utgangspunktet krav på det. Jeg finner imidlertid for LOs del grunn til å anvende 
unntaksregelen i § 20-2 tredje ledd, fordi tungtveiende grunner tilsier det. Jeg peker i den forbindelse 
på at det fra Skanskas og NHOs side har vært god grunn til å få anken prøvd, fordi den har reist 
uavklarte spørsmål knyttet til forståelsen av Hovedavtalen § 8-2. Det er i de uavklarte 
rettsspørsmålene LO har engasjert seg, uten å ha fått medhold i det vesentlige i sitt syn på tolkningen 
av bestemmelsen. Jeg peker også på at det overfor LO ikke gjør seg gjeldende slike velferdsmessige 
grunner som kunne tilsi at unntaksregelen ikke burde anvendes. 

 

 
(90) Jeg stemmer etter dette for denne 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Skanska Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon, 
en for begge og begge for en, 627 000 – sekshundreogtjuesjutusen – kroner til B, F, E, D, C og A i 
fellesskap innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

3. Sakskostnader til Landsorganisasjonen i Norge tilkjennes ikke. 
 

 

 
(91) Dommer Ringnes: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(92) Dommer Møse: Likeså. 
 

 
(93) Dommer Normann: Likeså. 
 

 
(94) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 
(95) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Skanska Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon, 
en for begge og begge for en, 627 000 – sekshundreogtjuesjutusen – kroner til B, F, E, D, C og A i 
fellesskap innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

3. Sakskostnader til Landsorganisasjonen i Norge tilkjennes ikke.  
 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2019-318-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2019-02-15 
Publisert HR-2019-318-A 
Stikkord Erstatningsrett. Arbeidsgiveransvar. RIB-tur. 
Sammendrag En kvinne ble påført et brudd i ryggen under en RIB-tur. Høyesterett kom i likhet 

med lagmannsretten til at eieren av RIB'en ikke var erstatningsansvarlig for 
skaden, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 og sjøloven § 418 med videre 
henvisninger. Forskriftene som gjelder for RIB-kjøring var ikke brutt av eieren 
eller båtføreren. Heller ikke for øvrig var det påvist handlinger fra føreren i strid 
med det passasjerene med rimelighet kunne forvente ved deltakelse på en slik tur, 
som var forbundet med en viss risiko. Det vil alltid kunne skje at noen kommer til 
skade, uten at det lar seg gjøre å peke på noen konkret uaktsom handling som årsak 
til hendelsen. Og selv om aktsomhetskravet er strengt, medfører ikke ethvert avvik 
fra optimal adferd at det foreligger erstatningsbetingende uaktsomhet. Kvinnens 
anke over lagmannsrettens dom, der eierens forsikringsselskap ble frifunnet, ble 
forkastet. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2016-81958 – Gulating lagmannsrett LG-2017-154999 
– Høyesterett HR-2019-318-A, (sak nr. 18-128574SIV-HRET), sivil sak, anke 
over dom. 

Parter A (advokat Tom Sørum) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita 
Utgård – til prøve). 

Forfatter Dommerne Noer, Høgetveit Berg, Falch, Indreberg og Matningsdal. 
Sist oppdatert 2019-02-18 

 
 

 
 

 
(1) Dommer Noer: Saken gjelder spørsmålet om et eventselskap er erstatningsansvarlig for skade som en 

kvinne fikk på tur med en av selskapets RIB-båter. 
 

 
(2) Venninnene til A arrangerte utdrikningslag for henne den 6. mai 2015. Som overraskelse for den 

kommende bruden hadde de bestilt RIB-tur med selskapet FjordEvents AS, med B som båtfører. 
Turen foregikk på fjorden fra Stavanger i en åtte meter lang RIB (rigid inflatable boat) med plass til 
12 personer. 

 

 
(3) A ble fulgt av en av venninnene ned på fisketorget i Stavanger, hvor de andre deltakerne sto og ventet. 

B orienterte om turen og om hvordan passasjerene skulle forholde seg. Han oppfordret dem som 
hadde ryggvondt eller andre fysiske plager om å gi beskjed, slik at de kunne sitte bak i båten hvor 
belastningen ved turen er mindre. A ble, som hovedperson, oppfordret til å sette seg fremst i båten, 
noe hun gjorde. Iført redningsdrakter reiste de fra kai i relativt smult farvann. 

 

 
(4) Etter om lag fem-ti minutter i rolig tempo, satte B opp farten. Kort tid etter møtte de på Tau-ferga. B 

senket hastigheten igjen og la om kursen for å komme bak ferga og inn i hekkbølgene fra denne. I god 
avstand fra ferga akselererte han båten og kjørte i stor fart inn i bølgene, som er angitt å ha hatt en 
høyde på cirka én meter. Det er opplyst at RIB'en kunne nå opp i en hastighet på 60 knop, men at den 
under turen holdt seg under 30 knop – cirka 55 km/t. 
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(5) A har forklart at hun følte de lettet etter at de traff den første hekkbølgen og at nedslaget var veldig 

kraftig. Hun kjente det brakk i ryggen, og etter at de hadde passert ytterligere to bølger sank hun 
sammen. Turen ble avbrutt og A lagt inn på sykehus. Det ble konstatert kompresjonsbrudd i ryggen, 
med diagnose S22.0 Brudd i torakalvirvel. Etter tre dager på sykehuset ble hun skrevet ut til hjemmet 
med anbefaling om å ha normal aktivitet, men unngå tunge løft de første 6-8 ukene. Hun ble sykmeldt 
i tre uker. I ettertid har hun hatt ulike plager, og det er anslått en medisinsk invaliditet på mellom 14 
og 36 prosent. Hun er nå innvilget 100 prosent uføretrygd. 

 

 
(6) FjordEvents var forsikret i Gjensidige Forsikring ASA. A krevde erstatning fra selskapet, men 

Gjensidige avslo kravet. A tok deretter ut søksmål mot Gjensidige ved stevning til Stavanger tingrett 
19. mai 2016. 

 

 
(7) Tingretten avsa dom [TSTAV-2016-81958]1 i saken 23. juni 2017, hvor A ble gitt medhold. Dommen har 

slik domsslutning: 

«1. Gjensidige Forsikring ASA er ansvarlig i henhold til ansvarsforsikringen. 
 

2. Gjensidige Forsikring ASA betaler sakskostnadene til A med kr. 130 000 – 
etthundreogtrettitusenkroner-. I tillegg kommer rettsgebyret med kr. 8 200 – 
åttetusentohundrekroner-. 

 

3. Oppfyllelsesfristen for punkt 2 er 2 – to - uker fra dommens forkynnelse.» 
 

 

 
(8) Gjensidige anket til Gulating lagmannsrett, som under dissens 2-1 frifant selskapet for erstatningskravet. 

Dommen [LG-2017-154999]1, som er avsagt 16. mai 2018, har slik domsslutning: 

«1. Gjensidige Forsikring ASA frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke for tingretten. 
 

3. Sakskostnader tilkjennes ikke for lagmannsretten.» 
 

 

 
(9) A har anket til Høyesterett over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Høyesteretts ankeutvalg traff 

14. september 2018 beslutning [HR-2018-1762-U]1 om å fremme anken over rettsanvendelsen. Anken 
over bevisbedømmelsen ble ikke tillatt fremmet. 

 

 
(10) Den ankende part, A, har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(11) Hjemmelen for kravet er sjøloven § 418. Det følger av forarbeidene at det skal foretas en vanlig 

erstatningsrettslig aktsomhetsvurdering. Kravet må baseres på en vurdering av hvilke krav til 
forsvarlighet som det er grunn til å stille på det aktuelle livsområdet. 

 

 
(12) Lagmannsretten har ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på at det dreier seg om en kommersiell aktivitet 

hvor deltakelsen baserer seg på frivillighet i lys av den informasjon som arrangøren har gitt om turen. 
 

 
(13) Gjennom de opplysningene som ble gitt, hadde FjordEvents skapt en berettiget forventning om at 

turen skulle være uten risiko for personskader. Informasjonen fremgikk både av markedsføringen på 
hjemmesiden, i kontakten forut for turen og av de opplysningene som ble gitt på stedet. 

 

 
(14) Ved kommersielle aktiviteter hvor deltakerne selv har liten eller ingen kontroll på risikoeksponeringen 

gjelder det et skjerpet aktsomhetskrav. Skadeevnen ved RIB-kjøring overstiger dagliglivets risiko. 
Eventselskapet er da forpliktet til å reagere på og fjerne risikoen, eller informere særskilt. I dette 
tilfellet burde det vært informert om faren ved kjøring i hekkbølger, og det skulle vært gjort praktiske 
øvinger i båten på hvordan man skal forholde seg. A, som ikke visste om RIB-kjøringen på forhånd, 
skulle ha fått individuell veiledning. 

 

 
(15) Det kan ikke kreves at passasjerene skal måtte fortelle om helsesituasjonen sin i all offentlighet. Dette 
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kan dreie seg om personsensitive opplysninger. 
 

 
(16) Forskriften om informasjonsplikt er såpass vag at den gir begrenset veiledning ved 

aktsomhetsvurderingen. Bestemmelsen om at det skal varsles om spesielle situasjoner underveis er 
dessuten ikke fulgt. Heller ikke kravet etter sjøloven § 405 om å kjøre slik at passasjerene trygges er 
oppfylt når man her – helt unødvendig og uten varsel – kjører inn i hekkbølger i stor fart. 

 

 
(17) A har ikke akseptert risikoen eller medvirket til skaden, og det er uansett ikke årsakssammenheng 

mellom det forhold A eventuelt kan kritiseres for og skadene. 
 

 
(18) A har lagt ned slik påstand: 

«1. Tingrettens domsslutning pkt. 1 og 2 stadfestes. 
 

2. Gjensidige Forsikring ASA dømmes til å betale A sine saksomkostninger for lagmannsretten og 
Høyesterett.» 

 

 

 
(19) Ankemotparten, Gjensidige Forsikring ASA, har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(20) Båtfører B og FjordEvents har oppfylt alle de krav som følger av regelverket på området. Selskapet 

hadde generelle rutiner som mer enn oppfyller reglene for slik virksomhet, og B ga slik informasjon til 
deltakerne som RIB-forskriften krever. B er erfaren og opptrådte profesjonelt. Det var ikke noe 
ekstraordinært hverken med kjøringen eller med bølgene som de passerte. 

 

 
(21) Det er strenge krav til eventselskapets aktsomhet og til at det gjør sitt for å minimere risikoen for 

skade. Men kravene til sikringstiltak må ses i sammenheng med aktivitetens egenart. Det kan ikke 
kreves at man unnlater å kjøre i bølger eller at man varsler før man kjører inn i ruskete farvann. Dette 
er utslag av den normalrisiko ved virksomheten som skadelidte må anses å ha akseptert. Varsling når 
man nærmer seg bølger er dessuten lite praktisk, blant annet som følge av støy fra båten og sjøen og 
bevegelsen i båten. 

 

 
(22) A tålte ikke det som var utslag av en normalbelastning ved en slik tur. B hadde imidlertid gitt 

nødvendig informasjon. Da var det opp til A å forholde seg i tråd med de instrukser som var gitt. 
 

 
(23) A må dessuten anses å ha medvirket til ulykken ved at hun ikke opplyste om at hun hadde 

nakkeproblemer og noe nedsatt beintetthet. Dette kunne hun gitt beskjed om uten at hun hadde trengt 
å røpe personlige helseopplysninger. Hvis hun hadde sagt fra, ville hun blitt plassert bakerst i båten, 
hvor belastningen er langt mindre enn foran i båten. Det må også gå ut over A dersom hun ikke fulgte 
instruksene om å stå og flekse med beina i møte med bølgene. 

 

 
(24) Gjensidige Forsikring ASA har lagt ned slik påstand: 

«1. Anken blir forkasta. 
 

2. Gjensidige Forsikring ASA får dekka sine sakskostnader for Høgsterett.» 
 

 

 
(25) Mitt syn på saken 
 

 
(26) Spørsmålet er om FjordEvents er erstatningsansvarlig som følge av utvist uaktsomhet. Hvorvidt det er 

årsakssammenheng mellom den eventuelle uaktsomheten og skaden og hva som er adekvat tap, er 
også omstridt mellom partene. Men det er ikke en del av saken her. 

 

 
(27) En bortfrakter som transporterer passasjerer på skip mot vederlag, er ansvarlig for personskade på 

passasjerene etter sjøloven § 418, jf. § 401. Bestemmelsen inneholder ikke selv noen ansvarsnorm, 
men viser til Aten-forordningen (EF) nr. 392/2009, som ble gjennomført i norsk rett ved lov 7. juni 
2013 nr. 30. Artikkel 1 i forordningen slår fast at erstatningsansvar for transport av passasjerer følger 
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reglene i Aten-konvensjonen 1974, som endret ved protokoll i 2002, og som er inntatt i vedlegg I. 
Artikkel 3 nr. 2 i konvensjonen slår fast at transportøren er ansvarlig for personskade som skyldes feil 
eller forsømmelse fra transportørens side. Unntak gjelder for sjøulykke, hvor selskapet i 
utgangspunktet hefter uavhengig av skyld. Vår sak gjelder imidlertid ikke sjøulykke, jf. artikkel 3 nr. 
5 bokstav a. Den nevnte artikkel 3 nr. 2 lyder slik: 

«Ved tap som skyldes en passasjers dødsfall eller personskade som ikke er forårsaket av en 
sjøulykke, er transportøren erstatningspliktig dersom den hendelsen som forårsaket tapet, 
oppstod som følge av feil eller forsømmelse fra transportørens side. Bevisbyrden for feil eller 
forsømmelse påhviler den som krever erstatning.» 

 

 
(28) Kravene til aktsom opptreden er nærmere beskrevet i sjøfartslovgivningen. Sjøloven § 132 slår fast at 

navigering og behandling av skipet skal skje i samsvar med godt sjømannskap, jf. også 
skipssikkerhetsloven § 14 og § 19 første ledd bokstav b. Sjøloven § 151 knesetter rederens ansvar for 
feil eller forsømmelser foretatt av noen som gjør tjeneste på skipet. Av § 405 følger at bortfrakter 
plikter å «trygge befordringen av passasjerer ... og for øvrig vareta passasjerenes tarv på forsvarlig 
måte». 

 

 
(29) Forarbeidene til loven om gjennomføring av Aten-konvensjonen i norsk rett slår fast at vilkåret for 

erstatning fortsatt skal være vanlig uaktsomhet, i tråd med det som fulgte av den tidligere sjøloven § 
418, jf. Prop.54 LS (2012–2013) kapittel 4.3. Det betyr at det stilles krav til aktsomhet ut fra det 
skadelidte med rimelighet kan forvente av virksomheten på det aktuelle området, jf. 
skadeserstatningsloven § 2-1 første ledd. Selv om ansvarsdrøftelsen for Høyesterett dermed tar 
utgangspunkt i sjølovens bestemmelser, mens lagmannsretten avgjorde saken på grunnlag av 
skadeserstatningsloven § 2-1, vil vurderingen i all hovedsak være den samme. 

 

 
(30) Med hjemmel i skipssikkerhetsloven er det dessuten gitt en egen forskrift om drift av fartøy som fører 

12 eller færre passasjerer mv. av 24. november 2009, også kalt RIB-forskriften. 
 

 
(31) Paragraf 4 i forskriften pålegger rederiet å lage et «sikkerhetsstyringssystem». Dette skal blant annet 

inneholde en beskrivelse av risikofaktorer ved virksomheten og planer og tiltak for å redusere 
risikoen. 

 

 
(32) Forskriften § 5 har overskriften «Sikkerhetsorientering», og gir regler om plikten til å informere deltakerne 

før turen. Bestemmelsen lyder slik: 

«(1) Rederiet skal sørge for at passasjerene får en sikkerhetsorientering umiddelbart før avgang. 
Orienteringen skal tilpasses turens formål og skal minimum omfatte følgende: 

a) Bruk av redningsredskaper. 
 

b) Bruk av sikkerhetsutstyr. 
 

c) Hvordan passasjerene skal forholde seg i en nødssituasjon. 
 

d) Spesielle situasjoner som kan forventes i løpet av turen. 
 

(2) Gravide, samt personer med rygg-, nakke-, eller bekkenskader eller tilsvarende helseplager skal 
informeres særlig om risikoen i forbindelse med fartøy som opererer med hastigheter over 20 
knop.» 

 

 
(33) Før vedtakelsen av forskriften var det flere høringsrunder. Sjøfartsdirektoratet foreslo av 

sikkerhetshensyn en fartsgrense på 30 knop for båtene, jf. brev fra direktoratet av 16. januar 2008. 
Dette kom det sterk kritikk mot. Etter en lengre prosess ble konklusjonen at det ikke skulle settes noen 
fartsgrense, men i stedet gis regler om sikkerhetsbriefing før avgang, jf. § 5 som jeg allerede har sitert. 

 

 
(34) Nylig sendte Sjøfartsdirektoratet ut forslag til en ny RIB-forskrift, jf. høringsbrev av 18. desember 

2018. I brevet heter det at den någjeldende forskriften «på de fleste områder ser ut til å fungere etter 
sin hensikt og samtidig ivaretar et akseptabelt sikkerhetsnivå for dem om bord». Det foreslås ingen 
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fartsgrense for RIB-båtene, og heller ingen endring i reglene om informasjon til passasjerene. 
 

 
(35) Forskriftens krav til sikkerhetssystemer og informasjon til passasjerene ved RIB-kjøring må ses på 

bakgrunn av at dette er kommersiell opplevelsesturisme med klare risikoelementer. RIB-båter er 
lettbygde fartøy med store motorer som kan operere i høye hastigheter. Aktiviteten skiller seg fra 
idrett og mer tradisjonelt friluftsliv, hvor avveiningen av hva som er akseptabel risiko må ta hensyn til 
samfunnsnytten ved aktiviteten, jf. Rt-2008-184 Slengtau avsnitt 33. I motsetning til i alpinbakker, 
hvor risikoen for en stor del avhenger av ens egne handlinger, er dessuten farene ved RIB-kjøring i 
stor grad knyttet til båtførerens handlemåte. 

 

 
(36) Samtidig blir turene typisk markedsført som fartsfylte og spennende turer til sjøs. Og denne 

fartsopplevelsen må nettopp antas å være noe av grunnen til at kundene bestiller en RIB-tur. Det 
ligger en viss aksept av risiko i kunnskapen om at turen er noe annet enn «et vanlig fjordcruise». Men 
noen aksept av uaktsomhet innebærer dette selvsagt ikke. 

 

 
(37) Samlet gjør disse forholdene at det gjelder et strengt aktsomhetskrav for kommersielle aktører 

innenfor slike bransjer, jf. Rt-2000-1991 Alpinbakke I på side 1994. Det må kreves at selskapene gir 
grundig og klar informasjon på forhånd, og at kjøringen skjer på en måte som ikke skaper større risiko 
for skade enn det som er nødvendig og akseptabelt, alle forhold tatt i betraktning. Det må dessuten tas 
høyde for at aktiviteten oppsøkes av folk med ulike fysiske og mentale forutsetninger, og med ulikt 
ferdighetsnivå og erfaring. Særlig gjelder det når selskapet – som her – markedsfører turene som egnet 
for utdrikningslag og lignende grupper. Det er en forutsetning at selskapene tilpasser aktiviteten til 
deltakerne og vurderer rutinene dersom man opplever skader eller ulykker. 

 

 
(38) Ved den konkrete aktsomhetsvurderingen er det også av sentral betydning hvilken informasjon 

deltakerne får på forhånd. Passasjerenes forventninger og opptreden vil jo avhenge av hva de får 
opplyst før turen. 

 

 
(39) Etter dette går jeg over til å se på spørsmålet om FjordEvents kan holdes erstatningsansvarlig som 

følge av feil eller forsømmelser. Jeg nevner at det ikke er gjort gjeldende ansvar på objektivt grunnlag 
– uavhengig av skyld. Erstatning forutsetter da at skaden skyldes feil eller forsømmelser fra selskapet 
eller dets ansatte. 

 

 
(40) Vurderingen må starte med en undersøkelse av om selskapet og båtfører har overholdt de lover og 

regler som gjelder for virksomheten. Jeg slutter meg her til Hagstrøm og Stenvik, Erstatningsrett, 1. 
utgave, side 76, hvor det heter: 

«Generelt kan det sies at atferdsnormer, hvor slike finnes, vil være det naturlige 
utgangspunktet for culpavurderingen. Har skadevolderen forholdt seg i strid med en 
atferdsnorm, vil han ofte bli ansett for å ha handlet uaktsomt. Har derimot skadevolderen 
overholdt gjeldende atferdsnormer på området, vil hans handlemåte som utgangspunkt anses 
aktsom.» 

 

 
(41) Som nevnt krever forskriften § 4 at selskapet skal ha et sikkerhetsstyringssystem. FjordEvents har 

laget en HMS-plan, hvor det innledningsvis heter: 

«Flere av selskapets produkter har potensielt høy risikoeksponering. Dette gjelder særlig de 
maritime aktivitetene knyttet til RIB. ... 

Selskapets produkter som er eksponert for risiko, har fått utformet en risikoanalyse som er 
foretatt av selskapets ledelse. Hensikten er å avdekke eventuelle faremomenter som kan 
medføre risiko, utrede mulige konsekvenser av dette, og etablere forebyggende tiltak.» 

 

 
(42) Planen inneholder deretter en punktvis gjennomgang av farene ved RIB-kjøring, og den gir 

retningslinjer for hvordan selskapets ansatte skal forholde seg slik at risikoen for skade blir minst 
mulig. Blant annet er det gitt instruks om hvilken informasjon passasjerene skal få før turen, det er gitt 
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retningslinjer for kjøring i hekksjø etter større fartøy og for kjøring med brå bevegelser og 
akselerasjon. Det er bestemt at passasjerene ikke får bruke mobiltelefon om bord slik at de hindres fra 
å holde seg fast, og at den som av helsemessige grunner plasseres bak i båten aldri skal sitte der alene. 
Selv om RIB-forskriften ikke krever det, har selskapet fastsatt en maksimalfart på 30 knop når det er 
passasjerer om bord. 

 

 
(43) De interne retningslinjene oppfyller klart forskriftens krav til sikkerhetsstyringssystem. 
 

 
(44) FjordEvents generelle praksis synes også å være i tråd med RIB-forskriften og HMS-planen. 

Selskapet fikk uanmeldt kontrollbesøk av Sjøfartsdirektoratet i april 2013. Det ble ikke avdekket feil, 
og konkludert med at rederiet har et velfungerende sikkerhetssystem. På samme måte beskrev 
lagmannsrettens flertall selskapet som «en seriøs og profesjonell aktør innenfor hav-/fjordrafting med 
stort fokus på sikkerhet». 

 

 
(45) Jeg går da over til å se på båtførers handlemåte. B har lang erfaring med RIB-kjøring. Han har etter 

det opplyste kjørt om lag 700-800 turer med passering av hekkbølger etter større fartøy, uten at det 
tidligere har oppstått skader. 

 

 
(46) Siden anken over bevisbedømmelsen ikke er tillatt fremmet, skal Høyesterett bygge på det faktum 

som lagmannsrettens flertall har funnet bevist. I dommen er hendelsesforløpet beskrevet slik: 

«Flertallet legger til grunn at B gjennomgikk sikkerhetsrutinene før turen startet med 
deltakerne. Han har forholdt seg til sikkerhetsrutinene, herunder instruksjoner i gjeldende 
forskrifter for denne type båter. Han har ført båten i samsvar med selvpålagte retningslinjer 
med en hastighet ikke utover 30 knop. Han har videre ført båten i hekkbølger på ca. 1 meter i 
samsvar med de rutiner han og selskapet har ved kjøring i hekkbølger. Det er ikke 
sannsynliggjort at han ikke kjørte kontrollert inn i bølgene. I samsvar med HMS-instruks 
holdt han god avstand akter for fergen før han kjørte inn i bølgene. B opplevde ikke turen og 
passeringen av bølgene som spesiell. Det var en ordinær tur. Flertallet finner sannsynliggjort 
at det ikke skjedde noe ekstraordinært eller uventet i forhold til hvordan båten tok bølgene.» 

 

 
(47) Flertallet legger videre til grunn at det må ha fremstått som klart for deltakerne at de ville komme til å 

kjøre i bølger og at det innebar en viss risiko å være med på turen. Før de dro fortalte B dem at de 
måtte gi beskjed hvis de hadde ryggplager eller andre fysiske plager, slik at de kunne sitte bak i båten. 
Videre fikk deltakerne informasjon om at de måtte holde seg fast med begge hender på håndtakene 
foran seg i båten, og stå på beina og svikte i knærne når båten passerte bølger. Flertallet i 
lagmannsretten bygger på at A fikk samme informasjon som de andre. 

 

 
(48) A hadde hatt nakkeplager og hadde noe nedsatt beintetthet. Dette ble imidlertid ikke formidlet til B. 
 

 
(49) Selv om RIB-forskriften ikke nevner noe spesielt om at informasjonen og turen må legges opp ut fra 

deltakernes forutsetninger, ligger det i dagen at det må være slik. B pliktet altså å ta individuelle 
hensyn og se an passasjerene. I saken her er det av en viss vekt at A – kommende brud og 
hovedperson – ikke kjente til på forhånd at hun skulle på RIB-tur. Dermed må det forventes at B 
forvisset seg om at hun frivillig var med på dette og skjønte hva turen innebar. 

 

 
(50) I vår sak er det ikke opplysninger om at A fikk noen spesiell oppfølgning. Men hun sa til B at hun 

ikke likte å få sterk vind i ansiktet. Hun kom altså med visse motforestillinger, men valgte likevel å 
være med på turen. Hun fulgte dessuten beskjeden til båtfører om å sette seg fremst i båten siden hun 
var hovedpersonen. A og de andre jentene var tidlig i 40-årene og tilsynelatende friske, og B var, som 
allerede nevnt, ikke kjent med As fysiske plager. 

 

 
(51) Jeg nevner her at en av de andre deltakerne hadde sagt fra på forhånd om at hun hadde ryggproblemer. 

Hun ble etter det opplyste ivaretatt på en god måte av B og plassert bakerst i båten. 
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(52) Det er fra As side hevdet at B på spørsmål fra henne skulle ha informert deltakerne om en tidligere 

ulykke som skjedde under RIB-kjøring med selskapet, og som førte til en lignende skade som i saken 
her. Dette gjaldt en person som lot være å si fra om at han hadde ryggproblemer, og som til tross for 
disse plagene satte seg foran i båten. Det ble ikke krevd erstatning av FjordEvents i ettertid. Så vidt 
jeg forstår har det ikke vært andre ulykker knyttet til selskapets virksomhet. Jeg kan da ikke se at 
selskapet hadde plikt til å informere nærmere om dette. 

 

 
(53) A har videre anført at B skulle latt deltakerne øve i praksis på hvordan de skulle stå ved kjøring 

gjennom bølger, med begge hender på håndtakene og med bøyde knær. Det er pekt på at dette er av 
betydning for å forhindre skader. Synspunktet er først gjort gjeldende for Høyesterett. Lagmannsretten 
har dermed ikke sagt noe om hvordan instruksjonen foregikk. Siden Høyesterett skal bygge på det 
faktum lagmannsretten har funnet bevist, finner jeg det vanskelig å knytte noe ansvar til dette. Jeg 
legger imidlertid til at det ikke var snakk om noen vanskelig oppgave – poenget var at passasjerene 
skulle stå med bøyde bein når båten kjørte gjennom bølger. 

 

 
(54) Jeg går så over til å se på selve kjøreturen med RIB'en. Ulykken skjedde som nevnt da B kjørte inn i 

bølger som var rundt én meter høye. Hastigheten var høy, men ikke over 30 knop. Passering av 
hekkbølger slik som beskrevet her, er etter det opplyste en normal del av en slik RIB-tur. Som 
utgangspunkt kan kjøringen etter Tau-ferga da vanskelig karakteriseres som et uventet og 
ekstraordinært risikomoment ved turen, også sett i lys av den informasjonen som passasjerene hadde 
fått på forhånd, jf. Rt-2000-1991 Alpinbakke I. 

 

 
(55) A har imidlertid pekt på at B burde varslet før de kjørte inn i den første hekkbølgen, slik at deltakerne 

var klar over hva som ville skje. Lagmannsretten har vurdert dette slik: 

«Flertallet kan ikke se at det var uaktsomt av FjordEvents v/ B å ikke varsle særskilt når de 
skulle passere hekkbølgene, og at orienteringen om håndtering av bølger på forhånd må anses 
tilstrekkelig til å ivareta deltakernes nødvendige sikkerhet ved deltakelse i RIB-tur. En norm 
som stiller krav til varsling ved passering av bølger på 1 meter eller mer, vil i praksis ikke 
være gjennomførbart for en RIB-tur etter det konsept som selskapet driver. Det er ikke et krav 
som skadelidte som deltaker på turen med rimelighet kunne stille. Noen sikker varsling under 
fart anser flertallet også vil være vanskelig å praktisere pga støy fra motor og sjø.» 

 

 
(56) Jeg er i hovedsak enig i det lagmannsretten skriver her. Riktignok ville det vel vært mulig å senke 

farten og gi beskjed før båten ble kjørt gjennom hekkbølgene. Og det er åpenbart fornuftig at båtfører 
sørger for en gradvis tilvenning av passasjerene til fart og bølger. Men det er et faktum her at B 
reduserte hastigheten før han snudde båten og akselererte inn i bølgene. Sett hen til formålet med 
turen, og Bs navigering av båten, talte situasjonen da nærmest for seg selv. De som satt fremst i 
RIB'en, blant annet A, var dessuten de som hadde best utsikt til sjøen framover. B hadde sete midt i 
båten og varsling til de som satt fremst ville, som lagmannsretten peker på, vært vanskelig på grunn av 
støy fra motor og sjø. 

 

 
(57) Jeg kan etter dette ikke se at B eller FjordEvents har brutt forskriftene som gjelder for denne typen 

RIB-kjøring. Heller ikke for øvrig er det påvist handlinger i strid med det passasjerene med rimelighet 
kunne forvente ved deltakelse på en slik tur. Her som ellers vil det kunne skje at noen kommer til 
skade, uten at det lar seg gjøre å peke på noen konkret uaktsom handling som årsak til hendelsen. Og 
selv om aktsomhetskravet er strengt, medfører ikke ethvert avvik fra optimal adferd at det foreligger 
erstatningsbetingende uaktsomhet. 

 

 
(58) Anken har etter dette ikke ført fram. Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd skal A dekke 

motpartens sakskostnader i saken. Jeg har imidlertid kommet til at det foreligger tungtveiende grunner 
som gjør det rimelig å gjøre unntak fra dette i medhold av § 20-2 tredje ledd bokstav c. Saken har stor 
velferdsmessig betydning for A, og Gjensidige har gjennom saken får avklart prinsipielle spørsmål 
knyttet til ansvar for denne typen virksomhet. Jeg viser videre til at A vant fram i tingretten og tapte 

258



under dissens i lagmannsretten. Jeg gjør da heller ingen endring i lagmannsrettens 
sakskostnadsavgjørelse. 

 

 
(59) Jeg stemmer for slik 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke. 
 
 

 

 
(60) Dommar Høgetveit Berg: Eg er i hovudsak og i resultatet samd med fyrstvoterande. 
 

 
(61) Dommer Falch: Likeså. 
 

 
(62) Dommer Indreberg:Likeså. 
 

 
(63) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 
(64) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke.  
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2019-178-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2019-01-31 
Publisert HR-2019-178-A 
Stikkord Arbeidsrett. Lønnsplikt ved permittering. 
Sammendrag En mottaker av permitteringslønn etter permitteringslønnsloven 6. mai 1988 nr. 22 

§ 3 og § 4 hadde fått begrenset lønnen i arbeidsgiverperioden til 6 G. Høyesterett 
kom som de tidligere instanser til at det ikke gjelder noe slik begrensning, men at 
arbeidstakeren skal ha full lønn i denne perioden. Henvisningen i 
permitteringslønnsloven § 4 til folketrygdloven § 8-28, som igjen viser til § 8-10, 
innebar ikke at begrensningen til 6 G i folketrygdloven § 8-10 andre ledd fikk 
anvendelse ved beregningen av permitteringslønn. Dette fulgte av en analyse av 
lovteksten, og forarbeidene ga ikke grunnlag for noen annen forståelse. (Rt-
sammendrag) 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2017-87687 – Gulating lagmannsrett LG-2018-13581 – 
Høyesterett HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over 
dom. 

Parter Transocean Offshore (North Sea) Ltd (advokat Pål Tangen – til prøve), (Rettslig 
medhjelper: advokat Viggo Bondi) mot A (advokat Bent Endresen) og Industri 
Energi (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige). 

Forfatter Dommer Normann, kst. dommer Lindsetmo, dommerne Ringnes, Møse og 
Matningsdal. 

Sist oppdatert 2019-02-22 
 

 
 

 

 
(1) Dommer Normann: Saken gjelder omfanget av arbeidsgivers lønnsplikt i arbeidsgiverperioden ved 

permittering, jf. lov 6. mai 1988 [nr. 22]1 om lønnsplikt ved permittering § 3 og § 4. 
 

 
(2) A er ansatt i Transocean Offshore (North Sea) Ltd. – heretter Transocean eller selskapet. Transocean 

har flere flyttbare borerigger på norsk sokkel. Selskapet permitterte ved tre anledninger i 2015 og 
2016 i alt 340 ansatte på riggene Transocean Barents og Transocean Arctic. Riggene var i disse 
periodene i opplag i påvente av nye kontrakter. Selskapet har også sagt opp cirka 800 ansatte de siste 
par årene. 

 

 
(3) A, som arbeidet på Transocean Arctic i en to-fire turnus, ble første gang permittert fra 28. mars 2016. 

Partene er enige om lovligheten av permitteringen. Tvisten gjelder beregningen av permitteringslønn i 
arbeidsgiverperioden på ti dager, jf. permitteringslønnsloven § 4, jf. § 3. Transocean har begrenset 
lønnen til 6 G – grunnbeløpet i folketrygden, mens A mener han har krav på full lønn. Partene er for 
øvrig enige om at differansen er på 8 660 kroner. 

 

 
(4) A er medlem av Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren – SAFE. Transocean er 

tilsluttet Norges Rederiforbund. Selskapets forståelse av hvordan permitteringslønnen skal beregnes, 
svarer til Rederiforbundets forståelse. Lønnsberegningen angår et stort antall arbeidstakere og er også 
aktuell i flere andre selskaper. En rekke saker er stilt i bero i påvente av en avgjørelse av As sak, som 
Rederiforbundet og SAFE er blitt enige om å prøve som en såkalt pilotsak. 
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(5) A reiste ved stevning 24. mai 2017 søksmål ved Stavanger tingrett med krav om at Transocean skulle 

betale ham det omstridte beløpet. 
 

 
(6) Stavanger tingrett avsa 29. november 2017 dom [TSTAV-2017-87687]1 med slik domsslutning: 

«1. Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF skal betale kroner 8 660 – åttetusensekshundreogseksti 
– til A innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen. 

 

2. Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF skal betale kroner 80 000 – åttitusen – til A innen 2 – 
to – uker fra forkynnelsen av dommen.» 

 

 

 
(7) Transocean anket til Gulating lagmannsrett som 2. juli 2018 avsa dom [LG-2018-13581]1 med slik 

domsslutning: 

«1 Anken forkastes. 
 

2 Innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse betaler Transocean Offshore Ltd. til A sakskostnader 
med kr 80.000 – åttitusenkroner – for tingretten og kr 56.000 – femtisekstusenkroner – for 
lagmannsretten.» 

 

 

 
(8) Transocean har anket til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen. Industri Energi har opptrådt 

som partshjelper for Høyesterett til fordel for ankemotparten. 
 

 
(9) Den ankende part – Transocean Offshore (North Sea) Ltd. – har i hovedsak anført: 
 

 
(10) Lagmannsretten har lagt for liten vekt på lovens ordlyd. Det gjelder en beløpsgrense på 6 G, jf. 

permitteringslønnsloven § 4. Dette følger direkte av ordlyden, som fastsetter at beregningsgrunnlaget 
er det samme som for sykepenger etter folketrygdloven § 8-28 til § 8-30. Folketrygdloven § 8-28 
første ledd viser videre til § 8-10, som begrenser sykepengegrunnlaget til 6 G. 

 

 
(11) Begrensningen til 6 G gjaldt også da permitteringsloven ble vedtatt i 1988. Dette fremgår av 

lovhistorikken. Formålet med henvisningen til daværende folketrygdlov § 3-4 første ledd bokstav a 
fremgår av forarbeidene. Lovgivers hensikt var å bygge på prinsippet om full lønnskompensasjon 
under sykefravær som allerede var kjent i arbeidslivet, herunder også 6 G-begrensningen. 

 

 
(12) Transocean Offshore (North Sea) Ltd. har nedlagt slik påstand: 

«1. Transocean Offshore (North Sea) Ltd. frifinnes. 
 

2. Ankende part tilkjennes saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.» 
 

 

 
(13) Ankemotparten – A - og partshjelperen – Industri Energi – har i hovedsak anført: 
 

 
(14) Det fulgte klart av den historiske ordlyden i permitteringslønnsloven § 4 at det ikke gjaldt en 

begrensning på 6 G. Bestemmelsen viste bare til folketrygdloven 1966 § 3-4 første ledd bokstav a, 
ikke til 6 G-begrensningen i § 3-4 fjerde ledd. 

 

 
(15) Gjeldende ordlyd viser til folketrygdloven § 8-28 til § 8-30. Paragraf 8-28 viser igjen til § 8-10 hvor 

begrensningen fremkommer i andre ledd. Paragraf 8-10 angir imidlertid ikke et beregningsgrunnlag 
for lønnen, men fastsetter en øvre grense. Beregningsgrunnlaget følger av § 8-29 som § 8-28 viser til. 
Det må dessuten sondres mellom beregningsgrunnlaget og begrensningen i § 8-10 andre ledd som 
ikke gjelder for permitteringslønn. Denne tolkningen har støtte i lovforarbeidene og juridisk teori. 

 

 
(16) A har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. A tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.» 
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(17) Industri Energi har nedlagt slik påstand: 

«Industri Energi tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.» 
 

 
(18) Jeg er kommet til at anken ikke fører frem. 
 

 
(19) Permittering er ved siden av oppsigelse det dominerende virkemiddelet i forbindelse med 

driftsinnskrenkninger og driftsstans. Den innebærer at arbeidstakeren midlertidig blir løst fra 
arbeidsplikten samtidig som arbeidsgiveren blir løst fra lønnsplikten etter utløpet av en periode som er 
nærmere angitt i permitteringslønnsloven § 3. Arbeidsgiver plikter i denne perioden – 
arbeidsgiverperioden – å betale permitteringslønn. Etter utløpet av denne yter det offentlige dagpenger 
til arbeidstakeren etter folketrygdloven § 4-7. 

 

 
(20) Permittering innebærer i motsetning til oppsigelse ikke opphør av arbeidsavtalen, og en permittert 

arbeidstaker vil ha plikt til å gjenoppta arbeidet ved permitteringstidens utløp. 
 

 
(21) Arbeidsgivers permitteringsadgang er ikke lovregulert, men hovedavtalen mellom LO og NAF fikk 

bestemmelser om permittering allerede i 1954 som i stor grad har dannet mønster for reguleringen i 
andre tariffavtaler. I dag inneholder både hovedavtalen mellom LO og NHO og hovedavtalen mellom 
Norges Rederiforbund og SAFE bestemmelser om permittering. 

 

 
(22) I 2016 da permitteringen av A fant sted, var arbeidsgiverperioden 10 dager, men den er med virkning 

fra 1. januar 2019 utvidet til 15 dager. Perioden har i takt med konjunktursvingningene vært gjenstand 
for hyppige lovendringer. 

 

 
(23) Permitteringslønnsloven § 4 første ledd har slik ordlyd: 

«Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for 
sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30.» 

 

 
(24) I folketrygdloven § 8-28 første ledd heter det at «[s]ykepengegrunnlaget som nevnt i § 8-10 fastsettes 

i arbeidsgiverperioden etter en beregnet aktuell månedsinntekt, se § 8-29». Det fremgår videre av 
folketrygdloven § 8-10 andre ledd at sykepengegrunnlaget per år ikke kan overstige seks ganger 
grunnbeløpet. 

 

 
(25) Spørsmålet er om henvisningen i permitteringslønnsloven § 4 til folketrygdloven § 8-28 som på sin 

side viser til § 8-10, innebærer at begrensningen på 6 G også kommer til anvendelse ved beregningen 
av permitteringslønn. 

 

 
(26) Formuleringen i § 8-28 første ledd som jeg nettopp har gjengitt, kunne isolert sett synes å tilsi at 

grensen på 6 G også gjelder for arbeidsgivers plikt til å betale permitteringslønn. Oppdelingen i § 8-
10, hvor første ledd definerer «sykepengegrunnlaget» som den inntekt «sykepengene skal regnes ut 
etter» og andre ledd som oppstiller et maksimumsbeløp for dekningen, tilsier etter mitt syn likevel at 
bestemmelsen i liten grad støtter en slik forståelse. 

 

 
(27) Fortsettelsen i § 8-28 første ledd «... fastsettes i arbeidsgiverperioden etter en beregnet aktuell 

månedsinntekt, se § 8-29» svekker dessuten et slikt tolkningsresultat. Jeg viser til at de nærmere 
bestemmelser om hvordan sykepengegrunnlaget skal beregnes, fremgår av § 8-29. Også dette tyder på 
at det må sondres mellom fastsettelsen av beregningsgrunnlaget og begrensningen i § 8-10 andre ledd, 
som setter et øvre tak på ytelsen. 

 

 
(28) I forarbeidene til nåværende lov er spørsmålet denne saken reiser, ikke omtalt, men det følger av 

Ot.prp.nr.29 (1995–1996) side 222 at «[e]ndringen gjelder kun en justering av en henvisning til 
folketrygdloven». 
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(29) Det er derfor et sentralt tolkningsspørsmål hvordan den opprinnelige permitteringslønnsloven § 4 var 

å forstå. Første ledd hadde da loven ble vedtatt i 1988, slik ordlyd (min utheving): 

«Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for 
sykepenger etter lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd § 3-4 bokstav a og § 3-14, med 
tilhørende forskrifter.» 

 

 
(30) Folketrygdloven § 3-4 første ledd bokstav a regulerte utelukkende innholdet av grunnlaget for 

beregning av sykepenger, men oppstilte ingen maksimumsbegrensning. Den fulgte av fjerde ledd som 
permitteringslønnsloven § 4 ikke viste til. 

 

 
(31) I folketrygdloven 1966, slik den lød da permitteringslønnsloven ble vedtatt i 1988, fremgikk det 

dessuten uttrykkelig av § 3-6 nr. 2 at 6 G-begrensningen også gjaldt for den enkelte arbeidsgivers plikt 
til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. At det gjaldt en slik begrensning for sykepenger, var 
altså velkjent for lovgiver da permitteringslønnsloven ble vedtatt. Når man da ikke finner en 
tilsvarende sondring i denne loven, taler dette for at begrensningen ikke gjaldt her, og at dette skyldtes 
et bevisst valg fra lovgivers side. I samme retning trekker formuleringen innledningsvis i 
permitteringslønnsloven § 4 som taler om «beregningsgrunnlaget», mens folketrygdloven § 3-6 i 
tillegg omtalte et «maksimumsgrunnlag». 

 

 
(32) Oppsummert tilsier allerede en analyse av lovteksten at 6 G-begrensningen ikke gjaldt ved beregning 

av permitteringslønn. 
 

 
(33) Spørsmålet er videre om forarbeidene gir støtte for en annen forståelse. 
 

 
(34) Som nevnt har arbeidsgivers adgang til å permittere fulgt av hovedavtalen mellom LO og NAF siden 

1954. Det fremgår av permitteringslønnslovens forarbeider at antall permitteringer de siste 10-15 år 
hadde ligget svært høyt, jf. Ot.prp.nr.11 (1987–1988) side 3, og at dette hadde ført til store 
belastninger på arbeidsledighetstrygden ved at lønnskostnader ble belastet den. Den sentrale 
bakgrunnen for lovutkastet var at lovgiver så det som urimelig at lønnskostnader knyttet til 
permittering i sin helhet skulle kunne bæres av arbeidsledighetstrygden. Departementet anså det også 
som uheldig at permitteringsadgangen svekket arbeidstakernes lønnsvern. 

 

 
(35) Arbeidervernhensyn – herunder lønnsvernet – er også fremhevet i drøftelsen av problemene knyttet til 

daværende permitteringsordning, jf. Ot.prp.nr.11 (1987–1988) avsnitt 2.4.4. I drøftelsen av forholdet 
mellom retten til permitteringslønn og retten til dagpenger fremgår det at departementets forslag i 
korthet gikk ut på at det skulle lovfestes en plikt for arbeidsgiver til å betale full lønn de to første 
ukene av permitteringsperioden, og at arbeidstakernes økonomiske stilling generelt ville bli styrket, 
fordi dagpengene normalt utgjorde 60 prosent av vanlig lønn, jf. proposisjonen avsnitt 3.1.3 og 3.1.4. 

 

 
(36) I de særlige merknadene til § 4 heter det dessuten at «[r]eglene om beregning av permitteringslønn 

skal først og fremst sikre arbeidstakeren lønn og annet arbeidsvederlag i visse perioder som om 
permitteringen ikke hadde funnet sted» (min uthevelse). 

 

 
(37) Mitt syn er etter dette at utformingen av permitteringslønnsloven § 4 sammenholdt med bestemmelsen 

i folketrygdloven 1966 § 3-6 nr. 2 isolert sett taler for at arbeidsgivers plikter i de to situasjonene er 
forskjellige, og at dette beror på et bevisst lovgivervalg. Dette har ytterligere støtte i formålet med å 
innføre en plikt for arbeidsgiver til å betale permitteringslønn og i enkeltuttalelser i forarbeidene. En 
risikobetraktning kan også tilsi at det kan være grunn til å sondre mellom arbeidsgivers plikter ved 
permittering og ved arbeidstakers sykdom. 

 

 
(38) At det ikke gjelder en begrensning på 6 G ved beregning av permitteringslønn etter 

permitteringslønnsloven § 4, støttes i tillegg av etterarbeider til loven, jf. Ot.prp.nr.67 (1989–1990) 
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avsnitt 4.2.2 og NOU 1993: 19 Erfaringene med lov om lønnsplikt under permittering side 11. Også 
Jakhelln la i sin kommentar i Karnov 1994 til grunn at begrensningen på 6 G ikke gjaldt ved 
permitteringslønn, jf. note 17. 

 

 
(39) De sistnevnte kildene har en viss interesse i forhold til arbeidet med ny folketrygdlov i 1996, fordi de 

viser at oppfatningen om at det ikke gjaldt en grense etter permitteringslønnsloven § 4, må ha vært 
kjent for lovgiver. Når man da valgte ikke å gå nærmere inn på dette, men nøyde seg med å uttale at 
man bare tok sikte på en «justering» og dermed ikke noen realitetsendring, må den tidligere 
rettstilstanden fra 1988 anses videreført ved lovendringen i 1996, jf. Ot.prp.nr.29 (1995–1996) del IX 
om avsluttende bestemmelser. 

 

 
(40) Jeg tilføyer at det jeg er kommet til på grunnlag av lovens ordlyd og forarbeidene for øvrig synes å 

være i samsvar med en samstemt juridisk teori uten at dette har betydning for mitt standpunkt. 
 

 
(41) Anken må etter dette forkastes. 
 

 
(42) Ankemotparten har fått medhold og har krevd dekket sakskostnader. Kravet for tingretten var 80 000 

kroner, for lagmannsretten 56 000 kroner og for Høyesterett 350 000 kroner – til sammen 486 000 
kroner. I tillegg kommer faktiske omkostninger forbundet med forhandlingene i Høyesterett med 16 
573 kroner. Sakskostnadene for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett utgjør etter dette totalt 502 573 
kroner. Industri Energi har opptrådt som partshjelper for Høyesterett og har krevd sakskostnader for 
denne instansen med 102 000 kroner. Kravene tas til følge, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. 

 

 
(43) Jeg stemmer for denne 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Transocean Offshore (North 
Sea) Ltd. til A 502 573 – femhundreogtotusenfemhundreogsyttitre – kroner innen 2 – to – uker fra 
forkynnelsen av denne dom. 

 

3. I sakskostnader for Høyesterett betaler Transocean Offshore (North Sea) Ltd. til Industri Energi 
102 000 – etthundreogtotusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

 

 
(44) Kst. dommer Lindsetmo: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(45) Dommer Ringnes: Likeså. 
 

 
(46) Dommer Møse: Likeså. 
 

 
(47) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 
(48) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Transocean Offshore (North 
Sea) Ltd. til A 502 573 – femhundreogtotusenfemhundreogsyttitre – kroner innen 2 – to – uker fra 
forkynnelsen av denne dom. 

 

3. I sakskostnader for Høyesterett betaler Transocean Offshore (North Sea) Ltd. til Industri Energi 
102 000 – etthundreogtotusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  

 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2018-2371-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2018-12-12 
Publisert HR-2018-2371-A 
Stikkord Arbeidsrett. Ansettelsesforhold. Bemanningsentreprise. Arbeidsinnleie. 
Sammendrag Som ledd i omfattende omorganiseringer ble ansettelsesforholdet til piloter og 

kabinansatte i et flyselskap overført fra morselskapet, som ikke lenger skulle forstå 
operativ virksomhet, til egne pilot- og kabinpersonellselskaper i konsernet. I en 
mellomperiode hadde pilotene vært overført til et eget datterselskap som foresto 
deler av den operative virksomheten. Pilotene og de kabinansatte fikk ikke 
medhold i sitt krav om at morselskapet var deres arbeidsgiver. Pilotene fikk heller 
ikke medhold i kravet om at også datterselskapet hvor de hadde vært ansatt i en 
mellomperiode, var deres arbeidsgiver. Høyesterett anså at leveringen av pilot- og 
kabinpersonell til morselskapet måtte anses som bemanningsentreprise og ikke 
som arbeidsinnleie, noe som i tilfelle ville vært ulovlig etter arbeidsmiljøloven § 
14-12 jf. § 14-9 første ledd. Det ble lagt vekt på at selskapet hvor de var ansatt, 
hadde den daglige ledelsen av virksomheten, og at oppdraget var klart bestemt på 
forhånd. De fikk heller ikke medhold i at morselskapet måtte anses å være 
arbeidsgiver på særskilt grunnlag ved siden av selskapene hvor de var ansatt, jf. 
arbeidsmiljøloven § 1-8 andre ledd. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Asker og Bærum tingrett TAHER-2015-104340 – Borgarting lagmannsrett LB-
2016-169045 – Høyesterett HR-2018-2371-A, (sak nr. 18-042829SIV-HRET), 
sivil sak, anke over dom. 

Parter Hans Joachim Strøm, Berndt Anders Salmonsson, Halvor Vatnar, Kim Rossing 
Jensen, Trude Mathisen, Anita Johannessen, Oddbjørn Ketil Holsether, René-
Charles Gustavsen, Trond Erik Torgersen, Alf Wilhelm Villum Hansen, Anne 
Marit Breimyr Lindén (advokat Christen Horn Johannessen – til prøve), 
Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper), Norsk Flygerforbund (partshjelper) 
(advokat Håkon Angell) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (partshjelper) 
(advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Norwegian Air Norway AS (advokat 
Christian Backe – til prøve), Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Tarjei 
Thorkildsen) og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat 
Margrethe Meder). 

Forfatter Dommerne Bull, Høgetveit Berg, Ringnes, Noer og Matningsdal. 
Sist oppdatert 2018-12-17 

 
 

 
 

 
(1) Dommer Bull: Saken gjelder krav om arbeidsgiveransvar for andre selskaper i et konsern enn de 

konsernselskapene der arbeidstakerne formelt er ansatt. Kravet begrunnes dels med ulovlig innleie, jf. 
arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd, og dels i arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag, jf. 
arbeidsmiljøloven § 1-8 andre ledd. 

 

 
(2) Konsernet som i det daglige gjerne omtales som «flyselskapet Norwegian», har vært gjennom en 

omfattende og langvarig selskapsrettslig omorganisering. Den nye konsernstrukturen innebærer at 
virksomheten er inndelt i tre forretningsområder: drift, personell og tjenester, og eierrettigheter til 
flyflåten, med egne selskaper innenfor hvert område. Morselskapet er Norwegian Air Shuttle ASA. I 
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fortsettelsen benytter jeg forkortelsen NAS. Driftsselskapene, også omtalt som AOC-selskaper, står for 
selve flyvirksomheten. Innenfor virksomhetsområdet personell og tjenester er pilotene og 
kabinpersonellet ansatt i separate selskaper. Saken dreier seg om de arbeidsrettslige konsekvensene av 
denne omorganiseringen. 

 

 
(3) NAS var opprinnelig det eneste selskapet. Planen er at NAS i fremtiden ikke skal drive egen 

flyvirksomhet. I den perioden som denne saken gjelder, har imidlertid selskapet fortsatt å gjøre det. 
Det skyldes særlig problemer med å få på plass driftstillatelser, air operator certificates, forkortet 
AOC, til de nye driftsselskapene. 

 

 
(4) Det sentrale driftsselskapet i saken er Norwegian Air Norway AS, forkortet NAN. 
 

 
(5) Saksøkerne er piloter og kabinpersonell, opprinnelig ansatt i NAS, som gjennom 

virksomhetsoverdragelser innen Norwegian-konsernet nå er ansatt i henholdsvis Norwegian Pilot 
Services Norway AS og Norwegian Cabin Services Norway AS. Selskapene het opprinnelig Pilot 
Services Norway AS og Cabin Services Norway AS, og forkortelsene PSN og CSN vil bli brukt om 
selskapene både før og etter navneendringen. NAS eier nå disse norske selskapene gjennom et irsk 
datterselskap, Norwegian Air Resources Limited, forkortet NAR. 

 

 
(6) Pilotene ble først overført fra NAS til NAN – og deretter til PSN. De kabinansatte ble overført direkte 

fra NAS til CSN. Kjernespørsmålet i saken er om pilotene og de kabinansatte fortsatt har krav på 
ansettelse i NAS, for pilotenes del også i NAN, i tillegg til å være ansatt i PSN og CSN. 

 

 
(7) Det er hensiktsmessig først å si noe om utviklingen i Norwegian. NAS ble stiftet i 1993 for å overta 

flyvirksomheten som det konkursrammede flyselskapet Busy Bee hadde drevet med tre propellfly for 
Braathens SAFE. I 2001 ble Braathens SAFE kjøpt opp av SAS. Kort tid etter oppkjøpet avsluttet 
SAS-konsernet kontrakten med NAS. NAS besluttet etter dette å starte egne innenriksruter som et 
lavprisselskap under profilen «Norwegian». Denne virksomheten kom i gang i 2002 med syv Boeing 
737-300-fly. Året etter startet selskapet sine første utenriksruter. 

 

 
(8) I desember 2003 ble NAS registrert på Oslo Børs, og selskapet gjennomførte en emisjon som tilførte 

250 millioner kroner. Det finske selskapet flyNordic ble ervervet i 2007, og i 2008 kunngjorde NAS at 
det ville overta deler av rutene til det konkursrammede flyselskapet Sterling Airways. Nye baser ble 
etablert i Stockholm og København i henholdsvis 2007 og 2008. Høsten 2009 kunngjorde NAS at 
selskapet ville satse på interkontinentale ruter til lavpris, i første omgang til New York og Bangkok. 

 

 
(9) Veksten førte til store utvidelser av flyflåten. I mai 2007 leaset selskapet 11 fly av typen Boeing 737-

800 som skulle settes inn i trafikk fra 2008. Senere samme år kjøpte selskapet 42 Boeing 737-800, 
med opsjon på ytterligere 42 fly. Flyene skulle leveres mellom 2009 og 2014 med 10 i året. I 2010 og 
2011 ble det bestilt ytterligere 30 Boeing 737-800 og 6 Boeing 787-8. En enda større ordre kom i 
2012, da det ble bestilt 222 fly fra Boeing og Airbus, med opsjon på ytterligere 150 fly. I tillegg har 
selskapet ervervet en rekke Boeing 787-8 og 787-9 og har flere i bestilling. 

 

 
(10) Flyene tilhører det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets Ltd. (AAA) med underliggende 

selskaper. Gjennom leie eller fremleie stilles flyene til disposisjon for andre konsernselskaper. 
 

 
(11) I dag disponerer Norwegian-konsernet 165 fly og flyr til 155 destinasjoner. Det har nærmere 12 000 

ansatte over hele verden. Om lag 2700 er ansatt i Norge. Av disse arbeider rundt 630 i NAS, 
halvparten av dem i teknisk avdeling. 

 

 
(12) Den store ekspansjonen førte til et behov for endringer i organisasjonen. Rettighetene til flyene måtte 

legges i egne selskaper av hensyn til finansieringen. Det internasjonale systemet med bilaterale og 
multilaterale luftfartsavtaler førte videre til at man måtte ha driftstillatelse, AOC, fra nasjonale 
luftfartsmyndigheter i en rekke land. Det er de som gir landings- og overflygningsrettigheter. I praksis 
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medførte det at det måtte opprettes flere selskaper med driftstillatelse, altså AOC-selskaper. NAS 
vurderte dessuten å opprette ett eller flere selskaper som i egenskap av «shared service centers» kunne 
levere tjenester til AOC-selskapene. 

 

 
(13) Partene er noe uenige om når planleggingen av en ny organisasjonsstruktur startet. De har også 

forskjellig syn på om enkelte av de omorganiseringene som ble foretatt, først og fremst må betraktes 
som manøvrering i anledning pågående arbeidskonflikter, eller om dette var endringer som mer 
tilfeldig falt sammen med arbeidskonfliktene. De ankende parter bestrider imidlertid ikke at 
ekspansjonen nødvendiggjorde omorganisering, og ankemotpartene erkjenner på sin side at deres 
handlemåte ikke alltid har vært tidsmessig optimal. Jeg kommer nærmere tilbake til noe av dette. 

 

 
(14) Fra 2012 ble det opprettet en rekke nye AOC-selskaper. NAN ble opprettet 28. mai 2013 og fikk 

norsk driftstillatelse 19. november 2013. Det er også opprettet AOC-selskaper i Irland, Storbritannia, 
Argentina og Sverige, uten det er nødvendig å gå nærmere inn på disse selskapene her. 

 

 
(15) NAR ble opprettet i september 2013 for å forvalte store deler av arbeidskraften i konsernet og for å 

levere andre fellestjenester. CSN ble opprettet 25. mars 2014, da som et datterselskap av NAS. PSN 
ble stiftet 2. mars 2015, opprinnelig som et datterselskap av NAN. I mars 2015 ble videre Norwegian 
Air Resources Shared Services Center AS, NAR SSC, opprettet som et norsk datterselskap av det 
irske NAR. Det er også flere andre selskaper i NAR-strukturen. De har imidlertid mindre betydning 
for saken. 

 

 
(16) De tillitsvalgte ble først involvert i omorganiseringsprosessen gjennom et informasjons- og 

drøftelsesmøte 16. september 2013. Det fremgår av ledelsens presentasjon på møtet at «[d]et vil i 
fremtiden ikke være naturlig at morselskapet driver operativ virksomhet. Denne virksomheten 
planlegges gjennomført i operative datterselskaper». Det skulle opprettes et eget ressurskonsern – 
«Norwegian Resources», altså det som ble NAR med datterselskaper – som skulle levere tjenester til 
flyselskapene i konsernet. Personellressursene i selskapet knyttet til det enkelte lands virksomhet 
skulle drives med lønns- og arbeidsvilkår tilpasset forholdene i hvert enkelt land. Samtlige piloter med 
base i Norge «overføres gjennom en virksomhetsoverdragelse for å drive flyvirksomheten fra norske 
baser». Norske piloter som ønsket å inngå i «Norwegian Resources», kunne imidlertid søke ansettelse 
der. Samtidig ble det uttalt at «[k]abinpersonalet planlegges ikke overført i denne omgang». 

 

 
(17) NAS har i ettertid tatt selvkritikk for at møtet først ble holdt 16. september 2013, ettersom det hadde 

vært arbeidet med omstruktureringen en tid forut for dette. 
 

 
(18) Den 20. september 2013 ble det holdt et oppfølgingsmøte mellom NAS og Norwegian Pilot Union – 

NPU – og arbeidstakerorganisasjonen Parat. Det fremgår av referatet at NPU og Parat var opptatt av at 
den nye organisasjonsstrukturen skulle være fleksibel, slik at norske piloter kunne fly både på norske 
driftstillatelser og EU-driftstillatelser. NPU fremholdt blant annet at norske piloter burde få 
muligheten til stillinger innenfor et eget ansettelsesselskap. 

 

 
(19) Et siste oppfølgingsmøte ble holdt 10. oktober 2013. NAS meddelte da at pilotene skulle overføres til 

NAN, som deretter ville inngå tariffavtale som videreførte lønns- og arbeidsvilkårene i NAS. NAN 
ville også opprette en pensjonsordning i samsvar med gjeldende tariffavtale. Overføringen til AOC-
selskapet NAN snarere enn til et ressursselskap var ikke i overensstemmelse med den strategien som 
var blitt presentert for pilotene tidligere. 

 

 
(20) Pilotenes pensjonsordning hadde på dette tidspunkt vært gjenstand for en tvist. På et styremøte i NAS 

5. november 2012 ble det truffet vedtak om overgang fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning. 
Innskuddspensjonsordningen ble etablert 1. desember 2012, og fripoliser ble utstedt i løpet av mars 
2013. Pilotenes fagforening NPU og Parat mente at dette var i strid med gjeldende tariffavtale for 
pilotene – pilotavtalen – og anla sak for Arbeidsretten. I dom 5. juni 2013 [ARD-2013-204]1 kom 
Arbeidsretten til at pilotavtalen forpliktet NAS til å opprettholde en ytelsesbasert pensjonsordning. En 
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ordning tilsvarende den pilotene hadde hatt, skulle gjenopprettes innen 1. september 2013, eventuelt 
med en kompenserende ordning. Dommen ble anket til Høyesterett, men i kjennelse 23. november 
2013 ble ankesaken hevet etter enighet mellom partene. 

 

 
(21) Parallelt med omstruktureringsarbeidet høsten 2013 foregikk det megling i forbindelse med revisjon 

av pilotavtalen. NPU og Parat anklaget NAS for å ville gjennomføre virksomhetsoverdragelsen til 
NAN for å unngå streik. NAS og NAN benektet dette og fremholdt i et brev til fagforeningene 31. 
oktober 2013 at tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen ville bli valgt på grunnlag av driftsmessige 
forhold. Samme dag sendte NAS og NAN brev til alle piloter ansatt i NAS om at den operative 
flyvirksomheten knyttet til baser i Skandinavia skulle overføres fra NAS til NAN, og at dette blant 
annet innebar virksomhetsoverdragelse av pilotene i arbeidsrettslig forstand. Det ble opplyst om 
reservasjonsretten som følger av arbeidsmiljøloven. Overføringen fant sted ved døgnskillet mellom 1. 
og 2. november 2013. Ingen piloter benyttet seg av reservasjonsretten. 

 

 
(22) Partene fortsatte meglingen i tariffoppgjøret, men fra 1. november 2013 overtok NAN for NAS på 

arbeidsgiversiden i forhandlingene. Den 4. november kom partene til enighet om en ny ettårig 
tariffavtale. NAS som morselskap avga en ettårig garanti for at NAN ville opprettholde en 
pilotbemanning på 687 piloter, samt en erklæring om ansettelser og innleie av piloter til 
ressursselskapene som skulle levere pilottjenester til konsernets EU-AOC-selskap. 

 

 
(23) I henhold til protokoll fra styremøtet i NAN 1. november 2013 skulle NAN fra samme dato overta 

driften av NAS' kortdistanseruter i Norge. NAN overtok 687 piloter fra NAS og forpliktelsen til å ha 
en ytelsesbasert pensjonsordning. Videre leide NAN 36 Boeing 737 fra NAS – det antall fly som var 
nødvendig for å fly kortdistanserutene i Norge. Ettersom ikke alle 687 piloter trengtes til å operere 
disse rutene, skulle en del piloter leies tilbake til NAS. Kabinpersonell, som ikke var blitt 
virksomhetsoverført, måtte derimot leies inn fra NAS til NAN. Det skulle også inngås avtaler med 
NAS om levering av flere andre tjenester, blant annet teknisk vedlikehold og administrative tjenester. 

 

 
(24) Som tidligere nevnt fikk NAN sin driftstillatelse fra Luftfartstilsynet først 19. november 2013. 

Dermed måtte NAN i første omgang leie fly med mannskap tilbake til NAS, såkalt wet-lease, slik at 
flyene kunne operere på grunnlag av NAS' driftstillatelse. Ifølge skriftlig erklæring for Høyesterett fra 
Geir Magne Steiro, som har innehatt flere ledende stillinger i NAS og NAN, trengte Luftfartstilsynet 
mer tid enn man hadde antatt for å godkjenne vedlikeholdsprogrammet. Dermed kom tillatelsen ikke 
på plass til 1. november slik man hadde regnet med. 

 

 
(25) De kabinansattes fagforening, Norwegian Kabinforening (NK), deltok også på informasjonsmøtet 16. 

september 2013 og ble som nevnt da informert om at de kabinansatte foreløpig ikke skulle 
virksomhetsoverdras. Det lå imidlertid i planene for den nye organisasjonsstrukturen at de på et senere 
tidspunkt skulle flyttes fra NAS til et annet selskap i konsernet. Det ble avholdt møter mellom NAS 
og kabinforeningen 10. februar, 6. mars og 11. mars 2014. Ved brev 17. mars 2014 fikk samtlige 
kabinansatte i NAS med base i Norge beskjed om at de ville bli virksomhetsoverdradd til et nytt 
selskap, CSN, med planlagt overtakelsestidspunkt 31. mars 2014. De ble informert om at dette innebar 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand, og at de hadde reservasjonsrett etter 
arbeidsmiljøloven. 

 

 
(26) Parallelt med denne prosessen foregikk det tariffoppgjør for de kabinansatte. I et brev fra Parat 20. 

mars 2014 om omorganiseringsprosessen fremgikk det at de kabinansatte protesterte mot å bli 
overflyttet til datterselskaper som i motsetning til NAN, dit pilotene var blitt flyttet, hverken hadde 
egen AOC eller egne fly: 

«Slik vi oppfatter det skal kabinbesetningen leies ut fra disse selskapene. Denne måten å rigge 
driften på har ingen fra fagforeningshold verken gitt eller vil gi sin tillatelse til. ... Vi oppfatter 
at NAS og ledelsen der fortsatt er den reelle arbeidsgiver. Selskapets formaloppdeling av 
produksjoner, produksjonsmidler og ansatte endrer ikke det faktum at det fortsatt er samme 
virksomhet som drives av samme arbeidsgiver. Det forholder vi oss til.» 
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(27) Virksomhetsoverdragelsen ble fremskyndet til 28. mars 2014. Ingen kabinansatte benyttet seg av 

reservasjonsretten. Dette var rett før partene skulle møtes til megling i tariffoppgjøret. Partene var 
uenige om NAS skulle være part i den nye tariffavtalen. Etter megling og streik blant de kabinansatte 
ble det inngått ny tariffavtale 19. mai 2014. Samme dag avga CSN en garanti for at «antall årsverk 
faste kabinansatte» i CSN og det tilsvarende danske datterselskapet til sammen skulle være minst 893 
frem til 31. mars 2016. Som morselskap i konsernet garanterte NAS for at CSN ville være økonomisk 
i stand til å ivareta denne forpliktelsen. 

 

 
(28) I forbindelse med etableringen av CSN ble det inngått avtaler om salg av kabintjenester til NAS og 

NAN. Det ble også inngått avtale om levering av administrative tjenester og ledelsestjenester fra NAS 
til CSN. 

 

 
(29) Driften i NAN gikk med underskudd i 2014. Partene er uenige om underskuddet nærmest var 

uunngåelig slik avtaleforholdet mellom NAS og NAN var, eller om det skyldtes uforutsette 
omstendigheter. Ledelsen i NAN mente at uten kapitaltilførsel fra NAS og reduksjon i NANs 
kostnadsnivå var det fare for at selskapet tidlig i 2015 ikke ville oppfylle luftfartsmyndighetenes 
kapitalkrav. Dermed ville selskapet miste sin driftstillatelse, og flyene som var leid inn fra NAS, ville 
bli låst i et konkursrammet NAN. Ulike tiltak ble drøftet med NPU og Parat på et møte 5. februar 
2015 uten at man kom til noen løsning. 

 

 
(30) Parallelt med dette pågikk tarifforhandlinger mellom NAN og pilotene. Det kom til streik, som varte 

fra 28. februar til 10. mars 2015. Under streiken arbeidet ledelsen i NAN videre med omstrukturering 
av selskapet. NPU ble forsøkt innkalt til drøftelsesmøter 1. og 2. mars, men på grunn av streiken møtte 
foreningen ikke. I brev 3. mars 2015 varslet Parat at NPUs medlemmer ville gå til sak for å få dom for 
at NAS var pilotenes reelle arbeidsgiver. 

 

 
(31) Den 5. mars 2015 vedtok NAN å omorganisere virksomheten slik at pilotene i de tre skandinaviske 

landene ble virksomhetsoverdradd til tre pilottjenesteselskaper, blant annet PSN som var stiftet 3. 
mars 2015. Samme dag ble pilotene informert om virksomhetsoverdragelsen, og om at den skulle skje 
med virkning fra 6. mars 2015. Ingen piloter benyttet seg av reservasjonsretten. 

 

 
(32) Da ny tariffavtale ble inngått 10. mars 2015, medundertegnet NAN etter krav fra NPU og Parat 

protokollen for det tilfelle at overføringen under streik ikke var gyldig. Samtidig avga NAS en 
erklæring om hvordan selskapet ville utøve sin eiermyndighet som morselskap overfor alle piloter i 
Norwegian som tjenestegjorde fra de europeiske basene. Her ble det blant annet innført 
konsernansiennitet. NAS avga videre en erklæring om å opprettholde en pilotbemanning på minst 687 
pilotstillinger omfattet av pilotavtalene i Norge, Sverige og Danmark. 

 

 
(33) NAS besvarte Parats søksmålsvarsel i brev 25. mars 2015. Selskapet fastholdt at innkjøpet av 

pilottjenester ikke var ulovlig innleie av arbeidskraft ettersom «NAS kjøper en fullstendig tjeneste fra 
datterselskapene». 

 

 
(34) Pilotene tok ut søksmål mot NAS og NAN 4. mai 2015. De kabinansatte tok ut søksmål mot NAS 24. 

juni 2015. 
 

 
(35) Den 3. juni 2015 ble det holdt et møte med Luftfartstilsynet om det nylig etablerte NAR SSC. Det 

fremgikk av presentasjonen på møtet at konsernet ønsket å etablere fellestjenester på tvers av alle 
AOC-selskapene, slik at AOC-selskapene skulle ha «a minimum of required functions». I et 
oppfølgingsbrev fra NAS til Luftfartstilsynet 7. juli 2015 heter det blant annet at «AOC[-selskap]ene 
vil dermed fremover hovedsakelig bestå av de funksjoner som må være på plass for å ivareta 
myndighetskontrollen og den operative kontrollen i AOC[-selskap]ene». 

 

 
(36) NAS og NAN ba om stansing av søksmålet til endringene i konsernstrukturen var på plass. Tingretten, som 
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hadde forenet sakene anlagt av pilotene og de kabinansatte til felles behandling, nektet stansing og avsa 30. 
juni 2016 dom [TAHER-2015-104340]1 med slik domsslutning: 

«1. Norwegian Air Shuttle ASA er arbeidsgiver for Alf Wilhelm Villum Hansen, Oddbjørn Ketil 
Holsether, Berndt Anders Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik Torgersen, Halvor 
Vatnar, Marit Lindén, René-Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude Mathisen, Kim Rossing 
Jensen og Mette Aarkvisla. 

 

2. Norwegian Air Shuttle ASA frifinnes for kravet fra A og B. 
 

3. Norwegian Air Norway AS frifinnes. 
 

4. Norwegian Air Shuttle ASA dømmes til å betale kr 346.452 - 
kronertrehundreogførtisekstusenfirehundreogfemtito – i sakskostnader til Alf Wilhelm Villum 
Hansen, Oddbjørn Ketil Holsether, Berndt Anders Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik 
Torgersen, Halvor Vatnar, Marit Lindén, René-Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude 
Mathisen, Kim Rossing Jensen og Mette Aarkvisla, innen to uker fra forkynnelsen av denne 
dommen. 

 

5. Norwegian Air Shuttle ASA tilkjennes ikke sakskostnader fra A og B. 
 

6. Norwegian Air Norway AS tilkjennes ikke sakskostnader.» 
 

 

 
(37) NAS og NAN anket tingrettens dom til lagmannsretten så langt selskapene ikke hadde fått medhold. 

De ansatte anket frifinnelsen av NAN, domsslutningen punkt 3, og frifinnelsen av NAS overfor to av 
de ansatte, domsslutningen punkt 2. 

 

 
(38) Mens saksforberedelsen for lagmannsretten pågikk, fortsatte omorganiseringen av Norwegian-

konsernet. 
 

 
(39) Den 1. september 2016 ble det inngått en avtale mellom NAR og AOC-selskapene, kalt «frame 

service agreement». Denne avtalen regulerer hvilke bemanningstjenester NAR skal levere til AOC-
selskapene. 

 

 
(40) En «agreement for contracted activities» ble også inngått 1. september mellom NAR og AOC-

selskapene. Her fremgår det at AOC-selskapene fortsatt har operasjonell kontroll og ansvar for 
flyvirksomheten, slik luftfartstilsynsmyndighetene krever. Det er altså AOC-selskapene som er 
ansvarlig overfor tilsynsmyndighetene. 

 

 
(41) Våren og sommeren 2017 fikk NAR SSC virksomhetsoverdradd flere ansatte og oppgaver. 

Rekruttering, personaladministrasjon, prosjektledelse, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid samt 
lønnsutbetalinger ligger dermed nå under NAR SSC. 

 

 
(42) Høsten 2017 ble CSN og PSN overført til NAR, slik at NAR nå er morselskap for alt pilot- og 

kabinpersonell i Norge, Sverige og Danmark. 
 

 
(43) Saken stod dermed i en annen stilling for lagmannsretten enn den gjorde for tingretten. 
 

 
(44) Borgarting lagmannsrett avsa 25. januar 2018 dom [LB-2016-169045]1 med slik domsslutning: 

«1. Norwegian Air Shuttle ASA frifinnes. 
 

2. Anken over tingrettens domsslutning punkt 2 forkastes. 
 

3. Anken over tingrettens domsslutning punkt 3 forkastes. 
 

4. Hver part dekker egne sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.» 
 

 

 
(45) Pilotene og de kabinansatte har anket til Høyesterett over lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 

1, 3 og 4. Anken gjelder rettsanvendelsen og deler av bevisbedømmelsen. Norsk Flygerforbund, 
Landsorganisasjonen i Norge og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har erklært partshjelp til 
fordel for de ankende parter. Næringslivets Hovedorganisasjon har erklært partshjelp til støtte for 
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ankemotpartene. Arbeidstakerorganisasjonen Unio har inngitt skriftlig innlegg i medhold av 
tvisteloven § 15-8. 

 

 
(46) Anførslene for Høyesterett er i det vesentlige de samme som for lagmannsretten, men anførselen om 

at virksomhetsoverdragelsen av piloter fra NAN til PSN i mars 2015 er ugyldig fordi den fant sted 
under en arbeidskonflikt, er frafalt. Det er inngitt skriftlige erklæringer fra en rekke personer som er 
eller har vært i ledelsesposisjoner i Norwegian-konsernet, og fra personer som er eller har vært piloter 
eller kabinansatte. 

 

 
(47) De ankende parter – Alf Wilhelm Villum Hansen, Oddbjørn Ketil Holsether, Berndt Anders 

Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik Torgersen, Halvor Vatnar, Anne Marit Breimyr 
Lindén, René-Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude Mathisen og Kim Rossing Jensen – 
har i hovedsak anført: 

 

 
(48) NAS må anses som arbeidsgiver på «særskilt grunnlag», jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 andre ledd. 

Arbeidsmiljøloven bygger på et funksjonelt arbeidsgiverbegrep, der ansvaret pålegges den eller de 
som reelt sett har opptrådt som arbeidsgiver og utøvet arbeidsgiverfunksjoner. På tross av de formelle 
endringene i selskapsstrukturen i Norwegian-konsernet, med virksomhetsoverdragelse av piloter og 
kabinansatte ut av NAS, er det NAS som fortsatt utøver de sentrale arbeidsgiverfunksjonene. NAS er 
det eneste selskapet i konsernet med selvstendig økonomi, og den formelle begrensningen av 
arbeidsgivers ansvar fortjener ikke arbeidsrettslig vern. 

 

 
(49) Subsidiært er NAS arbeidsgiver fordi selskapet har drevet ulovlig innleie av piloter og kabinansatte 

for å dekke sitt faste behov for slik arbeidskraft. Innleien er i strid med arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. 
§ 14-9 første ledd bokstav a. Dette gjelder for det første for perioden frem til 1. september 2016, der 
NAS har erkjent at selskapet drev innleie av piloter og kabinansatte. Innleien er ulovlig fordi den ikke 
faller inn under noen av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. NAS har hatt et fast og 
forutsigbart behov for arbeidskraften, og det har således aldri vært grunnlag for midlertidig innleie. 
Konsernintern omorganisering gir ikke grunnlag for midlertidig innleie. 

 

 
(50) For det andre foreligger det heller ikke en bemanningsentreprise etter 1. september 2016. Vilkårene 

for dette, slik de blant annet fremgår av dommen i Rt-2013-998 (Quality People), er ikke oppfylt. 
Tilsynsmyndighetenes de facto aksept av ordningen må bygge på forutsetninger som i arbeidsrettslig 
forstand leder til at den har karakter av innleie, ikke entreprise. 

 

 
(51) Basert på den ulovlige innleien har pilotene og de kabinansatte krav på fast ansettelse i NAS, jf. 

arbeidsmiljøloven § 14-14. Pilotene har i tillegg krav på fast ansettelse i NAN. Det er ikke «åpenbart 
urimelig» at de får dom for fast ansettelse. Dersom de kabinansatte har vært ulovlig innleid også etter 
1. september 2016, har de kabinansatte uansett krav på fast ansettelse etter fireårsregelen i 
arbeidsmiljøloven § 14-12 fjerde ledd, jf. § 14-9 sjette ledd. Dom for fast ansettelse i NAS og NAN 
innebærer ikke at pilotenes og de kabinansattes ansettelsesforhold i henholdsvis PSN og CSN 
opphører. 

 

 
(52) De ankende parter har nedlagt slik påstand: 

«1. Norwegian Air Shuttle ASA er arbeidsgiver for Alf Wilhelm Villum Hansen, Oddbjørn Ketil 
Holsether, Berndt Anders Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik Torgersen, Halvor 
Vatnar, Marit Linden, René-Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude Mathisen og Kim 
Rossing Jensen. 

 

2. Norwegian Air Shuttle ASA dømmes til å betale sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og 
Høyesterett til Alf Wilhelm Villum Hansen, Oddbjørn Ketil Holsether, Berndt Anders 
Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik Torgersen, Halvor Vatnar, Marit Linden, René-
Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude Mathisen og Kim Rossing Jensen. 

 

3. Norwegian Air Norway AS er arbeidsgiver for Alf Wilhelm Villum Hansen, Oddbjørn Ketil 
Holsether, Berndt Anders Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik Torgersen og Halvor 
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Vatnar. 
 

4. Norwegian Air Norway AS dømmes til å betale sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og 
Høyesterett til Alf Wilhelm Villum Hansen, Oddbjørn Ketil Holsether, Berndt Anders 
Salmonsson, Hans Joachim Strøm, Trond Erik Torgersen og Halvor Vatnar.» 

 

 

 
(53) Partshjelperen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har i hovedsak sluttet seg til de ankende parters 

anførsler og særlig fremhevet at en korrekt forståelse av arbeidsmiljølovens arbeidsgiverbegrep må 
føre til at NAS fortsatt er arbeidsgiver for pilotene og de kabinansatte. At det har funnet sted en 
virksomhetsoverdragelse, er ikke til hinder for det. Det kan gis dom for at NAS er arbeidsgiver uten at 
det er nødvendig å spesifisere hvilke forhold arbeidsgiveransvaret gjelder for. 

 

 
(54) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har nedlagt slik påstand: 

«Ankemotpartene og ankemotpartenes partshjelper dømmes in solidum til å betale 
saksomkostninger for Høyesterett til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).» 

 

 
(55) Partshjelperne Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Flygerforbund har også i det vesentlige sluttet 

seg til de ankende parters anførsler. Det er særlig fremhevet at en selskapsrettslig omstrukturering der 
arbeidstakerne flyttes nedover i konsernstrukturen, men utfører samme arbeid som før, mens 
morselskapet beholder avgjørende innflytelse, i seg selv utgjør et særskilt grunnlag for felles 
arbeidsgiveransvar for morselskapet og det datterselskapet som de ansatte er overført til. En slik 
omorganisering svekker arbeidstakernes rettigheter. 

 

 
(56) Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Flygerforbund har nedlagt slik påstand: 

«Ankemotpartene og ankemotpartenes partshjelper dømmes in solidum til å betale 
saksomkostninger for Høyesterett til Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Flygerforbund.» 

 

 
(57) Ankemotpartene – Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway AS – har i hovedsak 

anført: 
 

 
(58) Selskapsstrukturen i Norwegian-konsernet er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av 

konsernet i et marked preget av bilaterale og multilaterale luftfartsavtaler som regulerer landings- og 
overflygningsrettigheter. Omorganiseringen, herunder virksomhetsoverdragelsene av pilotene og 
kabinpersonalet, skyldes behovet for å håndtere de store flykjøpene, den internasjonale veksten i 
konsernet, etablering av flere AOC-selskaper i ulike land og behovet for en kostnadseffektiv drift uten 
unødig duplisering av ressurser og funksjoner. 

 

 
(59) Det er ikke adgang til å få en generell fastsettelsesdom for at en virksomhet er arbeidsgiver. Ettersom 

arbeidsgiverbegrepet er relativt, kan man bare få dom for arbeidsgiveransvar i særskilte relasjoner. 
 

 
(60) NAS kan uansett ikke anses som arbeidsgiver på særskilt grunnlag. Virksomhetsoverdragelse 

innebærer at arbeidsforholdet automatisk går over til ny innehaver. Arbeidstakerne utøvet ikke 
reservasjonsrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelsene, og det er ikke bestridt at de i dag er 
ansatt i PSN og CSN. Etter virksomhetsoverdragelsene har ikke NAS opptrådt som arbeidsgiver. Det 
er de respektive selskapene PSN og CSN som, sammen med NAR SSC, utøver de sentrale 
arbeidsgiverfunksjonene. Utøvelse av konsernledelse innebærer ikke utøvelse av 
arbeidsgiverfunksjoner. Entreprise utelukker arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag. 

 

 
(61) Det bestrides ikke at piloter og kabinansatte var innleid til NAS frem til 1. september 2016, men 

innleien var midlertidig og derfor lovlig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. § 14-9 første ledd bokstav 
a. I strid med NAS' opprinnelige fremdriftsplan var ordningen med bemanningsentreprise først på 
plass 1. september 2016, men det var hele tiden klart at løsningen med innleie skulle erstattes av en 
bemanningsentreprise. Det er ikke tvilsomt at en reell bemanningsentreprise var på plass fra 1. 
september 2016, slik vilkårene for dette er oppsummert i Rt-2013-998 (Quality People). 
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Bemanningsentreprise er forenlig med det ansvaret AOC-selskapene har ifølge luftfartsregelverket. 
 

 
(62) Dersom Høyesterett likevel skulle komme til at innleien var ulovlig, vil det åpenbart være urimelig å 

gi dom for fast ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-14 første ledd andre punktum. NAS skal ikke 
selv drive flyoperativ virksomhet i fremtiden, og det er i dag NAR og dets datterselskaper som har den 
nødvendige bemanningen for å kunne levere pilot- og kabintjenester til AOC-selskapene i Norwegian-
konsernet. NAS og NAN har ikke lenger de nødvendige ressursene for å drive flyvirksomhet med eget 
ansatt flygende personell. Innleien ligger langt tilbake i tid. Eventuell dom for fast ansettelse hos 
innleier medfører for øvrig at ansettelsesforholdet hos utleier faller bort. 

 

 
(63) Norwegian Air Shuttle ASA har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. Alf Hansen, Oddbjørn Holsether, Anders Salomonsen, Joachim Strøm, Trond Torgersen, Halvor 
Vatnar, Marit Linden, René-Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude Mathiesen, Kim 
Rossing Jensen, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk Flygerforbund og 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) tilpliktes in solidum å dekke Norwegian Air Shuttle 
ASAs saksomkostninger for Høyesterett.» 

 

 

 
(64) Norwegian Air Norway AS har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. Alf Hansen, Oddbjørn Holsether, Anders Salomonsen, Joachim Strøm, Trond Torgersen, Halvor 
Vatnar, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk Flygerforbund og Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) tilpliktes in solidum å dekke Norwegian Air Norway AS' sakskostnader for 
Høyesterett.» 

 

 

 
(65) Partshjelperen Næringslivets Hovedorganisasjon har i hovedsak sluttet seg til ankemotpartenes 

anførsler og har særlig gjort gjeldende at det ikke er grunnlag for en utvidet forståelse av 
arbeidsgiverbegrepet i konsernforhold. En slik utvidet forståelse er tidligere avvist av lovgiver. 

 

 
(66) Næringslivets Hovedorganisasjon har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. Alf Hansen, Oddbjørn Holsether, Anders Salomonsen, Joachim Strøm, Trond Torgersen, Halvor 
Vatnar, Marit Linden, René-Charles Gustavsen, Anita Johannessen, Trude Mathiesen, Kim 
Rossing Jensen, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk Flygerforbund og 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) tilpliktes in solidum å dekke Næringslivets 
Hovedorganisasjons sakskostnader for Høyesterett.» 

 

 

 
(67) Mitt syn på saken 
 

 
(68) Som det har fremgått av min gjennomgang av utviklingen i Norwegian-konsernet og saksgangen for 

domstolene, har konsernet vært gjennom en omorganisering som har vart i flere år. De ankende parter 
har nedlagt påstand om at NAS – og for pilotene også NAN – «er» arbeidsgiver for dem. Det er altså 
bedt om dom for hvordan arbeidsforholdet er nå, ikke hvordan det tidligere har vært. 

 

 
(69) Det sentrale spørsmålet blir da om det nå foreligger tjenestekjøp i form av en såkalt 

bemanningsentreprise, eller om det fortsatt dreier seg om innleie av arbeidskraft. Ettersom den 
nåværende ordningen fra konsernets side er tenkt å være varig, vil det siste bryte med 
arbeidsmiljølovens vilkår for lovlig innleie av arbeidskraft. Dersom det foreligger en 
bemanningsentreprise, blir neste spørsmål om NAS likevel er arbeidsgiver på «særskilt grunnlag» ved 
siden av PSN og CSN fordi NAS fortsatt utøver arbeidsgiverfunksjoner i en slik grad at selskapet er 
arbeidsgiver. I så fall oppstår videre spørsmålet om det kan gis en generell dom for at selskapet er 
arbeidsgiver. 
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(70) Pilotene og de kabinansatte har videre anført at den innleien av ansatte som i en tidligere periode fant 
sted fra datterselskapene til NAS, innebærer at de har krav på ansettelse i NAS. Pilotene, men ikke de 
kabinansatte, krever på samme grunnlag også ansettelse i NAN. 

 

 
(71) Arbeidstakerne har i sin prosedyre for Høyesterett lagt opp argumentasjonen i tilnærmet motsatt 

rekkefølge. Men selv om man tar utgangspunkt i situasjonen slik den var før omorganiseringen, og 
begynner med spørsmålet om NAS fortsatt er arbeidsgiver ved siden av PSN og CSN, må man ta 
stilling til om det nå foreligger en bemanningsentreprise og hvilken betydning det i så fall har, for å 
avgjøre om NAS «er» arbeidsgiver. Jeg behandler derfor først dette spørsmålet. 

 

 
(72) De kabinansatte har ikke bestridt at virksomhetsoverdragelsen fra NAS til CSN var gyldig. For 

Høyesterett har også pilotene akseptert at virksomhetsoverdragelsen av dem fra NAN til PSN var 
gyldig. Det må da, i tråd med arbeidsmiljøloven § 16-2, tas utgangspunkt i at tidligere arbeidsgiveres 
rettigheter og plikter er gått over til de nye arbeidsgiverne. Også av denne grunn finner jeg det mest 
naturlig først å drøfte spørsmålet om det nå foreligger en bemanningsentreprise eller innleie. 
Arbeidstakerne hevder riktignok at virksomhetsoverdragelsene innebar en illojal omgåelse av NAS' 
arbeidsgiveransvar. Hverken de kabinansatte eller pilotene ønsker imidlertid en dom som innebærer at 
de ikke er ansatt i CSN eller PSN. Spørsmålet om illojalitet kommer derfor bare opp ved avgjørelsen 
av om NAS fortsatt er arbeidsgiver i tillegg til CSN og PSN. 

 

 
(73) Bemanningsentreprise eller innleie av arbeidskraft? 
 

 
(74) Jeg begynner altså med spørsmålet om det nå – etter 1. september 2016 – foreligger 

bemanningsentreprise eller innleie, og skal først si noe generelt om innleie av arbeidskraft og 
grensedragningen mot selvstendige oppdrag. 

 

 
(75) Den nå opphevede sysselsettingsloven 27. juni 1947 nr. 9 § 27 inneholdt etter en lovendring i 1971 et 

betinget forbud mot arbeidsutleie, definert som «virksomhet som går ut på å stille egne tilsatte til 
disposisjon for en oppdragsgiver når disse er underlagt oppdragsgiverens ledelse». Lovens vilkår for 
at forbudet skulle gjelde, går jeg ikke nærmere inn på. Forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp.nr.53 
(1970-1971) side 3, kommenterer grensedragningen mellom arbeidsutleie og entrepriser, altså 
selvstendige oppdrag, som falt utenfor bestemmelsen. På side 3 fremhever proposisjonen som «[e]t 
utpreget og helt avgjørende kjennetegn på entreprise ... at entreprenøren faktisk utøver 
arbeidsledelsen, dvs. at han selv eller gjennom noen som er ansatt hos ham, leder, fordeler og 
kontrollerer det arbeid som skal utføres». Lovens ordlyd gjengir for så vidt dette kriteriet i kortform. 
Det heter også at dersom et arbeidsoppdrag skal regnes som en entreprise, må oppdraget på forhånd 
være klart bestemt. Det er ikke tilstrekkelig at nye avgrensede arbeidsoppgaver bestemmes fra dag til 
dag. 

 

 
(76) Ved lov 4. februar 2000 nr. 10 ble det betingede forbudet mot arbeidsutleie videreført i 

arbeidsmiljøloven 1977 § 55 K om innleie, nå knyttet opp mot forbudet mot midlertidig tilsetting i 
lovens § 58 A: Innleie var tillatt i samme utstrekning som det kunne avtales midlertidig tilsetting. I 
Ot.prp.nr.70 (1998-1999) side 41 heter det at departementet «legger til grunn at selv om innleie er et 
nytt begrep i arbeidsmiljøloven, er det innholdsmessig ment å dekke den samme situasjon som utleie, 
slik begrepet generelt er beskrevet i gjeldende sysselsettingslov § 27», og at «[f]orslaget til regulering 
av innleie er heller ikke ment å innebære noen endring i grensedragningen mellom arbeidsleie og 
entreprise». 

 

 
(77) Ot.prp.nr.70 (1998-1999) bygger på NOU 1998:15 Arbeidsformidling og arbeidsleie, en utredning avgitt av 

det såkalte Blaalid-utvalget. Blaalid-utvalget uttaler følgende på side 46 om grensedragningen mellom 
innleie og selvstendige oppdrag basert på sysselsettingsloven § 27: 

«Loven beskriver utleie av arbeidskraft som å 

'stille egne ansatte til disposisjon for en oppdragsgiver når disse er underlagt oppdragsgivers 
ledelse'. 
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I mange tilfelle kan det likevel ofte være uklart hva som er selvstendige oppdrag (entreprise) som 
faller utenfor sysselsettingsloven § 27, og hva som er utleie av arbeidskraft. Strekpunktene nevnt 
nedenfor er momenter i vurderingen av om det foreligger entreprise eller utleie av arbeidskraft. I 
utgangspunktet er det entreprise når: 

- ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke hos oppdragsgiver, 
 

- antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver, 
 

- det er avtalt en fast pris, 
 

- oppdraget er klart avgrenset, 
 

- entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet, og 
 

- entreprenøren nytter egne materialer og verktøy.» 
 

 

 
(78) I någjeldende arbeidsmiljølov står innleieregelen i § 14-12. Det er første ledd som har interesse her, 

og den lyder slik: 

«Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme 
utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav a til e.» 

 

 
(79) Det fremgår av Ot.prp.nr.49 (2004-2005) side 334 at bestemmelsen er en videreføring av § 55 K i 

arbeidsmiljøloven 1977. Før den någjeldende loven trådte i kraft, kom det til regjeringsskifte, og den 
nye regjeringen – Stoltenberg II – fikk før ikrafttredelsen vedtatt visse endringer i loven, jf. 
Ot.prp.nr.24 (2005-2006). Disse endringene gjaldt imidlertid ikke innholdet i selve innleiebegrepet. 
Dermed gjelder fortsatt den forståelsen av grensedragningen mellom innleie og entreprise som 
forarbeidene til tidligere lover gir uttrykk for. Dette er også lagt til grunn av Høyesterett i Rt-2002-
1469 (Eksakt Regnskap) på side 1475 og Rt-2013-998 (Quality People) i avsnitt 50, som gjengir det 
jeg har sitert fra Blaalid-utvalgets utredning. I sistnevnte dom understrekes det at oppregningen ikke 
er ment å være uttømmende, men at dette må være de sentrale momentene i vurderingen. Det heter 
videre i avsnitt 59-60: 

«Selv om grensedragningen – subsumsjonen – i den enkelte sak kan være vanskelig, bygger 
de kriterier som i dag anvendes for å avgjøre om det foreligger en entreprise, på sikker rett. 
Ved den helhetsvurderingen som skal foretas, må det avgjørende etter min oppfatning være 
hvem av partene som har ansvaret for ledelsen og resultatet av det arbeidet som skal presteres. 
For sondringen mellom entreprise og innleie kan det ikke være avgjørende om oppdraget går 
ut på å levere et produkt eller en løpende tjeneste. 

Jeg antar at de kriterier som for øvrig må være oppfylt for at arbeidsytelsen etter en helhetlig 
vurdering skal kunne anses som en entreprise, etter omstendighetene vil kunne fange opp 
forsøk på rene omgåelser.» 

 

 
(80) Dette betyr at vi ikke står overfor flere likestilte og kumulative vilkår som må være oppfylt for at det 

skal foreligge en entreprise, ikke arbeidsinnleie. Det må foretas en helhetsvurdering der de sentrale 
kriteriene er ansvar for ledelsen og resultatet av det arbeidet som utføres. De øvrige kriteriene tjener 
mest som sperre mot forsøk på omgåelser. 

 

 
(81) Jeg går etter dette over til å se nærmere på om leveringen av flybesetninger fra NAR til NAS og NAN 

utgjør arbeidsinnleie eller entreprise slik forholdene rettslig og faktisk nå ligger an. Det sentrale 
spørsmålet er som nevnt hvem som har ansvaret for å lede arbeidet. For å fastslå dette er det naturlig 
å ta utgangspunkt i hvordan oppdraget er beskrevet i avtalegrunnlaget, selv om praktiseringen av 
avtalen naturligvis kan lede til en annen konklusjon. De ytelsene som skal leveres, fremgår av to 
«frame service agreements» inngått 1. september 2016 mellom henholdsvis NAS og NAN på den ene 
side og NAR på den andre. De to avtalene er for alle praktiske formål like i de delene som har 
interesse her. Oppdraget er beskrevet slik i punkt 3.1: 

«Supplier [NAR] shall deliver Crew Services to Operator [NAS/NAN]. Crew Services is the 
provision of fully planned, trained and qualified Crew Members to operate on Operator's 
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scheduled commercial flights. Supplier undertakes, at all times during the term of this 
Agreement, to support Operator's continuing flight operation by planning and providing a 
sufficient number of qualified Crew Members. To sustain its service, Supplier will ensure the 
availability of required number of Crew Members by recruiting and employing Crew 
Members in Supplier, or employing Crew Members in own affiliated resource companies, or 
by hiring Crew Members from third party agencies. 

Through its service, Supplier is responsible for advising Operator on required levels of Crew 
Members though forecasting and providing guidance on resource-related matters. 
Furthermore, Supplier is responsible for the legal and transparent planning of Crew Member 
duties onto rosters and, as required, re-plan duties to ensure all flights are covered in due time 
according to Operator's scheduled program. 

Supplier is responsible for ensuring that Crew Members on duty are legal and qualified to 
operate in accordance with applicable legislation and Operator's specific requirements. 
Supplier shall ensure that incoming Crew Members are qualified to operate on commercial 
flights, and ready to undergo Operator's specific training. 

The Crew Services shall be provided in accordance with EASA OPS ORO. GEN 105, and 
regulations from CAA, Operator's manual, company rules, other relevant crew agreements, 
and in relation to each service as further specified in Clause 3.2 to 3.10.» 

 

 
(82) Punkt 3.1 i avtalene beskriver en forpliktelse ikke bare til å stille et bestemt antall arbeidstakere til 

disposisjon, men en mer komplett tjeneste. NAR skal levere trente og kvalifiserte besetninger på rett 
sted og i rett tid til alle flygninger i henhold til det oppsatte ruteprogram. Det er altså NAR som har 
ansvaret for at besetningene er faglig kvalifisert og har nødvendig trening for de aktuelle flytypene. 
Det er også NAR som skal sette opp «roster», det vil si en arbeidsplan som bestemmer hvilke piloter 
og kabinansatte som skal delta på de ulike flygningene, og det er NAR som har ansvaret for 
justeringer i denne arbeidsplanen dersom det er påkrevd for at alle flygninger skal få nødvendig 
bemanning. Det følger videre uttrykkelig av punkt 3.2.4 i avtalene at NAR bestemmer hvilke piloter 
og kabinansatte som skal utgjøre besetningen på den enkelte flygning. Alt dette trekker klart i retning 
av at vi står overfor en entreprise, ikke arbeidsinnleie. 

 

 
(83) Det følger imidlertid forutsetningsvis av punkt 3.1 tredje ledd at NAS og NAN skal stå for «Operator's 

specific training». Dette er opplæring og utsjekking som gjelder AOC-spesifikke krav. De kan variere 
noe fra AOC til AOC for samme flytype. Punkt 3.2.4 gir også NAS og NAN rett til å kreve 
individuelle piloter og kabinansatte erstattet dersom de ikke tilfredsstiller selskapenes 
kvalifikasjonskrav eller handler i strid med selskapenes regler eller instrukser. Nærmere regler om 
NAS' og NANs kontroll fremgår av «agreements for contracted activities», også inngått med NAR 1. 
september 2016. Her heter det blant annet i punkt 5 at «operator» – NAS og NAN – til enhver tid skal 
ha aktiv kontroll og ansvar for alle «contracted activities». Aktiv kontroll er definert som «being 
actively involved in the accomplishment of individual contracted activities to the level that the 
contracting organisation can satisfy itself that these contracted activities are carried out correctly». 

 

 
(84) Disse bestemmelsene kan tale for at det foreligger innleie. Etter mitt syn er det likevel mest naturlig å 

se dem som utslag av den rett til å føre kontroll som også en oppdragsgiver må ha. I Ot.prp.nr.53 
(1970-1971) side 23 er det i et vedlegg til den egentlige proposisjonen gitt uttrykk for at «[e]n 
selvstendig arbeidsledelse fra entreprenørens side er ... ikke til hinder for at oppdragsgiveren 
kontrollerer arbeidsresultatet på vanlig måte, uansett om denne kontroll skjer fortløpende under 
arbeidets gang eller først når arbeidet er avsluttet». Kontroll med at flybesetningene utfører sitt arbeid 
i henhold til myndighetsfastsatte krav, og for øvrig med den kvalitet overfor kundene som 
oppdragsgiver krever, kan for denne virksomhetens del etter mitt syn karakteriseres som kontroll med 
«arbeidsresultatet». Kravene har direkte betydning for innholdet i den tjenesten NAS og NAN skal 
levere til sine kunder, passasjerene, og for opprettholdelse av selskapenes driftstillatelser. 

 

 
(85) Oppdragsgivers kontroll, selv om den er myndighetspålagt, kan selvsagt bli så detaljert og direkte at 

man må konkludere med at det i praksis er oppdragsgiveren som leder arbeidet. En så aktiv og direkte 
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kontroll kan man imidlertid ikke utlede av kontraktene. Krav om å fjerne besetningsmedlemmer skal i 
henhold til avtalenes punkt 3.2.4 fremsettes overfor NAR, som er ansvarlig for at det skjer. I henhold 
til punkt 3.2.3 er det NAR som tar alle beslutninger om ansettelser og oppsigelser, og som fastsetter 
lønn og arbeidsbetingelser. Indirekte har riktignok NAS og NAN, gjennom kravet om bestått AOC-
spesifikk trening og utsjekking, en innflytelse på hvem som kan ansettes fast, og punkt 3.2.3 gir visse 
retningslinjer for minstekrav til lønns- og arbeidsforhold. Det generelle inntrykket som avtalene gir, er 
likevel at det er tale om overordnet kontroll, ikke om direkte styring av den daglige utførelsen av 
arbeidet. 

 

 
(86) Avtalene sier lite om utførelsen av selve flygningene. Det følger av luftfartsloven § 6-1 og § 6-3 at 

kapteinen om bord har øverste myndighet. De ankende parter har fremhevet at kapteinen er AOC-
selskapets representant om bord, og at det er i denne egenskap at han eller hun utøver ledelsen 
ombord. Ifølge skriftlig erklæring fra Guro Poulsen, vice president, crew management i NAR, er 
pilotene under flygning underlagt chief pilot officer, sjefsflyger, i AOC-selskapene. Sjefsflygeren er 
igjen underlagt AOC-selskapenes flygesjef, director flight operations, som har det overordnede ansvar 
for flysikkerheten. Dette følger naturlig av at AOC-selskapene bærer ansvaret for en sikker 
gjennomføring av flygningene. Selskapenes operasjonsmanual del A punkt 1.5.1 bestemmer videre at 
alt flygende personell er undergitt selskapets «orders and regulations», og at personellet må opptre 
eksemplarisk og huske på at de er selskapets representanter overfor publikum og kundene. 

 

 
(87) Dette kan for så vidt også trekke i retning av å anse NAS og NAN for å lede arbeidet under selve 

flygningene. Så vidt jeg kan skjønne, utøves det imidlertid normalt ingen arbeidsledelse fra AOC-
selskapene – eller NAR – under den enkelte flygning. Da er besetningene i praksis overlatt til seg selv, 
selv om de selvsagt skal opptre i henhold til de regler og retningslinjer som er satt opp på forhånd. Det 
gjelder enten retningslinjene er gitt av AOC-selskapene eller av NAR. 

 

 
(88) Som tidligere nevnt er NAS og NAN innrettet som «minimums-AOCer». I NAS er det etter det 

opplyste nå 27 personer som arbeider med AOC-delen av selskapet, hvorav 22 er direkte ansatt i 
selskapet. Den myndighetspålagte minimumsbemanningen er oppgitt å være 25 personer. Det sier seg 
selv at med det antall flygninger som gjennomføres hver dag, er dette ikke tilstrekkelig til å drive 
nevneverdig arbeidsledelse under den enkelte flygning. Det er først og fremst dersom det oppstår noe 
uforutsett at kapteinens underordning under sjefsflygeren aktualiseres. Til sammenligning arbeider det 
om lag 200 personer i NAR-strukturen med planlegging og oppfølging av flybesetninger. 

 

 
(89) Pilotene og de kabinansatte har gjort et poeng av at det ikke er søkt om myndighetsgodkjenning av 

modellen med piloter og kabinpersonell ansatt i egne selskaper, ikke direkte i AOC-selskapene som 
har ansvaret for flygningene. Det er imidlertid på det rene at Luftfartstilsynet er klar over at 
Norwegian-konsernet drives etter modellen med «minimums-AOCer» og det flygende personellet 
ansatt i egne selskaper. Det anføres heller ikke at det er rettslig påkrevd med en slik godkjenning; 
anførselen går snarere ut på at denne stilltiende aksepten må bygge på en forståelse av AOC-
selskapenes kontroll og innflytelse over flybesetningene som fører til at forholdet arbeidsrettslig må 
karakteriseres som innleie, ikke som entreprise. Høyesterett må imidlertid ta selvstendig stilling til de 
arbeidsrettslige spørsmål saken reiser ut fra bevisføringen i saken. 

 

 
(90) Heller ikke for øvrig kan jeg se at NAS og NAN på den ene side eller NAR på den andre i praksis 

opptrer slik at de to førstnevnte selskapene må anses å utøve den reelle arbeidsledelsen. Under NAS 
og NAN finnes en «chief pilot watch» bestående av erfarne piloter som er utpekt av flygesjefen i disse 
selskapene. Disse gruppene skal gi veiledning til andre piloter, men primært når uvante situasjoner 
oppstår. Det dreier seg dessuten om veiledning, ikke operativ ledelse. PSN har på sin side en pilot 
manager som er kontaktpunkt for pilotene i personalsaker. 

 

 
(91) En rekke av de ytelsene som NAR skal levere i henhold til de to avtalene, blant annet det meste av 

planleggingsarbeidet, utføres av NAR SSC, ikke av PSN eller CSN. Dette reiser for så vidt spørsmål 
om det mellom NAR på den ene side og PSN og CSN på den andre foregår varig innleie av 
arbeidskraft i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Høyesterett skal imidlertid ikke ta stilling 
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til det, og jeg kan ikke se at det har betydning for spørsmålet om det foreligger en entreprise eller et 
arbeidsinnleieforhold mellom NAS og NAN på den ene siden og NAR på den andre. Partene har både 
for lagmannsretten og Høyesterett opplyst at de ønsker å finne en løsning på spørsmålet internt i 
NAR-delen av Norwegian-konsernet når herværende tvist er avgjort. 

 

 
(92) Min konklusjon er etter dette at NAR har den daglige ledelsen av det arbeidet som pilotene og 

kabinpersonellet utfører. Som fremholdt tidligere taler det sterkt for at det foreligger en entreprise, 
ikke arbeidsinnleie. 

 

 
(93) Før jeg går videre, nevner jeg at denne gjennomgangen etter mitt syn også viser at kravet om at 

oppdraget må være klart bestemt på forhånd, er oppfylt. Det fremgår riktignok av punkt 4 i avtalene 
at den avtalen – «order» – som inngås om besetningsbehovet for hvert vinter- og sommerprogram, kan 
oppdateres basert på NAS' og NANs endrede behov for besetninger i løpet av avtaleperioden. At 
avtalene åpner for visse justeringer underveis, kan imidlertid ikke diskvalifisere dem fra å være 
entrepriseavtaler fremfor avtaler om arbeidsinnleie. Endringer i løpet av avtaleperioden er nokså 
vanlig ved gjennomføringen av entrepriser også på andre områder. 

 

 
(94) Et viktig kriterium er videre hvem som har ansvar for resultatet av den arbeidsinnsatsen som ytes. 

Som jeg har nevnt, følger det av avtalenes punkt 3.1 at NAR er ansvarlig for at det stilles kvalifiserte 
besetninger til alle flygninger. Det betyr at det er NAR som må håndtere situasjonen og skaffe 
erstatning for eksempel dersom en pilot eller kabinansatt melder seg «not fit for flight». Av avtalenes 
punkt 5.1 følger det at dersom det oppstår forsinkelser eller kanselleringer «due to Crew Members 
within the control of Supplier», altså NAR, skal NAR kompensere NAS eller NAN for erstatninger 
som disse selskapene må betale til passasjerene. Det heter også at partene er enige om at dette utgjør 
en rimelig prisjustering som følge av lavere kvalitet på leveransen. Punkt 11.6 fastsetter videre at 
NAR ikke har noe krav mot NAS eller NAN ved personskade eller dødsfall som rammer NARs 
ansatte. NAR skal dessuten holde NAS og NAN skadesløse dersom krav rettes mot disse selskapene i 
anledning en slik skade, med mindre NAS eller NAN har opptrådt uaktsomt. NAR har dermed et klart 
ansvar for at resultatet av den arbeidsinnsatsen som ytes, er kontraktsmessig. 

 

 
(95) De sentrale vilkårene for å anse NARs levering av piloter og kabinpersonell til NAS og NAN som 

entreprise, ikke som arbeidsleie, er dermed oppfylt. Jeg kan ikke se at de andre momentene som 
nevnes i forarbeider og rettspraksis som relevante i denne sammenheng, kan føre til en annen 
konklusjon. 

 

 
(96) Det mest iøynefallende i så måte er at NAS og NAN holder det sentrale utstyret som brukes under 

flygningene, nemlig flyene. I det jeg har sitert fra Blaalid-utredningen, heter det at i en entreprise 
stiller gjerne oppdragstakeren med egne materialer og verktøy. Dette er altså ikke et absolutt vilkår. 
Passasjerfly, som på grunn av finansieringen er skilt ut i egne eierselskaper, er nokså atypisk utstyr. 
Man må videre ta i betraktning den infrastruktur som NAR stiller med for å planlegge og administrere 
rettidig levering av ferdig oppsatte besetninger til alle flygninger. Innen rammen av den avtalen som 
er inngått, er det mer nærliggende å se dette som «utstyret». Jeg kan derfor ikke se at dette leder til en 
annen konklusjon. 

 

 
(97) Vederlaget for de ytelsene som skal leveres i henhold til «frame service agreement», fastsettes etter 

avtalens punkt 4.1 som ledd i forhandlingene om den avtalen – «order» – om levering av besetninger 
som skjer i tilknytning til de enkelte sommer- og vinterprogram. Nærmere retningslinjer for hvordan 
vederlaget skal fastsettes, gis ikke, men ifølge lagmannsrettens dom har man brukt en «kost pluss-
modell». Foretas det endringer i bestillingen, blir vederlaget justert. Det er altså ikke tale om at 
vederlaget fastsettes etter løpende regning, som ellers kunne tale for at det forelå arbeidsinnleie. Som 
det fremgår av vedlegget til Ot.prp.nr.53 (1970-1971) side 23-24, utelukker for øvrig ikke betaling 
etter løpende regning at det kan foreligge entreprise. 

 

 
(98) Hvem som bestemmer antall ansatte som skal benyttes til oppgaven, kan også være av betydning – ved 
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entreprise vil det typisk være tjenesteleverandøren. Det er NAS og NAN som fastsetter antall piloter 
og kabinansatte som kreves til den enkelte flygning, og hvor mange ferdig oppsatte besetninger som 
skal leveres. Besetningens størrelse på den enkelte flygning vil imidlertid avhenge sterkt av flytype og 
myndighetsfastsatte krav – det er i realiteten ikke mye valgfrihet for oppdragsgiver her. Antall ferdig 
oppsatte besetninger er vel i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål, men også her har jeg forstått det 
slik at offentlige krav til hviletid mv. innebærer at det er lite valgfrihet når først ruteprogrammet er 
fastsatt. 

 

 
(99) Jeg er etter dette kommet til at det klart foreligger en entreprise, ikke arbeidsinnleie, i forholdet 

mellom NAS og NAN på den ene siden og NAR på den andre. 
 

 
(100) NAS som arbeidsgiver på «særskilt grunnlag»? 
 

 
(101) Piloter og kabinansatte har videre anført at selv om det skulle foreligge et entrepriseforhold, må NAS 

anses å være arbeidsgiver for dem, ved siden av PSN og CSN. 
 

 
(102) Arbeidsmiljøloven § 1-8 andre ledd definerer «arbeidsgiver» som «enhver som har ansatt arbeidstaker 

for å utføre arbeid i sin tjeneste». Ot.prp.nr.49 (2004-2005) side 76 uttaler følgende om begrepet: 

«Departementet foreslår i likhet med flertallet i Arbeidslivslovutvalget at dagens 
arbeidsgiverbegrep videreføres. Selv om det har skjedd en utvikling i arbeidslivet siden loven 
kom og nye måter å organisere arbeidet på, tilsier ikke dette etter departementets vurdering en 
generell utvidelse av arbeidsgiverbegrepet. Gjeldende definisjon av arbeidsgiverbegrepet i 
arbeidsmiljøloven § 4 og praksis knyttet til denne, er i de aller fleste tilfeller god og treffende 
med hensyn til hvor den reelle avgjørelsesmyndigheten i arbeidsmiljøspørsmål ligger. 
Departementet legger til grunn at det etter gjeldende rett blant annet skal legges vekt på hvem 
som i praksis har opptrådt som arbeidsgiver og som har utøvet arbeidsgiverfunksjoner. Det 
vises også til at det etter gjeldende rett er åpning for at arbeidsgiveransvaret etter en konkret 
vurdering kan plasseres hos flere dersom det foreligger et særskilt grunnlag for det, for 
eksempel at andre reelt har opptrådt som arbeidsgiver og utøvet arbeidsgiverfunksjoner.» 

 

 
(103) Arbeidsgiverbegrepet er altså funksjonelt. Det skal «blant annet» legges vekt på «hvem som i praksis 

har opptrådt som arbeidsgiver». Det er en «åpning» for å plassere arbeidsgiveransvaret hos flere 
dersom det er «særskilt grunnlag» for det, for eksempel dersom også andre enn den formelle 
arbeidsgiver har opptrådt som arbeidsgiver og utøvd arbeidsgiverfunksjoner. Muligheten for flere 
arbeidsgivere på særskilt grunnlag er utviklet i rettspraksis og i proposisjonen på side 74-75 
sammenfattet slik: 

«I rettspraksis har det vært lagt til grunn at flere rettssubjekter kan ha et arbeidsgiveransvar 
dersom arbeidsgiverfunksjonene har vært delt mellom dem. Sakene om delt 
arbeidsgiveransvar har vært knyttet til oppsigelsesvernet og plikten til å tilby annet passende 
arbeid etter § 60 nr. 2. I den grad det etter rettspraksis er oppstilt et delt arbeidsgiveransvar, så 
har det etter en konkret vurdering vært et særskilt grunnlag for det. Slike særlige grunnlag har 
i hovedsak vært at det er avtalt flere arbeidsgivere, at flere selskaper reelt har opptrådt som 
arbeidsgiver og utøvd arbeidsgiverfunksjoner, eller at arbeidsforholdet har kontraktsmessige 
uklarheter.» 

 

 
(104) I dette tilfellet er det klart nok ikke avtalt flere arbeidsgivere. I avtalenes punkt 3.2.2 står det at 

«Supplier [NAR] or any contractors to Supplier shall be employer of the Crew Members and shall 
bear all responsibility of an employer». I punkt 3.2.3 heter det videre at «Operator is hence not 
employer of any Crew Member, and consequently, not entitled to take decisions regarding 
employment or termination of any Crew member employment contracts». De formelle og økonomiske 
sider av arbeidsgiveransvaret ligger altså klart på NAR-siden. 

 

 
(105) Som tidligere nevnt har det skjedd virksomhetsoverdragelser, og gyldigheten av dem er ikke bestridt 
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for Høyesterett. De ankende parter har fremhevet at en virksomhetsoverdragelse ikke nødvendigvis 
innebærer at arbeidsgiveransvaret er fullstendig overdradd. Dette begrunnes med at 
virksomhetsbegrepet i arbeidsmiljølovens kapittel om virksomhetsoverdragelser og 
arbeidsgiverbegrepet i lovens § 1-8 ikke er sammenfallende, selv om de ofte vil være det i praksis. Det 
følger imidlertid av arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd at tidligere arbeidsgivers rettigheter og 
plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på tidspunktet for 
overdragelsen, overføres til den nye arbeidsgiveren. Det skjer altså i utgangspunktet et automatisk og 
fullstendig debitorskifte, jf. Evju, Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger, i Arbeidsrett, utvalgte 
artikler side 451. Dersom det overdragende selskapet etter en konkret vurdering må anses for å ha et 
arbeidsgiveransvar på «særskilt grunnlag» etter overdragelsen, er det mer naturlig å se det som en 
reetablering. 

 

 
(106) Jeg nevner for ordens skyld at virksomhetsoverdragelse også kan skje innenfor et konsern. Det følger 

av Rt-2006-71. 
 

 
(107) Spørsmålet blir dermed i første omgang om NAS i realiteten fortsatt opptrer som arbeidsgiver for 

piloter og kabinansatte. 
 

 
(108) Sentralt i den rettspraksis som forarbeidene til arbeidsmiljøloven viser til, står Rt-1990-1126 

(Wärtsilä). Den saken gjaldt oppsigelse av en arbeidstaker som formelt var ansatt i et datterselskap, 
men hvor morselskapet hadde beholdt sentrale arbeidsgiverfunksjoner. Datterselskapet betalte hans 
lønn, og pensjonsrettighetene skulle tilsvare dem han hadde i morselskapet. Arbeidstakerens lønns- og 
pensjonsforhold i datterselskapet var imidlertid regulert i en avtale mellom ham og morselskapet. Det 
fremgikk også av avtalen at han var forpliktet til å følge de direktiver som til enhver tid ble gitt fra 
morselskapets ledelse. Indirekte kunne dermed også morselskapet si ham opp fra datterselskapet ved å 
si opp denne avtalen, og det var også morselskapet som ga ham den uformelle oppsigelsen fra 
datterselskapet. Høyesterett kom etter en samlet vurdering til at mor- og datterselskap hadde «felles 
arbeidsgiveransvar». 

 

 
(109) I Rt-2012-983 (Stena Drilling), kom også Høyesterett til at den reelle arbeidsgiver var en annen enn 

den formelle og bygget i avsnitt 104 på at arbeidsgiverfunksjonene «for alle praktiske formål» ikke lå 
hos den formelle arbeidsgiver. De ansatte hadde derfor rett til å følge med ved 
virksomhetsoverdragelsen fra det selskapet der de ikke var formelt ansatt, til et nytt selskap. 

 

 
(110) Generelt må man kunne si at rettspraksis, og gjengivelsen av den i forarbeidene, forutsetter at felles 

arbeidsgiveransvar er en snever unntaksregel – det skal mye til før et annet foretak enn den formelle 
arbeidsgiveren kan anses for å ha del i arbeidsgiveransvaret. 

 

 
(111) Morselskapet i Wärtsilä-saken og det aktuelle selskapet i Stena Drilling-saken hadde en vesentlig 

større del av arbeidsgiverfunksjonene overfor arbeidstakeren enn det NAS har overfor piloter og 
kabinpersonell. Jeg viser til min drøftelse av om det foreligger entreprise eller arbeidsinnleie, der jeg 
konkluderte med at den innflytelsen som NAS har over pilotenes og de kabinansattes arbeid, ikke går 
ut over det som en oppdragsgiver kan ha i et entrepriseforhold. De samme trekk ved forholdet 
innebærer at NAS heller ikke kan sies å ha utøvd arbeidsgiverfunksjoner annet enn i helt marginal 
grad. Slik kriteriene for å skille entreprise fra arbeidsinnleie er utformet, er det i det hele vanskelig å 
tenke seg at det i praksis skulle foreligge både et entrepriseforhold og et felles arbeidsgiveransvar for 
oppdragstaker og oppdragsgiver. 

 

 
(112) De ankende parter har pekt på de garantier NAS som morselskap direkte eller indirekte har gitt ved 

ulike tariffoppgjør om antall ansatte piloter og kabinpersonell, og hevder at dette innebærer at det er 
NAS som har den sentrale arbeidsgiverfunksjonen å bestemme antall ansatte. Slik jeg forstår 
garantiene, er de imidlertid garantier for et minste antall ansatte i datterselskapene, og konsernets 
strategi var ekspansjon av virksomheten. Jeg mener derfor at de ikke kan tillegges særlig vekt i denne 
sammenheng. 
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(113) Så langt er det etter mitt syn ikke grunnlag for å anse NAS som arbeidsgiver ved siden av PSN og 

CSN på «særskilt grunnlag». 
 

 
(114) Særlig Landsorganisasjonen i Norge har imidlertid pekt på at det her dreier seg om omstrukturering 

innenfor et konsern. Det anføres at det i seg selv må utgjøre et særskilt grunnlag for felles 
arbeidsgiveransvar at arbeidstakerne flyttes «nedover» i konsernstrukturen samtidig som de beholder 
sine arbeidsoppgaver, og morselskapet beholder avgjørende innflytelse over virksomheten. Det er 
blant annet pekt på at NAS er det eneste selskapet i konsernet med egen økonomi, ved at inntektene 
fra flyvirksomheten går dit, mens de øvrige selskapene, blant annet selskapene i NAR-strukturen, er 
avhengig av vederlaget de får fra NAS. 

 

 
(115) Utvalget som stod bak NOU 1996:6, Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v., Konsernutvalget, 

hadde som en del av sitt mandat å «vurdere om og i hvilken utstrekning tilpasning av gjeldende rett til 
ulike konsernmodeller og organiseringer kan skje slik at morselskapet i visse situasjoner blir ansvarlig 
for datterselskapenes forpliktelser overfor arbeidstakerne (delt arbeidsgiveransvar)». Utvalgets flertall 
foreslo et tillegg til arbeidsgiverdefinisjonen i daværende arbeidsmiljølov § 4. Tillegget ville innebære 
at «også ethvert annet foretak som kan utøve bestemmende innflytelse over arbeidsgiver», skulle 
anses som arbeidsgiver etter loven. I kommentarene til forslaget ble det pekt på at mange konserner er 
organisert slik at morselskapet ikke bare er et holdingselskap, men ivaretar overordnede 
ledelsesfunksjoner for selskapet som helhet. Det er tilfellet for NAS. 

 

 
(116) Flertallets forslag møtte imidlertid motstand i høringsrunden og ble ikke gjennomført. Jeg har allerede 

sitert fra Ot.prp.nr.49 (2004-2005) side 76, der det ble uttalt at selv om det har skjedd en utvikling 
med nye måter å organisere arbeidet på, ville man videreføre arbeidsgiverbegrepet slik det var, basert 
på eksisterende rettspraksis. Videre uttalte departementet på samme side: 

«En generell og 'automatisk' utvidelse av arbeidsgiveransvaret til andre enn 
primærarbeidsgiver, som er betinget av 'bestemmende innflytelse' eller lignende kriterier, ville 
bli en svært vanskelig bestemmelse å håndtere i praksis. Det er et stort mangfold av ulike 
virksomhetsorganiseringer, og beslutningsstrukturene kan være kompliserte og ikke 
nødvendigvis gjennomskuelige. Det kan derfor ofte være vanskelig å fastslå når og hvem som 
utøver reell innflytelse over en virksomhet.» 

 

 
(117) Anførselen fra de ankende parter og Landsorganisasjonen i Norge går riktignok ut på en noe snevrere 

regel, for så vidt som den knytter an til omorganiseringer der arbeidstakerne fortsetter å utføre samme 
arbeid som tidligere, ved siden av at morselskapet fortsatt har bestemmende innflytelse. Men også en 
slik regel vil fanges opp av den begrunnelsen som proposisjonen gir for ikke å ta konsernutvalgets 
flertallsforslag til følge. 

 

 
(118) Ot.prp.nr.49 (2004-2005) var fremmet av regjeringen Bondevik II. Endringene som regjeringen 

Stoltenberg II fikk gjennomført i arbeidsmiljøloven før den trådte i kraft, omfattet ikke 
arbeidsgiverbegrepet. Jeg viser til Ot.prp.nr.24 (2005-2006). 

 

 
(119) Som Høyesterett bemerket i Rt-2013-998 (Quality People) avsnitt 63, kan nye måter å organisere 

næringsvirksomhet på utfordre arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge ansettelsesforhold. Det er 
videre slik at flytting av arbeidstakere til andre selskaper innen et konsern får konsekvenser for deres 
rett til informasjon, samarbeid og medbestemmelse i henhold til hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. 
Gitt de klare lovgiveruttalelsene knyttet til gjeldende arbeidsgiverbegrep må det imidlertid være opp 
til lovgiver å avgjøre om det bør gis en slik regel som arbeidstakersiden her har argumentert for. 

 

 
(120) Jeg er etter dette blitt stående ved at de ankende parter ikke kan få medhold i sin anførsel om at NAS 

fortsatt er deres arbeidsgiver på grunnlag av læren om felles arbeidsgiveransvar i visse situasjoner. 
 

 
(121) De ankende parter har også argumentert for felles arbeidsgiveransvar basert på de ulovfestede reglene 
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om ansvarsgjennombrudd i selskapsforhold. Jeg har imidlertid vanskelig for å se at dette kan gi noe i 
tillegg til den regelen om felles arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag som jeg nettopp har drøftet. 
Det er nærliggende å se dette som en regel nettopp om ansvarsgjennombrudd basert på arbeidsrettslige 
hensyn. 

 

 
(122) Endelig har de ankende parter argumentert for arbeidsgiveransvar for NAS med grunnlag i 

lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Overføringen av pilotene først fra NAS til NAN og deretter til PSN, 
og overføringen av kabinansatte fra NAS til CSN, er etter deres syn utslag av illojal opptreden fra 
NAS overfor de ansatte som kontraktsmotparter. Det er imidlertid enighet mellom partene om at den 
sterke veksten i Norwegian nødvendiggjorde en omorganisering. En endring av den strukturen man 
hadde, er altså ikke anført å være illojal i seg selv. Partene er uenige om strukturen som ble valgt var 
den optimale, og ikke minst om tidspunktet for gjennomføringen var påvirket av konfliktene med de 
ansatte. Til dette vil jeg for det første bemerke at domstolene bør være varsomme med å overprøve det 
som grunnleggende er forretningsmessige vurderinger av hva som er en hensiktsmessig 
selskapsstruktur for den virksomheten som drives. Dette er vurderinger som naturlig faller inn under 
arbeidsgivers rett til foretaksledelse. For det har andre har jeg vanskelig for å se hva som skulle være 
det rettslige grunnlaget for i dag å anse NAS som arbeidsgiver basert på det som eventuelt måtte ha 
vært et illojalt valg av tidspunkt for gjennomføringen av enkelte deler av omorganiseringen. 

 

 
(123) Det er etter dette ikke nødvendig for meg å gå inn på spørsmålet om det overhodet ville være 

anledning til å få en generelt utformet dom for at NAS «er arbeidsgiver» – underforstått ved siden av 
CSN og PSN. Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet side 403 uttaler at «begrenset felles arbeidsgiveransvar» 
er den mest presise betegnelsen på det som i Ot.prp.nr.49 (2004-2005) omtales som «delt» 
arbeidsgiveransvar og i Wärtsilä-dommen som «felles» arbeidsgiveransvar. Rettspraksis synes 
dessuten å være avgrenset til saker der spørsmålet i praksis bare gjaldt visse sider av 
arbeidsgiveransvaret. En dom for at flere foretak har stilling som arbeidsgiver uten nærmere 
avgrensning av hvilke forhold det gjelder for, synes å reise flere spørsmål om hva som ville være 
rettsvirkningene av en slik dom. 

 

 
(124) Ansettelse på grunnlag av ulovlig innleie i tiden frem til 1. september 2016? 
 

 
(125) Som tidligere nevnt ble de kabinansatte virksomhetsoverdradd fra NAS til CSN med virkning fra 28. 

mars 2014, og pilotene ble virksomhetsoverdradd fra NAN til PSN med virkning fra 6. mars 2015. 
NAS og NAN har erkjent at piloter og kabinansatte fra disse tidspunktene og frem til 1. september 
2016 ble leid inn fra CSN til NAS og fra PSN til NAS og NAN. Grunnen til dette er at de avtalene 
som ble inngått om salg av pilot- og kabintjenester i forbindelse med virksomhetsoverdragelsene, ikke 
ble tilstrekkelig gjennomført i praksis. Men NAS og NAN hevder at innleien var midlertidig og 
dermed lovlig fordi det hele tiden var meningen å komme over i et entrepriseforhold. Selskapene 
anfører videre at dersom innleien skulle bli ansett for å være ulovlig, ville det uansett være åpenbart 
urimelig om piloter og kabinansatte nå skulle ha krav på fast ansettelse i NAS og pilotene dessuten i 
NAN. 

 

 
(126) Arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd bestemmer som tidligere nevnt at innleie av arbeidstaker fra 

virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales 
midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd. I dette tilfellet er det § 14-9 første ledd bokstav a – fra 
1. januar 2019, etter ikrafttredelse av lov 22. juni 2018 nr. 46, § 14-9 andre ledd bokstav a – om arbeid 
«av midlertidig karakter» som er aktuell. 

 

 
(127) Frem til endring ved lov 24. april 2015 nr. 20 var formuleringen i § 14-9 første ledd bokstav a «når 

arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten». 
Endringen var ikke ment å innebære noen realitetsendring, slik at tidligere rettspraksis fortsatt er 
relevant, jf. Prop.39 L (2014-2015) side 118. 

 

 
(128) Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-14 at dersom bestemmelsene i § 14-12 blir overtrådt, skal retten 
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etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos 
innleier. I «særlige tilfeller»kan retten likevel etter påstand fra innleier avsi dom for at den innleide 
ikke har et fast arbeidsforhold hos innleier, dersom den etter en avveining av partenes interesser 
kommer til at det ville være «åpenbart urimelig». 

 

 
(129) Før jeg går videre, nevner jeg at arbeidsmarkedsloven § 27 har en bestemmelse om at en virksomhet 

ikke kan leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det har gått seks 
måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne. Dette er imidlertid en bestemmelse som retter seg mot 
utleier. NOU 1998:15 Arbeidsformidling og arbeidsleie gir den historiske bakgrunnen for forbudet på 
side 64-65: Man ville forhindre at utleiefirmaer rekrutterte arbeidstakere ved å tilby dem bedre lønn, 
for så å leie dem ut til deres tidligere arbeidsgiver, som nå måtte betale mer for arbeidskraften enn 
tidligere. Uansett understrekes det i forarbeidene til loven, Ot.prp.nr.62 (2003-2004) side 40, at 
arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven er ulike reguleringsregimer. Bestemmelsen får dermed 
ikke anvendelse på det spørsmålet vi her står overfor. Som påpekt av Fougner mfl., Omstilling og 
nedbemanning, 3. utgave side 127, kan det for øvrig reises spørsmål om bestemmelsen gjelder ved 
omorganiseringer innenfor et konsern, særlig ved omorganisering i henhold til reglene om 
virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(130) I forarbeidene til den bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 1977 som tilsvarer någjeldende § 14-9, 

Ot.prp.nr.50 (1993-1994), er det på side 179 uttalt at «usikkerhet om eventuell framtidig reduksjon i 
arbeidsmengde, omorganisering e l vil [ikke] i seg selv være grunnlag for en tidsbegrenset tilsetting». 
Et tilsvarende synspunkt om hva som er gjeldende rett, er fremholdt i Ot.prp.nr.49 (2004-2005) side 
202 og ordrett gjentatt i Prop.39 L (2014-2015) side 103. Her heter det at det «ikke [vil være] 
anledning til å ansette midlertidig ... ved usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i 
arbeidsmengde, med sikte på omorganisering eller lignende». 

 

 
(131) Tolker man disse uttalelsene strengt etter ordlyden, kan de synes å innebære at § 14-9 første ledd 

bokstav a er ment å forstås slik at omorganisering av virksomheten aldri kan gi grunnlag for arbeid av 
«midlertidig karakter». Det er imidlertid etter mitt syn mer nærliggende å forstå uttalelsene slik at de 
knytter an til den usikkerheten om fremtidig arbeidsmengde som kan oppstå også i forbindelse med 
omorganiseringer. 

 

 
(132) Det er vanskelig å se noen grunn til et totalforbud mot midlertidige ansettelser i forbindelse med 

omorganiseringer. Ved kompliserte omorganiseringer, for eksempel i store selskaper som har 
omfattende virksomhet, kan det være vanskelig å få alt til å virke etter hensikten med én gang. Da kan 
det oppstå et praktisk behov for mellomstadier med midlertidig ansettelse eller innleie. Man må kunne 
forvente en klarere uttrykt lovgivervilje dersom det var meningen helt å sette bom for dette. Jeg kan 
her slutte meg til lagmannsretten, som siterer følgende fra tingrettens dom i saken: 

«Som det klare utgangspunktet, gir ikke en omorganisering i seg selv grunnlag for 
midlertidige ansettelser eller innleie, jf Ot.prp.nr.50 (1993-1994) side 179 og Fougner m.fl., 
Arbeidsmiljøloven, Kommentarutgave (2. utgave, 2013) side 613. Retten utelukker imidlertid 
ikke at en konsernintern omorganisering kan være et moment som etter en konkret vurdering 
kan bidra til at det foreligger en saklig grunn for innleie av arbeidskraft. Retten antar at 
omfanget og kompleksiteten av omorganiseringen i så fall vil kunne få betydning for lengden 
av innleien, men også for om det i det hele tatt er anledning til innleie. Store 
omorganiseringsprosesser kan være ressurskrevende og kan påvirke produksjonen i bedriften i 
en periode, noe som igjen kan gi saklig grunn for innleie, både utenfra og internt mellom ulike 
enheter i bedriften. ...» 

 

 
(133) Man må altså også i disse tilfellene kunne foreta en nærmere vurdering av de konkrete forhold. I 

Ot.prp.nr.50 (1993-1994) side 165 uttales det at hvorvidt arbeidets karakter i det enkelte tilfellet er 
slik at midlertidige arbeidsavtaler lovlig kan inngås, vil bero på en helhetsvurdering der en rekke 
hensyn vil spille inn. Det skal blant annet legges vekt på om det foreligger forhold eller hensyn som 
gjør det nødvendig med en tidsbegrenset arbeidsavtale. Høyesterett har sluttet seg til dette i Rt-2001-
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1413 (Norsk Folkehjelp), på side 1420. 
 

 
(134) I Prop.39 L (2014-2015) side 103 sies det at bestemmelsen om midlertidig ansettelse skal tolkes 

strengt, og på side 118 uttales det at rettstilstanden skal opprettholdes. Det er et bevisst lovgivervalg å 
knytte reglene om innleie til reglene om midlertidige ansettelser, og man må dermed også for innleie 
legge til grunn at det skal foretas en streng vurdering. Imidlertid gjør ikke hensynet til vern av 
arbeidstakeren seg gjeldende med samme styrke ved brudd på innleiereglene som ved brudd på 
reglene om midlertidig ansettelse. Ved innleie har arbeidstakeren fast ansettelse i utleieforetaket, og 
har dermed en beskyttelse som en midlertidig ansatt arbeidstaker ikke har. Dette må man etter mitt syn 
kunne ta hensyn til ved den konkrete vurderingen. 

 

 
(135) Slik jeg ser det, må det her få vesentlig betydning at NAS' og NANs egen hensikt var å gå direkte over 

til entreprisemodellen allerede ved virksomhetsoverdragelsene 28. mars 2014 og 6. mars 2015. 
Selskapene har først i ettertid erkjent at man i første omgang ikke lyktes med dette i praksis. 
Selskapene selv tok altså ikke sikte på å etablere en innleiesituasjon, ikke en gang midlertidig. Det 
relevante spørsmålet som må stilles med hensyn til om innleien var nødvendig frem til en reell 
entreprisesituasjon ble etablert, er da etter mitt syn om man med rimelighet kunne ha krevd av 
selskapene at de allerede i utgangspunktet hadde fått etablert entreprisemodellen på en ordentlig måte. 
Jeg har vanskelig for å se at man ikke kunne ha krevd dette. Selv om Norwegian-konsernet stod 
overfor en komplisert omorganisering med mange usikkerhetsfaktorer, burde et konsern med så store 
ressurser allerede i 2014 og 2015 ha fått til det som man fikk til fra 1. september 2016. Det hadde nok 
krevd en grundigere planleggingsprosess, men selskapene har etter mitt syn ikke fremlagt en 
overbevisende argumentasjon for hvorfor dette ikke skulle ha vært mulig, eventuelt ved at man hadde 
begynt den konkrete planleggingen av overgangen til entreprise noe tidligere enn man gjorde. Som 
tidligere nevnt hadde NAS allerede høsten 2013 presentert en ny organisasjonsmodell for de ansatte 
som innebar at piloter og kabinansatte skulle overføres til andre selskaper i en egen «ressursdel» av 
konsernet, selv om pilotene i første omgang ble overført til AOC-selskapet NAN. NAS har selv 
fremhevet at planleggingen av en ny organisasjonsstruktur startet langt tidligere, og at man diskuterte 
egne kabin- og pilotselskaper allerede i 2011. I den grad arbeidskonfliktene kan ha virket inn på valg 
av nøyaktig tidspunkt for virksomhetsoverdragelsene, kan det åpenbart ikke komme selskapene til 
gode. 

 

 
(136) Jeg er derfor kommet til at utleien mellom henholdsvis 28. mars 2014 for de kabinansatte og 6. mars 

2015 for pilotene og frem til 1. september 2016 var ulovlig. 
 

 
(137) Imidlertid mener jeg at det nå ville være «åpenbart urimelig» å avsi dom for fast arbeidsforhold for 

piloter og kabinansatte i NAS og for pilotene også i NAN. Det fremgår av Ot.prp.nr.70 (1998-1999) 
side 48 at terskelen for å gjøre unntak er noe lavere enn ved den tilsvarende bestemmelsen i § 14-11 
som gjelder ulovlige midlertidige ansettelser. Ved ulovlig innleie holder det at «klare 
rimelighetshensyn» taler mot at hovedregelen om fast ansettelse følges. 

 

 
(138) Dersom piloter og kabinansatte nå skulle være direkte ansatt i morselskapet NAS eller i AOC-

selskapene, ville det skape store problemer for konsernets drift. Norwegian-konsernets nye struktur 
må ses på bakgrunn av det nettverk av luftfartsavtaler, mange av dem bilaterale, som selskapet må 
forholde seg til. Dette krever en rekke AOC-selskaper for å sikre trafikkrettigheter. Dersom disse 
skulle drives som fullskala flyselskaper med egne ansatte piloter og kabinansatte, ville man i praksis 
måtte ha en stor overkapasitet på personellsiden eller et komplisert nettverk av avtaler mellom AOC-
selskapene om bruk av hverandres besetninger. Man måtte også ha ansatte i det enkelte selskap for å 
følge opp besetningene. Det ville bli mer komplekst og kostnadskrevende enn den modellen man har 
valgt. Det er videre uklart om alle lands luftfartsmyndigheter vil godta at mannskaper ansatt i ett 
AOC-selskap benyttes av et annet AOC-selskap. 

 

 
(139) NAS og NAN har i dag heller ikke de nødvendige ressurser for å følge opp piloter og kabinansatte – 

de funksjonene ligger nå i NAR-strukturen. Slik NAS og NAN nå er satt opp med få ansatte for øvrig, 
er det også vanskelig å se at piloter og kabinansatte vil vinne noe i forhold til ansettelse innenfor 
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NAR-delen av konsernet med hensyn til reglene om «annet passende arbeid» i virksomheten ved 
oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd, eller tilrettelegging av arbeid i henhold til samme 
lovs § 4-6 ved redusert arbeidsevne. 

 

 
(140) Spesielt for NAS gjelder at selskapet er i ferd med å tømmes for operativ virksomhet. Dette har 

riktignok tatt lengre tid enn forventet, men prosessen ser nå ut til å være sluttført i begynnelsen av 
2019. 

 

 
(141) Partene er for øvrig uenige om konsekvensene av en dom for ansettelse i NAS og NAN for de 

ankende parters ansettelsesforhold i PSN og CSN. Med den konklusjonen som jeg er kommet til, er 
det unødvendig å gå nærmere inn på dette. 

 

 
(142) Jeg er etter dette kommet til at anken må forkastes. 
 

 
(143) NAS og NAN har ikke krevd seg tilkjent sakskostnader for tingrett og lagmannsrett, men har fremsatt 

krav om å få dekket kostnadene ved behandlingen i Høyesterett. Næringslivets Hovedorganisasjon har 
også krevd seg tilkjent sakskostnader. Etter tvisteloven § 20-2 har den som har vunnet saken, som 
hovedregel krav på å få sine sakskostnader erstattet. Det kan imidlertid gjøres unntak dersom 
tungtveiende grunner tilsier det. Saken har stor prinsipiell betydning både for partene, partshjelperne 
og norsk arbeidsliv. Jeg er derfor kommet til at NAS og NAN bør bære sine egne sakskostnader for 
Høyesterett. Av de samme grunner mener jeg at heller ikke Næringslivets Hovedorganisasjon bør 
tilkjennes sakskostnader. 

 

 
(144) Jeg stemmer etter dette for denne 

DOM: 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke. 
 
 

 

 
(145) Dommar Høgetveit Berg: Eg er i det hovudsaklege og i resultatet einig med førstvoterande. 
 

 
(146) Dommer Ringnes: Likeså. 
 

 
(147) Dommer Noer: Likeså. 
 

 
(148) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 
(149) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sakskostnader for Høyesterett tilkjennes ikke. 
 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse 
Dato 2018-10-25 
Publisert HR-2018-2047-U 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Retten til å fortsette i stillingen. 
Sammendrag I oppsigelsessak hadde lagmannsretten truffet avgjørelse etter arbeidsmiljøloven § 

15-11 andre punktum om at arbeidstakeren ikke skulle fratre under tingrettens 
behandling av saken, men at han ikke hadde rett til å utføre arbeid mens han sto i 
stillingen. Ankeutvalget viste til at lagmannsrettens mellomløsning - selv om den 
ikke var i direkte strid med lovens ordlyd - var problematisk med sikte på å oppnå 
formålet med retten til å stå i stilling. Løsningen fant heller ikke støtte i 
lovforarbeidene. Lagmannsrettens kjennelse bygget følgelig på en uriktig 
lovforståelse. Kjennelsen ble opphevet. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Stavanger tingrett 18-055188TVI-STAV – Gulating lagmannsrett LG-2018-
113740 – Høyesterett HR-2018-2047-U, (sak nr. 18-152812SIV-HRET), sivil sak, 
anke over kjennelse. 

Parter A (advokat Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld) mot X AS (advokat Hege Merete 
Oftedal). 

Forfatter Justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Berglund. 
Sist oppdatert 2018-11-13 

 
 

 
 

 
(1) Saken gjelder krav om arbeidstakers fratreden under behandling av sak om gyldighet av oppsigelse, jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd andre punktum. 
 

 
(2) A ble 22. januar 2018 oppsagt fra sin stilling som fagarbeider innen flystruktur i X AS. Oppsigelsen 

var begrunnet i forhold hos A. Det ble vist til at han hadde fremsatt trusler, samt til konflikter mellom 
ham og kolleger. A reiste søksmål om gyldigheten av oppsigelsen. Han krevde samtidig å stå i 
stillingen mens saken står for retten. X AS tok til motmæle og krevde videre også at A skulle fratre 
under sakens behandling. 

 

 
(3) Stavanger tingrett avsa 2. juli 2018 kjennelse i spørsmålet om fratreden. Kjennelsen hadde slik slutning: 

«1. A har rett til å fortsette i sin stilling hos X AS under sakens behandling. 
 

2. X AS dømmes til å betale As omkostninger med kr 57 031,25 – femtisjutusenogtrettientjuefem -.» 
 

 

 
(4) X AS anket over tingrettens kjennelse og begjærte samtidig utsatt tvangskraft av avgjørelsen. 
 

 
(5) Stavanger tingrett avsa 30. juli 2018 beslutning i spørsmålet om utsatt tvangskraft der begjæringen 

ikke ble tatt til følge. 
 

 
(6) X AS anket også over denne beslutningen. 
 

 
(7) Gulating lagmannsrett avsa 4. september 2018 kjennelse [LG-2018-113740]1 med slik slutning: 

«1. X AS' begjæring om at A skal fratre under Stavanger tingretts behandling av sak 18-055188TVI-
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STAV, tas ikke til følge. A har likevel ikke rett til å utføre arbeid mens han står i stillingen. 
 

2. Hver av partene bærer egne sakskostnader for lagmannsretten i anke vedrørende Stavanger 
tingretts kjennelse 2. juli 2018 i sak 18-055188TVI-STAV. 

 

3. Hver av partene bærer egne sakskostnader for tingretten i Stavanger tingretts kjennelse 2. juli 2018 
i sak 18-055188TVI-STAV. 

 

4. Ankesak som gjelder anke over Stavanger tingretts beslutning 30. juli 2018 i sak 18-055188TVI-
STAV, heves. 

 

5. X AS betaler 15 625 – femtentusensekshundreogtjuefem - kroner til A til dekning av 
sakskostnader knyttet til anke over Stavanger tingretts beslutning 30. juli 2018 i sak 18-
055188TVI-STAV. Beløpet forfaller til betaling 2 – to - uker etter forkynnelsen av denne 
kjennelsen.» 

 

 

 
(8) Hovedforhandling i oppsigelsessaken ble avholdt i Stavanger tingrett 10.-13. september 2018. 
 

 
(9) A har anket over lagmannsrettens kjennelse, punkt 1. andre setning og sakskostnadsavgjørelsen i 

kjennelsens slutning punkt 2. og 3. Det er anført at lagmannsrettens løsning er i strid med loven og 
lovens system. Retten til å stå i stilling, både retten til å utføre arbeid og rett til lønn, er en sentral del 
av stillingsvernet. Lagmannsrettens tolkning fratar arbeidstakeren en av de to sentrale rettigheter. Et 
viktig formål med retten til å stå i stilling er å sikre at arbeidstaker ikke blir holdt utenfor sitt 
arbeidsmiljø under sakens behandling. 

 

 
(10) Det er i anken lagt ned slik påstand: 

«1. I Gulating lagmannsretts kjennelse av 04.09.2018 i sak 18-113740ASK-GULA/AVD2, gjøres 
følgende endring: Punkt 1, andre setning utgår. 

 

2. Subsidiært: Gulating lagmannsretts kjennelse av 04.09.2018 i sak 18-113740ASKGULA/AVD2 
oppheves. 

 

3. For begge tilfeller: X AS dømmes til å betale sakens kostnader for tingrett, lagmannsrett og 
Høyesterett.» 

 

 

 
(11) X AS har i tilsvar anført at saken ikke har prinsipiell interesse, og at det heller ikke er andre grunner 

til at Høyesterett trenger å behandle saken, jf. tvisteloven § 30-5. Subsidiært anføres det at anken bør 
forkastes da det ikke foreligger feil ved lagmannsrettens lovforståelse. Det er vist til at 
flysikkerhetshensyn har vært avgjørende for lagmannsrettens resultat. 

 

 
(12) Det er lagt ned slik påstand i anketilsvaret: 

«Prinsipalt: 
Anken tillates ikke fremmet. 

Subsidiært: 
Anken forkastes. 

I begge tilfeller: 
X AS tilkjennes omkostninger for Norges Høyesterett med kr 12 800.» 

 

 
(13) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at saken gjelder en videre anke over kjennelse. Utvalgets 

kompetanse er da begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling og «den generelle rettslige 
forståelse av en skreven rettsregel», jf. tvisteloven § 30-6. 

 

 
(14) Lagmannsretten skriver følgende i sin kjennelse: 

«Retten til å fortsette i stillingen under sakens behandling, innebærer som hovedregel både 
rett til å motta lønn og rett til å utføre arbeid. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at det 
i enkelte tilfeller kan være grunnlag for å gjøre unntak fra retten til å utføre arbeid. 
Lagmannsretten finner støtte for sitt syn i LE-1995-768 med videre henvisninger og HR-
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2009-1883-U.» 
 

 
(15) Spørsmålet anken reiser er om lagmannsrettens forståelse av loven er riktig: Om domstolene ved 

anvendelsen av arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd kan bestemme at en oppsagt arbeidstager skal 
beholde lønnen mens saken verserer, men ikke skal ha anledning til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

 

 
(16) Arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd lyder slik: 

«Dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4, kan arbeidstaker fortsette i 
stillingen. Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre 
under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes 
under sakens behandling. Dette gjelder også ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten. 
Retten fastsetter samtidig fristen for arbeidstakers fratreden.» 

 

 
(17) Utvalget konstaterer at ordlyden kun gir domstolene kompetanse til å bestemme «at arbeidstaker skal 

fratre». Den nevner ikke den mellomløsning at vedkommende gis rett til å «stå i stillingen» for så vidt 
gjelder lønn, men ikke med hensyn til å utføre de arbeidsoppgavene som hører til denne stillingen. 

 

 
(18) Når loven gir retten anledning til å bestemme at arbeidstageren helt skal fratre, rommer den for så vidt 

likevel også det mindre, at vedkommende beholder lønnen, men fratrer sine arbeidsoppgaver. En slik 
mellomløsning er imidlertid problematisk med sikte på å oppnå formålet med retten til å stå i stilling. 
Utvalget viser til Ot.prp.nr.24 (2005-2006): 

«Retten til å fortsette i stillingen ved tvist om oppsigelse er viktig for stillingsvernet. Det 
sikrer kontinuitet i arbeidsforholdet og gjør det mulig for arbeidstaker å fastholde stillingen 
dersom oppsigelsen senere blir kjent ugyldig. Dersom arbeidstaker fratrer stillingen, vil 
gjeninntreden i praksis vise seg vanskelig. Departementet understreker at det er viktig å 
opprettholde en reell mulighet til å fortsette i arbeidsforholdet og at dette også bør gjelde ved 
ankebehandling av en dom som har gått i arbeidstakers disfavør. Departementet mener at 
arbeidsgivers interesser er godt nok ivaretatt gjennom adgangen til å begjære kjennelse for 
fratreden.» 

 

 
(19) Disse forarbeidende inneholder ikke noe som gir støtte for en mellomløsning – lønn, men ikke arbeid. 
 

 
(20) I Ot.prp.nr.49 (2004-2005), kapittel 15 står det blant annet følgende om § 15-11 andre ledd: 

«Retten til å fortsette i stillingen innebærer at partenes gjensidige rettigheter og plikter består 
så lenge behandlingen av oppsigelsessaken pågår. Arbeidsgiver kan ikke i denne perioden 
frata arbeidstaker adgang til arbeidsstedet eller til å utføre sitt arbeid. Selv om utgangspunktet 
er at arbeidstaker har rett til å utføre de funksjoner som ligger til stillingen, innebærer ikke 
fortsettelsesretten noen begrensning i arbeidsgivers styringsrett. De endringer som 
arbeidsgiver kan foreta før oppsigelsen med hensyn til arbeidsoppgaver, ansvarsforhold, 
arbeidsted, arbeidstidens plassering, arbeidsorganisatorisk plassering med videre, kan 
arbeidsgiver fortsatt gjøre mens arbeidstaker fortsetter i stillingen under sakens behandling.» 

 

 
(21) Det er etter Høyesteretts ankeutvalgs syn nærliggende å lese dette slik at lovgiver har sett for seg at 

endringer med hensyn til arbeidsoppgaver og andre forhold bare skal kunne skje innenfor rammen av 
arbeidsgivers styringsrett, se til sammenligning Rt-2009-179. Utvalget bemerker at sikkerhetshensyn 
vil være et relevant moment som kan begrunne endringer i kraft av styringsretten, og som 
arbeidstakeren må akseptere. Forarbeidene peker ikke på muligheten for at retten med hjemmel i § 15-
11 andre ledd kan velge å frata arbeidstageren hans arbeidsoppgaver, samtidig som han gis rett til å 
motta lønn. 

 

 
(22) Lagmannsretten har i sin kjennelse vist til Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse i Rt-2009-1193 Rt-

2009-1183*. Denne avgjørelsen gjaldt imidlertid spørsmål om arbeidsgivers rett til å pålegge 
arbeidstageren å holde seg borte fra arbeidet i oppsigelsestiden, ikke rekkevidden av rettens 
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kompetanse til å gi pålegg om fratreden etter arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd. 
 

 
(23) Lagmannsrettens kjennelse bygger etter dette på en uriktig forståelse av arbeidsmiljøloven § 15-11 

andre ledd, og må oppheves. 
 

 
(24) A har krevd erstatning for sine sakskostnader for Høyesterett med 30 469 kroner, som inkluderer 

merverdiavgift. X AS har hatt innsigelse. Utvalget finner at kravet bør imøtekommes i sin helhet. 
 

 
(25) Kjennelsen er enstemmig. 

 

SLUTNING: 

1. Lagmannsrettens kjennelse oppheves. 
 

2. I sakskostnader for Høyesteretts ankeutvalg betaler X AS til A 30 469 – 
trettitusenfirehundreogsekstini - kroner innen 2 – to - uker fra forkynnelse av kjennelsen.  

 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
 

* Rettet 12. november 2018 i medhold av tvisteloven § 19-8 andre ledd andre punktum. 
Arnfinn Bårdsen (sign.) 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2018-1958-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2018-10-11 
Publisert HR-2018-1958-A 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse av fastlegeavtale. Samvittighetsforbehold. 
Sammendrag En lege ble oppsagt av kommunen fra sin stilling som fastlege fordi hun av 

samvittighetsgrunner ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. 
Høyesterett fant at det var inngått en bindende muntlig avtale mellom legen og 
kommunen, som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold. 
Rettstilstanden med hensyn til fastlegers reservasjonsrett var uklar da avtalen ble 
inngått, og den muntlige avtalen stred følgelig ikke mot gjeldende lovgivning eller 
forskrifter på ansettelsestidspunktet. Siden oppsigelsen bygget på at forbeholdet 
var i strid med de plikter som fulgte av fastlegeavtalen, var begrunnelsen ikke 
saklig, og oppsigelsen ble kjent ugyldig. Høyesterett uttalte seg også om hva som 
må tillegges vekt ved vurderingen av EMK artikkel 9 når en fastlege av 
samvittighetsgrunner reserverer seg mot innsetting av spiral. Kommunen ble ilagt 
objektivt erstatningsansvar. Det ble vist til at oppsigelsen skjedde i et 
kontraktsforhold hvor partene har risikoen for egen rettsvillfarelse, legen hadde 
mistet sin fastlegestilling, og ordlyden i oppsigelsen hadde et pønalt preg. (Rt-
sammendrag) 

Saksgang Aust-Telemark tingrett TAUTE-2016-109909 – Agder lagmannsrett LA-2017-
54139 – Høyesterett, HR-2018-1958-A, (sak nr. 2018/199), sivil sak, anke over 
dom. 

Parter I. Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid – til prøve) mot A og Norges 
Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken).II. A og Norges 
Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken) mot Sauherad 
kommune (advokat Frode Lauareid – til prøve). 

Forfatter Dommerne Møse, Bull, Berglund, Bergsjø og Endresen. 
Sist oppdatert 2018-10-17 

 
 

 
 

 
(1) Dommer Møse: Saken gjelder oppsigelse av en fastlegeavtale fordi legen av samvittighetsgrunner 

ikke ønsker å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. 
 

 
(2) A vokste opp i Polen og er spesialist i allmennmedisin. Hun kom til Norge i 2008 fordi hennes mann 

hadde fått arbeid her. Etter norskkurs og hospitering på sykehus søkte hun i 2009 stilling som fastlege 
i Sauherad kommune. I intervjuet gjorde hun oppmerksom på at hun av samvittighetsgrunner ikke 
ønsket å sette inn spiral. Hun fikk ikke stillingen, etter det opplyste fordi hun snakket dårligere norsk 
enn den søkeren som ble ansatt. 

 

 
(3) A fikk senere et vikariat som fastlege i kommunen, og hun søkte så igjen om fastlegestilling. Denne 

gang ble hun ansatt og undertegnet en avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen 16. mai 2011. 
Forut for ansettelsen ble hun igjen intervjuet av ansettelsesrådet og sa da at hun ikke ønsket å sette inn 
spiral. Deretter arbeidet hun som fastlege på Sauherad legekontor. De ganger pasienter anmodet om 
innsetting av spiral, overlot hun oppgaven til en av sine kolleger uten å opplyse om sitt forbehold. Det 
innkom ingen klager på hennes virksomhet. 
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(4) I februar 2014 opprettet fylkesmannen i Telemark tilsynssak mot A, etter at han var blitt gjort 

oppmerksom på at en lege i Sauherad kommune hadde samvittighetsforbehold. Han henvendte seg til 
Statens helsetilsyn, som i brev til kommunen 26. januar 2015 uttalte at vurderingstemaet var om 
kommunens aksept av at hun reserverte seg mot å utføre visse former for helsehjelp, var i strid med 
kommunens plikt til å sørge for å tilby allmennlegetjenester som er i samsvar med krav fastsatt i 
regelverket. Helsetilsynets konklusjon var at hun ikke hadde adgang til å reservere seg mot å sette inn 
spiral, og kommunen ble bedt om å redegjøre for hvordan den fremover ville sikre at 
«fastlegeordningen/allmennlegetjenesten er i samsvar med krav fastsatt i regelverket». 

 

 
(5) Kommunen innkalte A til drøftingsmøte 6. mars 2015 og varslet om at de mulige bruddene hadde en 

alvorlighetsgrad som kunne medføre at driftsavtalen ble sagt opp med umiddelbar virkning. I brevet 
uttalte kommunen at hun ikke hadde anledning til å reservere seg mot å sette inn spiral som 
prevensjon. Kommunen ønsket en avklaring på om hun ville innrette sin fremtidige praksis i tråd med 
gjeldende regelverk. 

 

 
(6) Etter avtale med kommunen gikk A ut i permisjon 1. april 2015 og har siden arbeidet som lege ved 

Notodden sykehus med sikte på spesialisering i psykiatri. Etter et nytt drøftingsmøte 31. august 2015 
traff kommunen 3. desember 2015 vedtak om å si opp hennes individuelle avtale om allmennpraksis i 
fastlegeordningen. 

 

 
(7) A tok ut stevning for Aust-Telemark tingrett, som 9. februar 2017 avsa dom [TAUTE-2016-109909]1 med 

slik domsslutning: 

«1. Sauherad kommune frifinnes. 
 

2. Partene bærer egne sakskostnader.» 
 

 

 
(8) A anket til Agder lagmannsrett, som 24. november 2017 avsa dom [LA-2017-54139]1 med slik 

domsslutning: 

«1. Oppsigelse av fastlegeavtale med A av 3. desember 2015 kjennes ugyldig. Sauherad kommune 
tilpliktes å gjeninnta A som fastlege og kommunalt ansatt lege i 20 % stilling. 

 

2. Sauherad kommune frifinnes for krav om erstatning. 
 

3. Partene dekker egne sakskostnader for tingretten. 
 

4. Sauherad kommune dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen å betale As 
sakskostnader med kr. 600 000 – sekshundretusen – for lagmannsretten.» 

 

 

 
(9) Dommen ble avsagt med dissens. 
 

 
(10) Sauherad kommune har påanket lagmannsrettens avgjørelse om at oppsigelsen er ugyldig. A har anket 

over erstatningsspørsmålet. Høyesteretts ankeutvalg tillot 13. mars 2018 ankene fremmet, men slik at 
det foreløpig ikke skulle forhandles om erstatningsutmåling, jf. tvisteloven § 30-14 tredje ledd. 

 

 
(11) Sauherad kommune har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 
(12) Det forelå ingen avtale med kommunen om at A skulle ha reservasjonsrett. Kommunen hadde ikke 

fraskrevet seg sin styringsrett, og kommunestyret hadde ikke avklart de prinsipielle sider ved 
spørsmålet. Delegeringsreglene åpnet ikke for reservasjonsavtaler. Når A i praksis slapp å sette inn 
spiral, skyldtes dette en tålt praksis fra kommunens side. Oppsigelsen hadde derfor saklig grunn. 

 

 
(13) Reglene om fastlegeordningen gir ikke adgang til å reservere seg mot å sette inn spiral. Ifølge 

ordlyden og forarbeidene til de relevante lovbestemmelsene har pasientene rett til tjenester og til å stå 
på fastlegeliste, og kommunen har ansvaret for å gjennomføre dette. Fastlegenes listeansvar omfatter 
alle allmennlegeoppgaver med mindre annet er presisert, og deres adgang til å fordele oppgaver seg 
imellom åpner ikke for noen reservasjonsrett. Drøftelser i Stortinget støtter dette syn. 
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(14) Myndighetenes krav om at A måtte sette inn spiral, var ikke i strid med Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 9 om samvittighets- og religionsfrihet. Selv om hennes 
reservasjon er uttrykk for et konsekvent livssyn, har den ikke tilstrekkelig nærhet til livssynet, og den 
faller derfor utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. Etter konvensjonspraksis må den enkelte 
akseptere lovgivningens generelle krav for vedkommende profesjon. Under enhver omstendighet må 
oppsigelsen godtas etter artikkel 9 nr. 2. Inngrepet i rettigheten ivaretok legitime hensyn, var i 
samsvar med lov og var forholdsmessig. Heller ikke artikkel 14 om diskriminering eller den tidligere 
lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn av 2013 
(diskrimineringsloven) er krenket. 

 

 
(15) Til As anførsler om erstatning anfører kommunen at det ikke foreligger noe erstatningsgrunnlag selv 

om oppsigelsen kjennes ugyldig. Ansvarsregelen i diskrimineringsloven kommer ikke til anvendelse, 
siden det kreves uaktsomhet, og kommunen kan ikke lastes. Det kan ikke ilegges ansvar på grunn av 
uhjemlet myndighetsutøvelse. 

 

 
(16) Sauherad kommune har nedlagt slik påstand: 

«1. Sauherad kommune vert frifunnen. 
 

2. Sauherad kommune vert tilkjent sakskostnader for alle instanser.» 
 

 

 
(17) A har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 
(18) Ved inngåelsen av den skriftlige individuelle fastlegeavtalen mellom A og kommunen ble det 

samtidig avtalt muntlig at hun skulle ha reservasjonsrett. Dette ble lagt til grunn i praksis og løst ved 
at andre leger ved legekontoret satte inn spiral når det var aktuelt. På avtaletidspunktet var spørsmålet 
om en fastlege kunne reservere seg ikke av prinsipiell art, og det var derfor ikke nødvendig at 
kommunestyret godtok hennes forbehold. Oppsigelsen mangler saklig grunn og er derfor ugyldig. 

 

 
(19) Det rettslige rammeverket for fastlegeordningen forhindrer ikke at det avtales reservasjonsrett. 

Fastlegeordningen inneholder intet om dette, og det foreligger over 30 års praksis basert på avtaler 
mellom lege og kommune om samvittighetsforbehold. Ingen fastlege utfører alle oppgaver, og 
listepasienter har ikke rettskrav på personlig betjening fra sin fastlege innenfor hele ansvarsområdet. 
Over 30 prosent av fastlegene i Norge setter ikke inn spiral. 

 

 
(20) Oppsigelsen er i strid med EMK artikkel 9. Ut fra konvensjonspraksis er det ikke tvilsomt at 

reservasjonsretten beskyttes av samvittighets- og religionsfriheten. Hva angår vilkårene for inngrep i 
artikkel 9 nr. 2, aksepterer A at hensynet til helse er et legitimt formål. Men et totalforbud mot 
samvittighetsforbehold er ikke forholdsmessig, siden bestemmelsen krever en konkret avveining. Hun 
ble rammet uforholdsmessig hardt av oppsigelsen. 

 

 
(21) Det foreligger også indirekte diskriminering på grunn av religion etter EMK artikkel 14 fordi 

reservasjonsforbudet rammer alle katolske fastleger. Dermed utelukkes en minoritetsgruppe fra 
fastlegeyrket. Det vises også til diskrimineringsloven § 16, jf. § 4. 

 

 
(22) Om erstatningsspørsmålet anføres det at kommunen er ansvarlig på flere grunnlag – objektivt ansvar 

på grunn av kontraktsbrudd, rettspraksis om ugyldige forvaltningsvedtak, EMK artikkel 13 om 
effektivt rettsmiddel og diskrimineringsloven § 25 annet ledd om ansettelsesforhold. Subsidiært gjøres 
det gjeldende at det foreligger skyldansvar, siden kommunens rettsvillfarelse ikke var unnskyldelig. 

 

 
(23) A har nedlagt slik påstand: 

«Om oppsigelsesspørsmålet: 

1. Anken forkastes. 
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2. A tilkjennes sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. 
 

Om erstatningskravet: 

1. Sauherad kommune er erstatningsansvarlig for tap påført A som følge av oppsigelse datert 3. 
desember 2015. 

 

2. A tilkjennes sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.» 
 

 

 
(24) Mitt syn på saken: 
 

 
(25) Jeg er kommet til at kommunens anke vedrørende oppsigelsen ikke kan føre frem og ser først på 

spørsmålet om det ble inngått en bindende avtale om samvittighetsforbehold da A ble ansatt i 2011. 
 

 
(26) Ansettelsesavtalen i 2011 
 

 
(27) Det er på det rene at den skriftlige avtalen av 16. mai 2011 ikke inneholdt noen bestemmelse om 

reservasjonsrett. Partene inngikk en standardavtale, kalt «individuell avtale om allmennpraksis i 
fastlegeordning». Heller ikke kommunens tilbud tidligere samme dag om at A kunne få stillingen, 
inneholdt noe om samvittighetsforbeholdet. Det samme gjaldt protokollen fra ansettelsesrådets 
forutgående møter med søkerne til fastlegestillingen. 

 

 
(28) Spørsmålet er dermed om det ble inngått en muntlig avtale mellom ansettelsesrådet og A om å 

akseptere forbeholdet, slik lagmannsretten har lagt til grunn. De som har forklart seg om intervjuet i 
bevisopptak for Høyesterett – A, samt den daværende kommuneoverlegen og den tillitsvalgte legen, 
som begge var medlemmer av ansettelsesrådet – har gitt sammenfallende beskrivelser. A tok opp sitt 
samvittighetsforbehold og uttalte at hun ikke ville sette inn spiral. I ansettelsesrådet var det enighet 
om at dette ikke ville utgjøre noe problem, siden andre leger ved legekontoret kunne utføre denne 
oppgaven for de pasienter hvor dette ble aktuelt. Det ble ikke tatt noe forbehold fra ansettelsesrådets 
side. De som representerte kommunen, har i bevisopptak forklart at det ble inngått en avtale, noe 
kommunen også gav uttrykk for utad i forbindelse med tilsynssaken. Etter dette finner jeg det ikke 
tvilsomt at det ble inngått en muntlig tilleggsavtale som innrømmet A reservasjonsrett. 

 

 
(29) Kommunen har gjort gjeldende at ansettelsesrådet ikke hadde myndighet til å inngå en slik avtale. Det 

er blant annet vist til at det etter kommuneloven § 6 er kommunestyret som er kommunens øverste 
organ, og at myndighet bare kan delegeres til administrasjonssjefen i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 23 nr. 4. 

 

 
(30) Jeg er enig med lagmannsretten i at dette ikke kan føre frem. Ansettelsen av A som fastlege skjedde i 

samsvar med fast delegasjonspraksis. Kommunens tidligere helse- og sosialsjef, som etter en 
omorganisering omkring 2009 hadde fått tittelen rådgiver, var leder for ansettelsesrådet. Det er 
opplyst at han hadde beholdt sin kompetanse på dette området. Han undertegnet både kommunens 
tilbud om ansettelse, med kopi til rådmannen, og den individuelle ansettelsesavtalen med A. Som jeg 
straks kommer tilbake til, er det heller ikke grunnlag for å anse hennes samvittighetsforbehold som en 
sak av prinsipiell betydning etter § 23 nr. 4 på det tidspunkt avtalen ble inngått. 

 

 
(31) På denne bakgrunn finner jeg det klart at det i mai 2011 ble inngått en bindende avtale om ansettelse 

av A som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold. 
 

 
(32) Spørsmålet er så om denne avtalen likevel var ugyldig fordi den på avtaletidspunktet var i strid med 

rammeverket for fastlegeordningen eller andre lov- og forskriftsbestemmelser, slik kommunen har 
anført. 

 

 
(33) Fastlegeordningen ble innført på permanent grunnlag i 2000 ved endringer i den daværende 

kommunehelsetjenesteloven av 1982. Flere av bestemmelsene, blant annet § 1-3, gav hjemmel til å gi 

293



nærmere regler ved forskrift. Av særlig betydning var fastlegeforskriften 14. april 2000 [FOR-2000-
04-14-328]1, som i § 1 fastslo at formålet med ordningen var å bedre kvaliteten i 
allmennhelsetjenesten ved å sikre at befolkningen skulle få «en fast allmennlege å forholde seg til» og 
dermed gi større trygghet gjennom bedre tilgjengelighet til allmennhelsetjenesten. Hverken 
kommunehelsetjenesteloven eller fastlegeforskriften fra 2000, slik den var formulert da A ble ansatt i 
kommunen i 2011, hadde noen uttrykkelige regler om samvittighetsforbehold. 

 

 
(34) Det hadde heller ikke helsepersonelloven av 1999, som også gav hjemmel for fastlegeforskriften av 

2000. Lovens formål er ifølge § 1 å «bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten». Helsepersonell skal 
ifølge § 4 utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som 
kan forventes, og de skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner og innhente bistand eller 
henvise pasienter videre der dette er nødvendig. 

 

 
(35) Kommunen har også vist til enkelte bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven av 1999 og 

helse- og omsorgstjenesteloven av 2011, som avløste kommunehelsetjenesteloven av 1982 og 
sosialtjenesteloven av 1991. Dette kommer jeg tilbake til, men bemerker at hverken disse lovene eller 
forskriftene gitt i medhold av dem hadde regler i 2011 om reservasjonsrett. 

 

 
(36) Derimot har abortloven hatt en uttrykkelig bestemmelse om samvittighetsforbehold siden den ble 

vedtatt i 1975. Etter § 14 skal det ved organiseringen av sykehustjenesten «tas hensyn til» 
helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved 
svangerskapsavbrudd. Og abortforskriften fra 2001 fastslår i § 15 at helsepersonell som av 
samvittighetsgrunner ønsker det, «skal fritas» fra å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd, 
men derimot ikke for så vidt gjelder pleie før, under og etter svangerskapsavbruddet. Disse 
bestemmelsene viser at lovgiver på et tilstøtende rettsområde har funnet det nødvendig å gi en særskilt 
bestemmelse om reservasjonsrett, men gir ikke grunnlag for å trekke slutninger til vår sak om 
innsetting av spiral. 

 

 
(37) I et rundskriv 20. juni 1995 til landets fylkesleger og blant annet i en tilsynssak fra 2005 la Statens 

helsetilsyn til grunn at det var anledning til å reservere seg mot å henvise til abort mv. av 
samvittighetsgrunner dersom helsetilbudet til pasientene ble tilfredsstillende ivaretatt. Det ble 
samtidig understreket at kommunene hadde plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter 
kommunehelsetjenesteloven: 

«I små kommuner hvor det er få leger vil det lett medføre uakseptable belastninger for de 
kvinner det gjelder, dersom det aksepteres at legene tar forbehold mot å yte visse typer 
helsehjelp. Vi vil understreke at kommunene bør ta hensyn til dette ved ansettelser, slik at de 
ikke kommer i en situasjon hvor helsetilbudet i kommunen blir utilfredsstillende. ...» 

 

 
(38) Spørsmålet om legers reservasjonsrett kom også opp i forbindelse med assistert befruktning til 

lesbiske par. I Helse- og omsorgsdepartementets brev 2 4. februar 2009 om reservasjonsrett for leger 
heter det blant annet: 

«Hvorvidt en lege som yter helsetjenester i henhold til kommunehelsetjenesteloven skal 
kunne reservere seg mot å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten for vurdering av tilbud 
om assistert befruktning, er et spørsmål vedkommende lege må ta opp med kommunen. Etter 
departementets oppfatning er det intet rettslig i veien for at legen kan gis en reservasjonsrett 
dersom kommunen legger til rette for at det lesbiske paret kan få samme hjelp av annen lege.» 

 

 
(39) Dette førte til reaksjoner, og Helse- og omsorgsdepartementet foretok derfor en fornyet vurdering. I et 

rundskriv 31. oktober 2011 – omtrent fem måneder etter at A var blitt ansatt – uttalte departementet at 
det hadde oppstått spørsmål knyttet til hvilken adgang leger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten hadde til å reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner. 
Dette gjaldt for eksempel å tilby prevensjon og prevensjonsveiledning, henvise til spesialisttjenesten 
for utføring av abort, eller henvise lesbiske par til spesialisthelsetjenesten til utredning for assistert 
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befruktning. I rundskrivet ønsket departementet å klargjøre rettstilstanden på området: 

«Det må skilles mellom leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell i 
spesialisthelsetjenesten. Dette rundskrivet omhandler leger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag 
ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder 
for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til 
assistert befruktning eller abort. 

Når det gjelder spørsmålet om en lege av samvittighetsgrunner skal ha mulighet til å reservere 
seg mot å utføre spesielle oppgaver, må man skille mellom allmennleger og fastleger. Med 
fastlege menes lege som har inngått avtale med en kommune om deltagelse i en 
fastlegeordning, jf. fastlegeforskriften § 2. 

Når det gjelder fastleger ... er det ikke hjemmel for kommunen til å frita legen for oppgaver 
som er pålagt ved lov eller forskrift. Fastlegens listeansvar følger av fastlegeforskriften § 7, 
der det fremgår blant annet at 'fastlegen skal ha ansvaret for allmennlegetilbudet til personer 
på sin liste innen de rammer som gjelder for fastlegeordningen i lov, forskrift og sentral 
avtale.' Listeansvaret omfatter også 'henvisning til andre helsetjenester etter behov', jf. 
merknadene til forskriftsbestemmelsen. Med andre ord, er det pasientens behov for 
henvisning som er styrende for fastlegen. Bestemmelsen gir ikke en rett for fastlegen til å 
nekte eller unnlate å henvise pasienten videre av andre grunner enn at pasienten ikke har 
behov for en videre henvisning. 

Videre er det i fastlegeforskriften § 7 ikke gitt en adgang for partene, dvs. kommunen og 
fastlegen, til å fravike denne bestemmelsen. Det er dermed ikke anledning for kommunen og 
fastlegen til – gjennom avtale – å bli enige om å innsnevre fastlegens listeansvar, herunder å 
avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse oppgaver. 

Når det gjelder leger som er ansatt i kommunen og som ikke har et listeansvar som fastlege, 
kan vedkommende lege på gitte vilkår gis mulighet til å reservere seg. ... Kommunen kan 
enten utføre tjenestene selv eller inngå avtale med andre private- eller offentlige tjenesteytere. 
Dette innebærer at for leger som utfører oppgaver på vegne av kommunen og som ikke har 
listeansvar, kan kommunen velge å avtale at legen ikke skal utføre bestemte oppgaver. ...» 

 

 
(40) Departementets rundskriv illustrerer at på det tidspunkt A inngikk sin individuelle fastlegeavtale med 

kommunen, var rettstilstanden uklar, og at kommunene hadde fulgt ulik praksis. Også bevisførselen 
for Høyesterett har vist at enkelte andre kommuner i Telemark hadde akseptert samvittighetsforbehold 
ved innsettelse av spiral, og at de hadde lagt til rette for at pasienten kunne få bistand av annen lege, 
eventuelt gynekolog. 

 

 
(41) Det følger av rundskrivet fra oktober 2011 at departementet særlig la vekt på listeansvaret i 

fastlegeforskriften § 7 som begrunnelse for at kommunene ikke hadde hjemmel for å frita fastlegene 
for enkeltoppgaver. Jeg kan imidlertid ikke se at den generelle ordlyden om fastlegens ansvar for sine 
pasienter gir særlig støtte for denne tolkningen. Det er nok så at bemerkningene til § 7 om henvisning 
til andre helsetjenester «etter behov» gir uttrykk for at pasientenes behov skal ansees styrende. Men en 
slik formulering er ikke tilstrekkelig til å innfortolke et generelt forbud mot samvittighetsforbehold. 
Det er ikke uten videre gitt at hensynet til pasientene utelukker samvittighetsforbehold hvis deres 
behov kan ivaretas fullt ut tilfredsstillende på annen måte, for eksempel fordi kolleger ved samme 
legekontor utfører oppgaven. Helsetilsynets rundskriv og brev i henholdsvis 1995 og 2005 samt 
departementets brev om assistert befruktning fra 2009 gav som nevnt anvisning på at det måtte foretas 
en konkret vurdering, og bevisførselen i saken tyder på at det hadde vært en slik praksis i alle fall i 
noen kommuner over lang tid. I vår sak la ansettelsesrådet nettopp til grunn at det ikke ville medføre 
noen ulemper for pasientene om As kolleger satte inn spiral. 

 

 
(42) Basert på den redegjørelsen jeg har gitt om rettstilstanden, kan jeg ikke se at den muntlige avtalen 

mellom kommunen og A i mai 2011 om hennes samvittighetsforbehold stred mot gjeldende 
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lovgivning eller forskrifter på avtaletidspunktet. Avtalen kan dermed heller ikke settes til side på dette 
grunnlag. 

 

 
(43) Jeg ser så på situasjonen frem til A ble oppsagt i desember 2015. 
 

 
(44) Fastlegeforskriften av 2012 
 

 
(45) Året etter ansettelsen – i august 2012 – ble fastlegeforskriften fra 2000 [FOR-2000-04-14-328]1 avløst 

av en ny fastlegeforskrift [FOR-2012-08-29-842]1, som trådte i kraft 1. januar 2013. Forskriften var 
gitt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven av 2011 § 3-2 tredje ledd, som var en videreføring 
av kommunehelsetjenesteloven av 1982 § 1-3. 

 

 
(46) I den nye lovbestemmelsen var det presisert at forskriftene kunne regulere «kvalitets- og 

funksjonskrav» i den private helsetjenesten. Dette er en mer presis formulering enn en vanlig hjemmel 
til å gi forskrifter til gjennomføring av loven. En naturlig tolkning av ordlyden i § 3-2 gir 
holdepunkter for at departementet kunne regulere betingelsene for både å få stilling som fastlege og 
hvorledes virksomheten skulle utøves, selv om uttrykket «kvalitets- og funksjonskrav» i § 3-2 primært 
synes å ta sikte på lovens kapittel 4, jf. Prop.91 L (2010–2011) side 250. 

 

 
(47) Denne proposisjonen om helse- og omsorgstjenesteloven inneholdt flere generelle formuleringer om 

fastlegenes ansvar for allmennlegetilbudet innen de rammer som gjaldt for ordningen. Men selv om 
proposisjonen syntes å forutsette at § 3-2 tredje ledd, i likhet med den tidligere 
kommunehelsetjenesteloven § 1-3, hjemler regulering av fastlegens virksomhet, inneholdt den ingen 
drøftelse av adgangen til samvittighetsforbehold, hverken i de generelle bemerkningene eller i 
spesialmotivene til uttrykket «kvalitets- og funksjonskrav» i § 3-2. 

 

 
(48) Spørsmålet blir så om den nye fastlegeforskriften regulerte dette spørsmålet. Etter § 10 skulle 

fastlegens listeansvar dekke alle allmennlegeoppgaver for innbyggerne på listen. I sine bemerkninger 
til denne bestemmelsen fremhevet Helse- og omsorgsdepartementet at det dreide seg om en 
presisering av § 7 i forskriften av 2000 – en bestemmelse som jeg allerede har vurdert – og fortsatte: 

«Listeansvaret innebærer at fastlegen i utgangspunktet er ansvarlig for å tilby alle typer 
allmennlegetjenester til egne listeinnbyggere. ... En fastlege kan ikke velge bort å tilby 
allmennlegetjenester til egne listeinnbyggere, med mindre allmennlegeoppgavene er positivt 
unntatt fra listeansvaret. ...» 

 

 
(49) Disse formuleringene er generelt utformet. Det samme gjelder de øvrige bestemmelser kommunen har 

vist til i forskriften av 2012, for eksempel § 24 første ledd om at fastlegen «ved behov» skal henvise 
listeinnbyggere videre, jf. mine bemerkninger om fastlegeforskriften av 2000, og § 11 annet ledd om 
at personer som står på fellesliste, skal ha «en ansvarlig lege som har hovedansvaret for journal og 
oppfølgning». 

 

 
(50) Ved den nærmere vurdering er det grunn til å ta i betraktning at disse bestemmelsene ikke er blitt 

praktisert slik at alle fastleger uten videre har plikt til selv å utføre all behandling i 
allmennlegetjenesten. Bevisførselen har vist at det i praksis ikke stilles krav til alle fastleger om at de 
til enhver tid behersker alle tjenester det kan bli tale om. Blant annet er det en rekke fastleger som 
ikke har de nødvendige faglige kvalifikasjoner til å sette inn spiral, for eksempel fordi de ikke har et 
tilstrekkelig antall pasienter som ønsker innsetting av spiral til at de kan opprettholde denne 
ferdigheten, selv om de i utgangspunktet skulle ha hatt den. I praksis er det ikke satt spørsmålstegn 
ved om de oppfyller sitt ansvar som fastlege når de henviser pasienten videre til lege med de 
nødvendige kvalifikasjoner, så lenge de ikke spesifikt blir bedt om å skaffe seg eller gjenerverve 
kompetansen. Det siste har visstnok knapt skjedd i praksis. 

 

 
(51) Selv om det er forskjell mellom denne situasjonen og en lege med samvittighetsforbehold, som trolig 
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av prinsipielle grunner vil motsette seg å imøtekomme en anmodning fra kommunen om erverv av 
kompetanse, taler dermed gode grunner for at Helse- og omsorgsdepartementet burde ha uttrykt seg 
klarere i fastlegeforskriften dersom endringene i 2012 tok sikte på å forby samvittighetsforbehold ut 
fra den synsvinkel at det ikke var adgang til å overlate enkeltoppgaver til andre leger, for eksempel 
fordi en slik adgang kan svekke fastlegeordningen. Selv om ordlyden i § 3-2 i og for seg kan sies å gi 
adgang til et forbud, gav lovforarbeidene og forskriftsendringene ikke tilstrekkelig støtte for det. 

 

 
(52) Jeg går så over til å vurdere rettsutviklingen etter at den nye fastlegeforskriften hadde trådt i kraft i 

januar 2013. 
 

 
(53) Departementets to høringsbrev og Stortingets rolle 
 

 
(54) Ved brev 21. januar 2014 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut på høring forslag til endringer i 

helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, samt blant annet 
fastlegeforskriften av 2012. Bakgrunnen var samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig Folkeparti. 

 

 
(55) I høringsnotatet som var vedlagt brevet, foreslo departementet å gi helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-2 et nytt tredje ledd med hjemmel til å gi forskrifter om mulighet for fastleger til å reservere seg mot 
henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, dvs. abort og 
aktiv dødshjelp. Det fremgikk av kommentarene at reservasjonsadgangen ikke omfattet forskrivning 
eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 

 

 
(56) Høringsnotatet fremhevet at kommunene har ansvaret for å organisere fastlegetjenesten. De må sørge 

for tilbud om allmennlegetjenester og at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen. Det 
skulle derfor være opp til kommunene å vurdere ut fra lokale forhold om de ville inngå avtale med en 
fastlege om adgang til å reservere seg mot å henvise til abort. Fastlegene ville ikke få en rett til 
reservasjon, men en mulighet. 

 

 
(57) Høringsrunden viste at det var stor motstand mot forslagene i notatet. Departementet sendte derfor 27. 

juni 2014 ut et nytt høringsbrev med forslag om å endre fastlegeforskriften fra 2012 og 
abortforskriften fra 2001. Det ble foreslått at fastleger ikke lenger skulle behøve å skrive under på 
skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Videre ble det 
foreslått en tilføyelse i fastlegeforskriften § 11 om fastlegens listeansvar ved fellesliste: 

«Fastlegene kan fordele ansvar og arbeidsoppgaver mellom seg i pasientbehandlingen for å 
dekke opp for ubesatte stillinger eller avtalehjemler, ferie- eller annet fravær eller av hensyn 
til kvaliteten på helsehjelpen.» 

 

 
(58) Av bemerkningene fremgikk det at ordningen med felleslister, hvor spørsmålet om fordeling av 

arbeidsoppgaver særlig kommer på spissen, ikke skulle åpne for at fastleger fordeler oppgaver seg 
imellom av andre praktiske grunner enn de som var nevnt i forskriftsteksten, og heller ikke av 
politiske grunner, økonomiske grunner, og samvittighetsgrunner i forbindelse med å sette inn spiral, 
forskrive prevensjon eller henvise til assistert befruktning. 

 

 
(59) Departementet foreslo også å tilføye i fastlegeforskriften § 16 at fastlegen skal drive sin virksomhet i 

tråd med «krav fastsatt i lov og forskrifter». Ifølge bemerkningene til denne bestemmelsen innebar 
dette at fastlegen «ikke kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot oppgaver som omfattes av 
listeansvaret, for eksempel mot å sette inn spiral, forskrive prevensjon eller henvise til assistert 
befruktning». 

 

 
(60) Bakgrunnen for forslagene ble sammenfattet slik: 

«Grunntanken bak fastlegeordningen er at alle nordmenn skal ha rett til en fastlege med et 
ansvar for å gi sin pasient helhetlige allmennmedisinske tjenester over tid. Fastlegen bør 
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beherske alle allmennmedisinske problemstillinger, for eksempel innsetting av spiral og 
oppfølgning av og behandling av vanlige sykdommer som type 2 diabetes eller kols. 
Pasienten skal kunne forvente at fastlegen kan utføre og gjennomføre alle allmennmedisinske 
oppgaver på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte. 

Noen vil mene at ordningen med felleslister kan brukes til å åpne for reservasjon av 
samvittighetsgrunner, at ønske om reservasjon kan løses i praksis ved at pasienten får time 
hos en annen av fastlegene fra felleslisten samtidig som pasientens rettigheter blir fullt ut 
ivaretatt. 

Fastlegeordningen er imidlertid ment som et system hvor pasienten skal kunne forholde seg til 
en fast lege som skal kunne følge opp alle allmennmedisinske tjenester over tid. Ordningen 
ble etablert for å bedre kvaliteten på tilbudet til den enkelte ved mer kontinuitet i lege-
pasientrelasjonen og et mer helhetlig tjenestetilbud. Selv om en pasient som står på en 
fellesliste må kunne påregne å måtte gå til flere ulike leger, vil pasienten kunne ha behov for å 
gå til den legen hun kjenner best, særlig ved intime spørsmål som for eksempel 
prevensjonsveiledning og innsetting av spiral. Dette er også sentrale oppgaver for fastleger 
som pasienten må kunne forvente at fastlegen kan følge opp.» 

 

 
(61) Departementet mente også at reservasjon mot å henvise til assistert befruktning, sette inn spiral og 

forskrive prevensjon ville kunne medføre en svekket tilgang til førstelinjetjenesten og svekke retten til 
reproduktiv helse. Det kunne dessuten tenkes at fastleger ville ønske å reservere seg også mot andre 
oppgaver, noe som kunne gjøre det vanskelig å opprettholde en fastlegeordning dersom man åpnet for 
reservasjon av samvittighetsgrunner. 

 

 
(62) De foreslåtte endringene i fastlegeforskriften § 11 og § 16 ble vedtatt ved kongelig resolusjon 5. 

desember 2014 og trådte i kraft 1. januar 2015. Foredraget til statsråd var betydelig kortere enn 
høringsbrevet, men bygget på de samme hovedsynspunkter. 

 

 
(63) I forbindelse med departementets to høringsbrev er det også av interesse å se hen til Stortingets rolle i 

denne prosessen. Etter reaksjonene på departementets første høringsnotat fra januar 2014 og før den 
andre høringsrunden i slutten av juni samme år fremmet tre stortingsrepresentanter 18. mars 2014 
forslag om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger, jf. Dok.nr.8:37 S (2013–2014). 
Bakgrunnen var blant annet Regjeringens første høringsbrev. Forslagsstillerne mente det var vesentlig 
å sikre at forbudet mot reservasjon ble håndhevet effektivt for å sikre innbyggerne likeverdige 
helsetjenester. De foreslo derfor at Regjeringen skulle gi Helsetilsynet i oppdrag å kartlegge legers 
reservasjonsrett, presisere overfor tilsynsmyndighetene at regelbrudd knyttet til en slik reservasjon 
skulle sanksjoneres, samt fremme forslag til nødvendige lovendringer for å effektivisere håndhevelsen 
av forbudet mot reservasjonsrett. 

 

 
(64) Forslaget ble behandlet av Stortingets helse- og omsorgskomité 10. juni 2014, jf. Innst.276 S (2013–

2014). I mellomtiden hadde departementet varslet at det ville sende ut det andre høringsbrevet i juni. 
Det var flere fraksjoner i komiteen. Den tilrådde at forslaget skulle vedlegges protokollen, og det ble 
også resultatet etter drøftelsen i Stortinget 17. juni 2014, jf. S.tid. (2013–2014) side 3483-3487. 

 

 
(65) Debatten i Stortinget viste klart at det var behov for å klargjøre praksis. Blant annet uttalte helse- og 

sosialminister Bent Høie: 

«Regjeringen vil, som kjent, i løpet av juni sende ut et høringsnotat med forslag om å fjerne 
henvisningen fra fastlegen når kvinner begjærer svangerskapsavbrudd. Dette er en løsning 
som ivaretar både abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner 
finner det vanskelig å henvise til abort. 

Gjeldende rett om at det ikke er mulig for fastleger å reservere seg mot å sette inn spiral, 
forskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning, vil også bli presisert. 

Videre vil høringsnotatet tydeliggjøre kommunenes ansvar for å påse at fastleger ikke 
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reserverer seg i strid med regelverket. Tilsynets adgang til å håndheve regelverket, og at 
felleslister heller ikke åpner for reservasjon, vil bli klargjort. 
... 

Dette er tiltak som rydder opp i en praksis som i mange år ikke har fungert tilfredsstillende, 
og som vil sikre kvinnene rask og tilgjengelig helsehjelp på viktige områder. Etter min 
mening ivaretar dette også forslagsstillernes ønske om en tydeligere presisering av at loven 
må håndheves.» 

 

 
(66) Lignende uttalelser kom både fra flere komitemedlemmer i komiteinnstillingen og fra representanter i 

debatten. Gjennomgående ble det uttrykt sterk støtte til at det første høringsbrevet var trukket tilbake, 
og til behovet for å rydde opp i praktiseringen av reservasjonsadgangen gjennom forskriftsendring. 

 

 
(67) Etter mitt syn førte disse endringene i fastlegeforskriften av 2012 til en betydelig avklaring av 

rettsstillingen. Det er nok så at ordlyden i § 11 var begrenset til fastlegens listeansvar ved fellesliste, 
hvor fordeling av oppgaver var særlig aktuelt. Men det følger av forskriften, lest i sammenheng, at den 
omfatter alle fastleger, og at de hensyn den skal ivareta gjelder generelt for fastlegeordningen. Og selv 
om den endrede ordlyden i forskriften § 16 i seg selv kunne ha vært klarere, fastslår de generelle og 
spesielle motivene uttrykkelig at det ikke er adgang til å reservere seg mot å sette inn spiral av 
samvittighetsgrunner. I tillegg kom så synspunktene til et flertall i Stortinget i juni 2014 – etter første 
og før annet forskriftsutkast – som la klare føringer for den videre prosessen. Det var åpenbart 
Stortingets forutsetning at departementet skulle endre forskriftene i tråd med den løsning som ble 
valgt. Etter dette legger jeg til grunn at det var tilstrekkelig klart hvordan fastlegeforskriften av 2012 
var ment å skulle forstås etter endringene i desember 2014, som trådte i kraft 1. januar 2015. 

 

 
(68) Jeg har tidligere vært inne på at helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, som siden 2011 har vært 

hjemmel for fastlegeforskriften, var så vidt formulert at den også åpner for å regulere spørsmålet om 
samvittighetsforbehold, men at forarbeidene – og forskriftene av 2012 – ikke gav støtte for at det var 
meningen å innføre et forbud. Det kan hevdes at samvittighetsforbehold berører spørsmål av så 
prinsipiell betydning at de hører hjemme i Stortinget og derfor ikke kan reguleres med hjemmel i en 
bestemmelse om gjennomføringsforskrifter. I dette tilfellet har imidlertid Stortinget gitt uttrykk for sin 
mening om spørsmålet og har overlatt til regjeringen å gi reglene i forskrifts form. 

 

 
(69) Oppsigelsen 
 

 
(70) Rammeavtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310), inngått mellom 

Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening, har i punkt 16 regler om oppsigelse av 
individuelle avtaler om fastlegepraksis. Oppsigelse fra kommunens side må være saklig begrunnet. 

 

 
(71) Kommunen sa som nevnt opp As fastlegeavtale ved brev 3. desember 2015. I vedtaket heter det: 

«Avtale om allmennpraksis i fastlegeordning mellom Sauherad kommune og A sies opp, jf. 
ASA 4310 punkt 16. Oppsigelsen omfatter også avtale om kommunal deltidsstilling hjemlet i 
den individuelle avtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordning. Oppsigelsen gjøres 
gjeldende fra 3. desember 2015. 

Oppsigelsen er begrunnet i at du ikke vil sette inn spiral på pasienter som ønsker dette. 
Sauherad kommune mener det å sette inn spiral er en del av de pliktene som følger av 
fastlegeavtalen og at en nektelse fra din side er et brudd på avtalepliktene, jf. også helse- og 
omsorgstjenesteloven med forskrifter. Bruddet vurderes å være så alvorlig at det kvalifiserer 
til oppsigelse.» 

 

 
(72) Oppsigelsesgrunnen – hennes nektelse av å sette inn spiral – bygger på den forutsetning at dette var i 

strid med de plikter hun hadde påtatt seg i den individuelle fastlegeavtalen. Slik denne sak ligger an, 
er dette ikke treffende. Jeg har tidligere lagt til grunn at A, i tillegg til den skriftlige fastlegeavtalen, 
inngikk en muntlig avtale som godtok hennes samvittighetsforbehold, og at denne avtalen var 
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bindende for kommunen. 
 

 
(73) I den utstrekning avtalen også viser til helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter, har jeg allerede 

funnet at hverken gjeldende lovgivning eller fastlegeforskriften forbød samvittighetsforbehold da A 
ble ansatt i 2011, og at forskriftsendringene i 2012 ikke endret dette. På den annen side fastslo § 30 
fjerde ledd i forskriftsendringene fra 2012 at en fastlege og kommunen ikke kunne inngå avtale i strid 
med denne forskriften. Ifølge bemerkningene i 2012 til § 30 fjerde ledd ville avtaler mellom 
kommunen og en fastlege i strid med ny lov eller revidert forskrift være ugyldige. Uttalelsen synes 
imidlertid å bygge på den forutsetning at det heller ikke før forskriften fra 2012 var adgang til å inngå 
avtaler om reservasjonsrett. Som vist foran, var denne forutsetningen ikke korrekt. Det er da ikke 
grunnlag for å tolke § 30 fjerde ledd slik at den skal anvendes på en fastlege som hadde sin 
reservasjonsrett forankret i en gyldig avtale, slik som A. 

 

 
(74) Den begrunnelse kommunen gav for å si opp A, var dermed ikke saklig. Oppsigelsen må derfor settes 

til side som ugyldig. 
 

 
(75) EMK 
 

 
(76) A har fått medhold i at oppsigelsen av henne var ugyldig. Det er da ikke nødvendig å ta stilling til om 

oppsigelsen også var i strid med menneskerettskonvensjonene, særlig EMK artikkel 9 om tanke-, 
samvittighets- og religionsfrihet. Men på bakgrunn av partenes prosedyrer og at denne siden av saken er 
blitt viet stor oppmerksomhet, vil jeg likevel si noe om hva som må tillegges vekt ved vurderingen av EMK 
når en fastlege av samvittighetsgrunner reserverer seg mot innsetting av spiral. Artikkel 9 lyder: 

«1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom 
to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. 

 

2. Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for 
the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others.» 

 

 

 
(77) Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har avsagt flere dommer om denne bestemmelsen, 

blant annet dom 15. januar 2013 Eweida mfl. mot Storbritannia [EMD-2010-48420]1. Saken gjaldt 
fire klagere som på ulikt vis opplevde konflikt mellom sin religiøse overbevisning og sitt 
ansettelsesforhold. EMD fant krenkelse av artikkel 9 for så vidt gjaldt den første klageren. 

 

 
(78) For at en overbevisning skal falle inn under bestemmelsen, oppstilles ifølge konvensjonspraksis to 

krav. Det må foreligge en viss grad av overbevisning, alvor, sammenheng og viktighet, og utøvelsen 
av overbevisningen må være nært knyttet til det aktuelle livssynet, jf. Eweida-dommen avsnittene 81 
og 82. 

 

 
(79) I forbindelse med revisjonen av fastlegeforskriften i 2014 la Helse- og omsorgsdepartementet i sitt 

annet høringsnotat av juni 2014 til grunn at det å nekte en fastlege av samvittighetsgrunner å reservere 
seg mot innsetting av spiral, vil innebære et inngrep i legens rettigheter etter EMK artikkel 9. Det er 
jeg enig i. 

 

 
(80) Når artikkel 9 kommer til anvendelse, blir spørsmålet om de tre vilkårene i artikkel 9 nr. 2 er oppfylt. 

Det er ikke tvilsomt at et forbud mot at fastleger reserverer seg mot å innsette spiral, ivaretar et 
legitimt formål. Som nevnt blant annet i sitatet fra departementets andre høringsnotat i juni 2014 er 
grunntanken bak fastlegeordningen at alle skal ha rett til helhetlige allmennmedisinske tjenester over 
tid. Begrensninger i en leges adgang til å nekte innsetting av spiral ivaretar derfor både hensynet til 
«helse» og «å beskytte andres rettigheter og friheter». 

 

 
(81) Det andre vilkåret – lovkravet – innebærer at inngrepet må ha hjemmel i nasjonal rett, og at reglene 
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må være tilgjengelige og forutsigbare. Det er i dag ikke tvilsomt at det lovkrav som følger av EMK, er 
oppfylt. 

 

 
(82) Avgjørende blir dermed det tredje vilkåret etter artikkel 9 nr. 2 – at inngrepet er nødvendig i et 

demokratisk samfunn. Det følger av EMDs praksis at det her kreves en forholdsmessighetsvurdering. 
Statene gis et visst skjønnsmessig spillerom («margin of appreciation»), men inngrepet må være 
rimelig og forholdsmessig, hensett til de formål som skal ivaretas, jf. Eweida-dommen avsnitt 84. 
Dette vil bero på en konkret vurdering, likevel slik at den overordnede generelle avveining av de 
motstående hensyn som har ført til den regel som anvendes, vil bli tillagt stor vekt også ved 
vurderingen av om det foreligger en krenkelse etter EMK. Men særlige omstendigheter i den enkelte 
sak kan føre til at et inngrep, som gjennomgående fremstår som velbegrunnet, etter en konkret 
vurdering likevel må anses å utgjøre en krenkelse. 

 

 
(83) Ved vurderingen av forskriftsendringen i 2014 og forholdet til artikkel 9 uttalte Helse- og 

omsorgsdepartementet i det andre høringsnotatet fra juni 2014 blant annet: 

«Det kan hevdes at pasienten vil få ivaretatt sine rettigheter ... fordi hun vil kunne få innsatt 
spiral av en annen lege som deler listeansvar med legen som reserverer seg. Det kan også 
hevdes at noen leger har innrettet seg slik i flere år og gjort avtaler med kommunen om dette 
uten at det har skapt problemer. ... 

På den annen side er fastlegeordningen ment som et system hvor pasienten skal kunne 
forholde seg til en fast lege som skal kunne følge opp alle allmennmedisinske tjenester over 
tid.» 

 

 
(84) Departementet mente på denne bakgrunn at en reservasjonsrett ved visse oppgaver, blant annet 

innsetting av spiral, ville forringe ordningen og gi et dårligere tilbud. Departementet fortsatte: 

«En avvisning ved at kvinnen blir henvist til en annen lege på grunn av samvittighetsgrunner 
vil kunne påvirke tillitsforholdet mellom fastlegen og pasienten. Det kan heller ikke utelukkes 
at en avvisning vil kunne påvirke kvinnens psykiske helse og at kvinnen senere vegrer seg for 
å ta opp plager med fastlegen som hun tror kan skyldes for eksempel spiralen eller 
prevensjonen. Dette kan i seg selv føre til at pasienten ikke får relevant helsehjelp. 

Reservasjon kan med andre ord være i strid med kravet til forsvarlig og omsorgsfull hjelp 
etter helsepersonelloven § 4 første ledd. Reservasjon vil kunne medføre en svekket tilgang til 
førstelinjetjenesten og svekke kvinners rett til reproduktiv helse.» 

 

 
(85) Dette er utvilsomt legitime hensyn av vekt. Dersom konsekvensene av at en fastlege reserverer seg 

mot å sette inn spiral, blir at kvinnen det gjelder ikke får dette utført eller blir stilt overfor urimelige 
vanskeligheter i denne forbindelse, vil det trolig være vanskelig å komme til et annet resultat enn at de 
hensyn departementet har fremhevet, må tillegges avgjørende vekt. 

 

 
(86) Selv om det kan anføres at departementets vurdering av forholdet til EMK var temmelig generell, 

anser jeg det klart, og i samsvar med EMDs praksis, at domstolene på dette feltet må være 
tilbakeholdne med å overprøve de avveininger av legitime hensyn som er foretatt av politiske 
myndigheter. Statenes skjønnsmessige spillerom utvides hvis det må foretas en avveining mot andres 
rettigheter, blant annet pasienters helse og sikkerhet, jf. blant annet Eweida-dommen avsnittene 99, 
106 og 109 [EMD-2010-48420]1. 

 

 
(87) Når de kvinner det gjelder sikres forsvarlig helsehjelp, her i form av innsetting av spiral, blir avveiningene 

mer kompliserte. Jeg nevner her at EMD i Eweida-dommen har oppsummert den sentrale betydningen av 
artikkel 9 slik: 

«79. The Court recalls that, as enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion is 
one of the foundations of a 'democratic society' within the meaning of the Convention. In its 
religious dimension it is one of the most vital elements that go to make up the identity of believers 
and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the 
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unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won 
over the centuries, depends on it (see Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A no. 260-
A).» 

 

 

 
(88) Avveiningene knyttet til reservasjonsretten må foretas på bakgrunn av dette. 
 

 
(89) Foruten EMK artikkel 9, er det ved vurderingen av reservasjonsretten av interesse å se hen til den 

grunnleggende bestemmelsen om kvinners rett til helsehjelp, inntatt i FN-konvensjonen om 
avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (kvinnekonvensjonen) artikkel 12. 
Bestemmelsens første ledd lyder som følger: 

«Konvensjonspartene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å avskaffe diskriminering 
av kvinner på helseområdet, for å sikre tilgang til helsetjenester, herunder hjelp til 
familieplanlegging, på grunnlag av likestilling mellom menn og kvinner.» 

 

 
(90) Det jeg har gjengitt av departementets begrunnelse for forskriftsendringen, er etter mitt syn i godt 

samsvar med de hensyn som begrunner den grunnleggende bestemmelse om kvinners rett til 
helsehjelp inntatt i kvinnekonvensjonen artikkel 12. Dette innebærer imidlertid ikke at reservasjonsrett 
for fastleger vil innebære et brudd på kvinnekonvensjonen. Dette kommer klart til uttrykk i 
kommentar 24 fra 1999 (Women and Health) fra Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women [GC-1999-24-CEDAW]1. Det fremheves innledningsvis i uttalelsen at «access to 
health care, including reproductive health, is a basic right». I punkt 11 i uttalelsen heter det så: 

«It is discriminatory for a State party to refuse to provide legally for the performance of 
certain reproductive health services for women. For instance, if health service providers 
refuse to perform such services based on conscientious objection, measures should be 
introduced to ensure that women are referred to alternative health providers.» 

 

 
(91) Det at kvinnekonvensjonen ikke er til hinder for at reservasjonsrett etter omstendighetene kan 

aksepteres, innebærer ikke at de hensyn departementet har fremhevet, er uten selvstendig vekt, men 
den avveining som må gjøres mot vernet om tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, får en noe 
annen karakter. 

 

 
(92) De ulike resultater i de fire klagesakene som inngår i Eweida-dommen, illustrerer kompleksiteten i de 

avveininger som må foretas. Det vil være domstolenes oppgave å ta stilling til den konkrete avveining 
av de motstående interesser i eventuelle fremtidige saker. 

 

 
(93) Erstatningsspørsmålet 
 

 
(94) A har krevet erstatning for økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Det følger av Høyesteretts 

ankeutvalgs avgjørelse 13. mars 2018 at Høyesterett nå ikke skal behandle spørsmålet om eventuell 
erstatningsutmåling. 

 

 
(95) Lagmannsretten kom til at det ikke gjorde seg gjeldende slike særlige hensyn at det kunne bli tale om 

objektivt ansvar for det offentlige på grunn av ulovhjemlet myndighetsutøvelse. Siden kommunen 
ikke kunne sies å ha opptrådt uaktsomt, ble den frifunnet. For Høyesterett har A gjort gjeldende en 
rekke ansvarsgrunnlag. 

 

 
(96) Jeg tar utgangspunkt i at erstatningskravet bygger på at det foreligger usaklig oppsigelse i en 

individuell fastlegeavtale, slik at forholdet har et kontraktsrettslig preg. Vilkåret for oppsigelse – at 
oppsigelsen må være saklig begrunnet – er det samme som i arbeidsmiljøloven § 15-7, hvor en del av 
oppsigelsesvernet er erstatning ved oppsigelse i strid med lovens bestemmelser, jf. § 15-12. 

 

 
(97) I kontraktsforhold er utgangspunktet objektivt ansvar ved rettsvillfarelse, jf. eksempelvis HR-2016-

1235-A avsnitt 49 (Røldal-Suldal). I denne saken er kommunens oppsigelse usaklig basert på en 
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uriktig forståelse av reglene om fastlegeordningen. Gode grunner taler dermed for objektivt ansvar. 
 

 
(98) Det er nok så at fastlegeordningen også har elementer av offentlig myndighetsutøvelse. I Rt-2010-291 

(Vangen), som gjaldt krav om erstatning etter plan- og bygningsloven, uttalte Høyesterett at det ikke 
gjelder noen generell regel om objektivt ansvar for ulovfestet myndighetsutøvelse, og at slikt ansvar 
bare er ilagt på enkelte områder hvor særlige hensyn gjør seg gjeldende, jf. avsnitt 33-35. Objektivt 
ansvar ble blant annet resultatet i Rt-2005-416, hvor Advokatbevillingsnemnda hadde avslått søknad 
om ny advokatbevilling til tross for at det forhold som begrunnet tilbakekallelsen, hadde opphørt. 
Høyesterett la vekt på at saken dreide seg om en uhjemlet myndighetsutøvelse som fratok advokaten 
hans mulighet for å utøve sitt yrke, og der avslaget hadde et klart pønalt preg, jf. avsnitt 65. 

 

 
(99) Dommen har visse likhetstrekk med vår sak. Riktig nok fikk A en annen legestilling, men hun mistet 

sin fastlegestilling, og ordlyden i oppsigelsen hadde et pønalt preg. Kombinert med hovedsynspunktet 
om at kommunens oppsigelse skjedde i et kontraktsforhold hvor partene har risikoen for egen 
rettsvillfarelse, finner jeg det ubetenkelig å fastslå objektivt ansvar i dette spesielle tilfellet. 

 

 
(100) A har fått medhold og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 ha dekket sine sakskostnader. 

Kommunen har hatt innsigelser til beløpets størrelse. Jeg finner at ankemotpartens krav for arbeid i 
forbindelse med kommunens anke vedrørende gyldigheten av oppsigelsen bør settes noe ned. Det 
samme gjelder de sakskostnadene som gjelder erstatningsgrunnlaget for Høyesterett. 

 

 
(101) Som følge av Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse om å utsette erstatningsutmålingen, blir 

erstatningskravet ikke endelig avgjort nå, men det endelige utfall av det kravet vil ikke påvirke 
sakskostnadene for de deler av saken som hittil er gjennomført, og det foreligger derfor tilstrekkelig 
grunnlag til å avgjøre kostnadsspørsmålet nå, jf. tvisteloven § 20-8 tredje ledd og Schei mfl.: 
Kommentarutgave til tvisteloven, 2013, Bind I side 744-745. Høyesterett kan derfor ta standpunkt til 
sakskostnadene både for gyldighetsspørsmålet og erstatningsgrunnlaget samlet for alle instanser. 

 

 
(102) Jeg er kommet til at samlede nødvendige sakskostnader for alle tre instanser kan settes til 2 500 000 

kroner inklusive utgifter. 
 

 
(103) Jeg stemmer for denne 

DOM: 

1. Sauherad kommunes anke forkastes. 
 

2. Sauherad kommune er erstatningsansvarlig for tap påført A som følge av oppsigelse datert 3. 
desember 2015. 

 

3. I sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett betaler Sauherad kommune til A 2 500 
000 – tomillionerfemhundretusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 
 

 

 
(104) Dommer Bull: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(105) Dommer Berglund: Likeså. 
 

 
(106) Dommer Bergsjø: Likeså. 
 

 
(107) Dommer Endresen: Likeså. 
 

 
(108) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 
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1. Sauherad kommunes anke forkastes. 
 

2. Sauherad kommune er erstatningsansvarlig for tap påført A som følge av oppsigelse datert 3. 
desember 2015. 

 

3. I sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett betaler Sauherad kommune til A 2 500 
000 – tomillionerfemhundretusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  

 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Norges Høyesterett - Dom - HR-2018-1944-A 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom 
Dato 2018-10-11 
Publisert HR-2018-1944-A 
Stikkord Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Valgrett. AFP. 
Sammendrag En arbeidstaker på 60 år ble overført til ny arbeidsgiver som følge av salg av den 

del av virksomheten som hun var tilknyttet. Som følge av overføringen mistet hun 
muligheten til å ta ut AFP årlig etter fylte 62 år. Høyesterett kom til at hun kunne 
kreve å fortsette arbeidsforholdet med den tidligere arbeidsgiveren. Det sentrale 
vilkåret for slik valgrett - at virksomhetsoverdragelsen førte til «ikke uvesentlige 
negative endringer» i arbeidsforholdet - ble ansett oppfylt, idet hun hadde 
sannsynliggjort at hun som følge av overdragelsen gikk glipp av AFP i samlet 
størrelsesorden på 1,3 millioner kroner. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2016-5539 – Borgarting lagmannsrett LB-2016-158595 – 
Høyesterett HR-2018-1944-A, (sak nr. 2018/177), sivil sak, anke over dom. 

Parter DNB Næringseiendom AS, Finans Norge (partshjelper) (advokat Anne Marie Due) 
og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Margrethe 
Meder) mot A (advokat Jan Roald Heiberg – til prøve) og Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) (partshjelper) (advokat Pål Behrens). 

Forfatter Dommerne Møse, Matheson, Høgetveit Berg, Noer, Indreberg. 
Sist oppdatert 2018-10-18 

 
 

 
 

 
(1) Dommer Møse: Saken gjelder arbeidstakers rett til å fastholde arbeidskontrakten med tidligere 

arbeidsgiver når virksomheten overdras til ny arbeidsgiver. Spørsmålet er blant annet hvilken 
betydning det har for denne valgretten at muligheten for avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år faller 
bort. 

 

 
(2) A er født 0.0.1955. Hun ble 15. august 2000 ansatt som eiendomskoordinator i et 

eiendomsforvaltningsselskap som var en del av DNB-konsernet. Etter å ha vært markedskoordinator i 
dette selskapet fra september 2006, gikk hun i desember 2012 over til DNB Næringseiendom AS som 
markedskoordinator for kjøpesenteret Oslo City. Hun utførte markedsføringsoppgaver og økonomisk 
rapportering. 

 

 
(3) Som ansatt i DNB Næringseiendom AS var A omfattet av tariffavtalen mellom Finans Norge og 

Finansforbundet og dermed tilsluttet ordningen med AFP i privat sektor. Forutsatt at hun var ansatt i 
en bedrift med denne ordningen, ville hun ved fylte 62 år – 0.0.2017 – kunne få avtalefestet pensjon 
som tillegg til arbeidsinntekt eller pensjonsinntekt. 

 

 
(4) Høsten 2015 forberedte DNB-konsernet salg av Oslo City-kvartalet. Det ble utarbeidet prospekt med 

opplysninger om ansatte som var tilknyttet driften av kjøpesenteret. Seks ansatte i DNB 
Næringseiendom AS hadde arbeidsoppgaver knyttet til Oslo City. Av dem utgjorde en senterleder, to 
markedskoordinatorer og en trainee senterledelsen med fast kontorsted på kjøpesenteret. I tillegg var 
en person ansvarlig for utleie av butikklokaler, mens en annen hadde arbeidsoppgaver knyttet til 
teknisk vedlikehold av bygget. 
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(5) Oslo City-kvartalet ble solgt til Steen & Strøm Norge AS 1. januar 2016. Ansettelsesforholdet for fire 

av de nevnte ansatte ble overført til Steen & Strøm AS. Ved overdragelsen beholdt de ansatte sitt 
lønnsnivå og sin ansiennitet opparbeidet i DNB, samt sine funksjonærlån i DNB for inntil tre år etter 
overdragelsen. Arbeidstakerne mottok en engangsutbetaling fra DNB Næringseiendom AS som 
kompensasjon for tap i innskuddspensjon som følge av overgangen til ny arbeidsgiver. A mottok 84 
818 kroner. 

 

 
(6) Steen & Strøm AS hadde ikke AFP-ordning og gav varsel om at selskapet ikke ønsket å være bundet 

av tariffavtaler som gjaldt den overdragende virksomheten. I e-post 3. desember 2015 til den 
konserntillitsvalgte i DNB uttalte A at hun ønsket å benytte valgrett til å fortsette ansettelsesforholdet i 
DNB Næringseiendom AS. Selskapet imøtekom ikke kravet. 

 

 
(7) Steen & Strøm AS gav 14. desember 2015 formell meddelelse om at selskapet ikke ønsket å være 

omfattet av gjeldende tariffavtaler. Etter virksomhetsoverdragelsen 1. januar 2016 fortsatte A i sin 
stilling ved senterledelsen i Oslo City-kvartalet med Steen & Strøm AS som ny arbeidsgiver. 

 

 
(8) I januar 2016 tok A ut stevning ved Oslo tingrett med krav om fastsettelsesdom for at hun var ansatt i DNB 

Næringseiendom AS, subsidiært erstatning for eventuelt bortfall av AFP-rettigheter. Dette erstatningskravet 
ble senere frafalt. Oslo tingrett avsa 6. juli 2006 dom [TOSLO-2016-5539]1 med slik domsslutning: 

«1. DNB Næringseiendom AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke.» 
 

 

 
(9) A anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som 27. november 2017 avsa dom [LB-2016-158595]1 med 

slik domsslutning: 

«1. A skal anses som sammenhengende ansatt frem til i dag i DNB Næringseiendom AS i samsvar 
med de til enhver tid fastsatte lønn og pensjonsvilkår, herunder retten til å ta ut avtalefestet 
pensjon (AFP) ved fylte 62 år. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler DNB Næringseiendom AS til A innen to uker etter 
forkynnelsen av dommen 129 050 – etthundreogtjuenitusenogfemti - kroner og for tingretten 176 
400 – etthundreogsyttisekstusenfirehundre - kroner inkludert merverdiavgift.» 

 

 

 
(10) Lagmannsretten la til grunn at A kunne utøve valgrett. Som ansatt i Steen & Strøm AS hadde hun i en 

vanskelig situasjon mistet muligheten til å utta AFP årlig etter fylte 62 år – en pensjon som totalt 
utgjorde anslagsvis 1,3 millioner kroner ut fra forventet levealder. Hun hadde et lån på ca. 1,5 
millioner kroner, det nye ansettelsesforholdet innebar en viss risiko for endrede arbeidsforhold, og hun 
hadde mistet kontakten med to av sine arbeidskolleger. 

 

 
(11) DNB Næringseiendom AS anket til Høyesterett over rettsanvendelsen. Finans Norge og Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) erklærte partshjelp til støtte for ankende part. Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund (YS) erklærte partshjelp til støtte for A. For øvrig står saken i samme stilling som for 
lagmannsretten. 

 

 
(12) Den ankende part, DNB Næringseiendom AS, og Finans Norge har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 
(13) Etter gjeldende rett er den klare hovedregel at arbeidstakeren følger med til den nye arbeidsgiver, jf. 

bl.a. Rt-1999-977, Rt-1999-989, Rt-2000-2047 og Rt-2000-2058. Arbeidstakeren har bare valgrett når 
det foreligger ikke uvesentlige negative endringer av inngripende karakter. Det er ikke situasjonen for 
A. 

 

 
(14) Dersom tap av AFP anses som relevant, vil valgretten ikke lenger være et snevert unntak, men bli 

betydelig utvidet. AFP er bare en mulighet, ingen rettighet. Ordningen bygger på et detaljert regelverk 
hvor en rekke vilkår må være oppfylt. Det foreligger ingen rettighet før en søknad er innvilget med 
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grunnlag i vedtektene om AFP. En utvidet valgrett vil hindre mobilitet i næringslivet og føre til 
overtallighet. Det vil også gi dårlig sammenheng i reglene om virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(15) Lagmannsrettens vektlegging av As personlige sosiale forhold er også uriktig. Personlige forhold uten 

direkte sammenheng med arbeidssituasjonen har ikke betydning for valgretten. Hennes private 
gjeldsbyrde kan derfor ikke tillegges vekt. Hvis rent personlige forhold trekkes inn, vil det føre til en 
utvidelse av valgretten og medføre at saksbehandlingen ved virksomhetsoverdragelser blir langt mer 
komplisert. 

 

 
(16) Siden bare konkrete og praktiske endringer kan tillegges vekt ved virksomhetsoverdragelse, er heller 

ikke de øvrige forhold av betydning. Det er ikke riktig at As arbeidssituasjon i Steen & Strøm AS ble 
usikker. De forholdene lagmannsretten har trukket inn, bygger på en uriktig vurdering av 
skjæringstidspunktet og har ikke nærliggende tidsmessig sammenheng med overdragelsestidspunktet. 
Den overveiende delen av As arbeidsmiljø- og arbeidsfellesskap ble videreført. 

 

 
(17) DNB Næringseiendom AS har nedlagt slik påstand: 

«1. DNB Næringseiendom AS frifinnes. 
 

2. DNB Næringseiendom AS tilkjennes sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og 
Høyesterett.» 

 

 

 
(18) Finans Norge har som partshjelper nedlagt slik påstand: 

«Finans Norge tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.» 
 

 
(19) Norges Hovedorganisasjon (NHO) har sluttet seg til den ankende parts anførsler og særlig pekt på 

følgende: 
 

 
(20) AFP er en kollektiv ordning, bundet til tariffavtaler, og basert på en avtale etter forhandlinger mellom 

NHO og Landsorganisasjonen (LO) med nøye regulering av finansiering og forpliktelser. En ansatt 
har ingen rett til AFP før uttakstidspunktet og har derfor ikke grunnlag for å gjøre gjeldende en 
valgrett begrunnet i «tap» av AFP. 

 

 
(21) En slik valgrett vil innebære en utvidelse av valgretten og det som følger av tariffavtale. 

Virksomhetsoverdragelse skjer meget ofte i næringslivet. En utvidet valgrett vil hindre omstilling og 
medføre kostnader for bedriftene. Det dreier seg om spørsmål som ikke er vurdert av lovgiver, og 
domstolene bør utvise tilbakeholdenhet. Den ansattes alder er ikke relevant, og en konkret 
aldersvurdering vil være vanskelig å praktisere. 

 

 
(22) Norges Hovedorganisasjon har nedlagt slik påstand: 

«DNB Næringseiendom AS frifinnes.» 
 

 
(23) Ankemotparten, A, har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 
(24) A har valgrett ved virksomhetsoverdragelsen siden hun ble utsatt for ikke uvesentlige negative 

endringer i sitt arbeidsforhold. Det følger av Høyesteretts praksis og uttalelser i forarbeidene til senere 
lovendringer at det kan legges vekt på en rekke momenter av ulik karakter. At det ikke foreligger 
rettspraksis om valgrett på grunnlag av pensjonsrettigheter eller AFP, er ikke avgjørende. 

 

 
(25) Tap av AFP er et relevant moment ved vurderingen av om det foreligger valgrett. Avgjørende er ikke 

om AFP anses som en pensjonsrettighet eller bare en mulighet, men hvilke konsekvenser bortfallet har 
for A. Det må foretas en konkret vurdering av om det er sannsynlig at hun ville ha mottatt AFP 
dersom hun hadde fortsatt i DNB Næringseiendom AS. Lagmannsretten besvarte med rette spørsmålet 
bekreftende. Det harmonerer med arbeidsmiljølovens regler og er ikke i strid med arbeidsgivers 
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styringsrett. 
 

 
(26) Rettspraksis gir ikke grunnlag for å utelukke valgrett på grunnlag av personlige og sosiale forhold. As 

gjeldsbyrde er et relevant moment av betydelig vekt, slik lagmannsretten kom frem til. Hennes 
anførsel om at den fremtidige arbeidssituasjonen hos Steen & Strøm AS var usikker, ble fremsatt i tide 
– allerede i stevningen. Overdragelsen medførte dessuten tap av fellesskap med kolleger. 
Lagmannsretten tok feil når den mente at det hadde mindre betydning at hun mistet fellesskap med to 
av seks kolleger. 

 

 
(27) A har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. DNB Næringseiendom AS dømmes til å betale sakens omkostninger for Høyesterett.» 
 

 

 
(28) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 

 
(29) Lagmannsretten har med rette funnet at fremtidig tap av AFP kan være relevant i en 

valgrettsvurdering. Det har ingen betydning om AFP karakteriseres som en tariffbasert rettighet. Det 
må tillegges vekt at valgretten skal hindre at overgangen til ny arbeidsgiver gir urimelige negative 
konsekvenser for enkeltansatte. 

 

 
(30) En dom i As favør vil ikke ha nevneverdige negative konsekvenser for arbeidsgivere, mens hun i 

motsatt fall vil bli satt i en meget vanskelig økonomisk situasjon. Valgretten vil fortsatt være en 
snever unntaksregel. 

 

 
(31) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har nedlagt slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. DNB Næringseiendom AS dømmes til å betale sakens omkostninger for Høyesterett til 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.» 

 

 

 
(32) Mitt syn på saken 
 

 
(33) Jeg er kommet til at anken må forkastes, men med en noe annen begrunnelse enn lagmannsretten. 
 

 
(34) Det er enighet om at salget av Oslo City-kvartalet 1. januar 2016 fra DNB Næringseiendom AS til 

Steen & Strøm AS var en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand. Det er også ubestridt at 
A som følge av overdragelsen falt ut av ordningen med AFP. Uenigheten gjelder spørsmålet om hun 
kunne velge å fortsette arbeidsforholdet hos den overdragende arbeidsgiver og dermed hadde en 
valgrett. 

 

 
(35) Utgangspunktet er her fire dommer: Rt-1999-977 (Nemko), Rt-1999-989 (Vest-Ro), Rt-2000-2047 

(Psykiatri) og Rt-2000-2058 (Miljøtransport). De fastslo at en arbeidstaker etter norsk rett har en 
valgrett hvis virksomhetsoverdragelse fører til «ikke uvesentlige negative endringer». I 
psykiatridommen ble gjeldende rett oppsummert slik: 

«Jeg oppfatter rettstilstanden å være slik at valgrett etter omstendighetene kan tilstås 
arbeidstakeren ved en virksomhetsoverdragelse som fører til ikke uvesentlige negative 
endringer i arbeidstakerens situasjon. Ikke en hvilken som helst forverring av 
arbeidssituasjonen bør medføre rett for arbeidstakeren til å holde seg til sin tidligere 
arbeidsgiver. Men visse endringer kan være av en så inngripende karakter, og bety så mye for 
arbeidstakerens nåtidige og fremtidige situasjon, at de bør utløse en valgrett. Som fremholdt i 
Nemko-dommen, vil slike endringer erfaringsmessig lettere oppstå når begrensede deler av en 
virksomhet overføres, enn når overføringen gjelder en hel bedrift eller en klart selvstendig del 
av denne. 
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Jeg tilføyer at bedømmelsen av om endringene i arbeidsforholdet er av en slik karakter at de 
bør utløse valgrett, må skje med utgangspunkt i situasjonen når virksomhetsoverdragelsen 
finner sted, også slik at nærliggende fremtidige endringer tas i betraktning. Men det må i noen 
grad være riktig å legge vekt på den senere kjente utvikling, i særdeleshet når den synes å 
bekrefte antakelser arbeidstakerne har hatt om en forverret situasjon etter overføringen, og 
som de ga uttrykk for før denne fant sted.» 

 

 
(36) Da de fire dommene ble avsagt, gjaldt arbeidsmiljøloven av 1977. Den hadde i 1992 fått et nytt 

kapittel XII A om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Ifølge § 73 B skulle 
innehaverens rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalen overføres til den nye innehaver av 
virksomheten, mens det gjaldt særlige regler ved tariffavtaler og for pensjonsytelser. Bestemmelsen 
hadde ingen regler om valgrett for arbeidstakere. Siden arbeidsmiljøloven av 1977 er avløst av 
arbeidsmiljøloven av 2005, vil jeg først se på lovgivningsprosessen frem mot den nye loven, særlig 
drøftelser av valgretten. 

 

 
(37) I NOU 2004:5 avsnitt 16.6.2 om gjeldende rett beskriver arbeidslivslovutvalget valgretten slik: 

«Spørsmålet om hvilke ulemper arbeidstakere må påføres ved overføringen for at valgrett skal 
tilstås, bygger i stor grad på skjønn. Det synes noe usikkert hvilke momenter som vil være 
avgjørende ved vurderingen av om en virksomhetsoverdragelse fører til slike 'ikke uvesentlige 
negative endringer' at valgrett må tilstås. Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven § 73 B er at 
lønns- og andre tariffestede arbeidsvilkår skal opprettholdes også hos den nye arbeidsgiver, 
men begrenset i tid til gjeldende tariffavtale utløper. En mulig ikke uvesentlig endring kan 
være at det sannsynliggjøres at endringene vil bli store etter tariffperiodens utløp. Dette 
nevnes spesielt av Høyesterett i psykiatridommen, men ble ikke ansett sannsynliggjort i det 
tilfellet. Andre forhold det der er pekt på, er spørsmål om likestilling og etter- og 
videreutdanningsmuligheter hos ny arbeidsgiver sammenlignet med gammel arbeidsgiver. Et 
annet viktig moment kan være hvilke pensjonsrettigheter arbeidstakerne vil få i forhold til 
tidligere, da dette er rettigheter som etter arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3 ikke følger med til ny 
arbeidsgiver. Det vil også være relevant å vurdere sannsynligheten for at de ansatte vil miste 
sine arbeidsplasser ved en snarlig nedbemanning hos ny arbeidsgiver.» 

 

 
(38) Utvalgets flertall foreslo i avsnitt 16.6.3 å lovfeste arbeidstakeres adgang til å nekte å bli med over til 

den nye arbeidsgiveren (reservasjonsrett overfor erververen), samt fortrinnsrett til ny ansettelse hos 
tidligere arbeidsgiver for arbeidstakere som utøver reservasjonsrett. Derimot gikk utvalgets flertall 
mot å etablere en generell valgrett eller videreføre gjeldende rett om valgrett i særlige situasjoner. 
Under drøftelsen av dette spørsmålet uttaler utvalget: 

«Utvalget har også drøftet spørsmålet om å kodifisere gjeldende rett, dvs. en valgrett i særlige 
situasjoner. Dersom overdragelsen vil medføre vesentlige negative endringer i arbeidstakers 
situasjon kan denne velge å bli værende hos tidligere arbeidsgiver. Hva som ligger i uttrykket 
'vesentlige negative endringer' følger av rettspraksis og avhenger av en konkret vurdering. Det 
kan vurderes om momenter som vesentlig lengre reisevei, endret innhold i arbeidet, tap av 
arbeidsfellesskap, tap av pensjonsrettigheter, større usikkerhet med hensyn til fremtiden osv. 
skal kunne tillegges vekt i en slik sammenheng. Det som i Miljøtransport-dommen ble ansett 
utslagsgivende for tilståelse av en valgrett var 'den usikkerhet i forhold til en 
overtallighetssituasjon som virksomhetsoverdragelsen her innebar'.» 

 

 
(39) Arbeids- og sosialdepartementet fremhevet i Ot.prp.nr.49 (2004-2005) at det som hovedregel ikke 

foreligger noen valgrett for arbeidstaker ved virksomhetsoverdragelse, men at det unntaksvis er en 
valgrett ved ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon. I avsnitt 21.4.1 beskrives 
g jeldende rett slik: 

«Endringene må være av en særlig inngripende karakter for at arbeidstaker skal ha valgrett. 
Spørsmålet om hvilke negative endringer arbeidstakere må påføres ved overføringen for at de 
har valgrett, avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering. Det vil særlig være relevant 
å vurdere sannsynligheten for at de ansatte vil miste sine arbeidsplasser ved en snarlig 
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nedbemanning hos ny arbeidsgiver (jf. blant annet Rt-2000-2058). Et annet viktig moment 
kan være hvilke pensjonsrettigheter arbeidstakerne vil få i forhold til tidligere.» 

 

 
(40) Departementet sluttet seg i avsnitt 21.4.4 til forslagene fra arbeidslivslovutvalgets flertall. 

Reservasjonsretten skulle lovfestes. Om valgretten sies det: 

«Departementet mener likevel at det ikke bør innføres en generell valgrett. Departementet 
foreslår videre at gjeldende rett, det vil si en valgrett i særlige situasjoner, ikke bør 
videreføres. 

Et viktig argument mot valgrett er, som flere høringsinstanser har påpekt, at det vil kunne 
virke hindrende på nødvendige omstillinger. Valgrett kan bety at flere arbeidstakere vil velge 
å bli hos overdragende arbeidsgiver fremfor å bli med over til erververs virksomhet. Det kan 
også være uheldig for arbeidsmiljøet i overdragers virksomhet at arbeidstakere som har hatt 
mulighet til en stilling hos erverver, i en omstillingsprosess gjør gjeldende en valgrett og 
deretter krever at andre arbeidstakere skal sies opp. 

En valgrett vil ikke alltid være et ubetinget gode for arbeidstakerne. Der overtallighet eller 
andre organisatoriske eller økonomiske forhold gjør at tidligere arbeidsgiver må gå til 
oppsigelser, må alminnelige prinsipper om omplasseringsmuligheter og ansiennitet følges slik 
at arbeidstaker som har gjort gjeldende valgrett risikerer å bli sagt opp. Opphevelse av 
pensjonsunntaket og innføring av fortrinnsrett hos tidligere arbeidsgiver ved utøvelse av 
reservasjonsrett ... vil redusere behovet for en valgrett. Samlet gir reglene etter departementets 
vurdering en rimelig balanse mellom arbeidstakernes og virksomhetens behov.» 

 

 
(41) Den nye arbeidsmiljøloven fra juni 2005 fastslo reservasjonsretten i § 16-3. Bestemmelsen var 

formulert slik at den avskar valgretten. Etter regjeringsskiftet høsten 2005 fremla imidlertid 
regjeringen Ot.prp.nr.24 (2005-2006). Ett av forslagene var å endre § 16-3, slik at den ulovfestede 
valgretten ble videreført. På bakgrunn av innspill fra arbeidstakerorganisasjonene mente 
departementet at det burde foretas en ny vurdering av om arbeidstaker skulle ha valgrett, om den i 
tilfelle burde lovfestes, og i så fall hvilken rekkevidde den burde ha. 

 

 
(42) Etter at disse spørsmålene hadde vært på høring, fremla regjeringen Ot.prp.nr.91 (2005-2006). 

Departementet konkluderte slik i avsnitt 3.6.4: 

«Departementet ønsker ikke å foreslå en generell valgrett for arbeidstaker ved 
virksomhetsoverdragelse. En generell valgrett vil etter departementets vurdering kunne virke 
hindrende på nødvendige omstillinger. 

Departementet foreslår at en valgrett slik den er kommet til uttrykk i rettspraksis, det vil si i 
særlige situasjoner, bør videreføres. Departementet er av den oppfatning at dersom en 
overføring innebærer at arbeidstakerens rettssituasjon forringes vesentlig som følge av 
overføringen, bør det være en adgang for arbeidstaker til å velge å videreføre 
ansettelsesforholdet hos sin tidligere arbeidsgiver framfor å bli overført til erverver. Ifølge 
rettspraksis eksisterer en unntaksvis valgrett for arbeidstaker nettopp i slike situasjoner, dvs. 
dersom overføringen til ny arbeidsgiver fører til ikke uvesentlige negative endringer i 
arbeidstakers situasjon. Det vises til at det i Ot.prp.nr.49 (2004-2005) gis en utførlig 
redegjørelse for relevant rettspraksis. 

Departementet foreslår at valgretten ikke lovfestes i denne omgang. Blant annet på bakgrunn 
av de innspill som er kommet i høringsrunden, mener imidlertid departementet at det kan 
være grunn til å se nærmere på behovet for å klargjøre og eventuelt lovregulere spørsmål 
knyttet til utøvelse av valgrett ved virksomhetsoverdragelse.» 

 

 
(43) På bakgrunn av denne oversikten over endringene i arbeidsmiljølovgivningen legger jeg til grunn at 

lovgiverne har ønsket å videreføre den valgretten som er fastslått og presisert i Høyesteretts praksis. 
Det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av om arbeidstaker har valgrett, og en rekke 
momenter kan være av betydning. Hensynet til å sikre omstilling i næringslivet har medført at 
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valgretten ikke er gjort generell, men bare kan gjøres gjeldende i særskilte situasjoner. 
 

 
(44) Jeg ser så nærmere på de fire dommene fra 1999 og 2000. I Rt-1999-977 (Nemko), hadde 

arbeidsgiveren overført betjeningen av sentralbord og resepsjon til et vaktselskap. Det var bare én 
arbeidstaker som fylte denne funksjonen. Høyesterett fant at arbeidstakeren måtte gis en rett til å 
holde seg til den opprinnelige arbeidsgiver: 

«Det består en valgrett i visse spesielle tilfeller der selve overgangen antas å ha betydning for 
arbeidstakerens situasjon. Det må videre fremheves at spørsmålet stort sett synes å ha vært 
behandlet ut fra at hele bedriften eller en klart selvstendig del av bedriften skifter eier. Det er i 
disse tilfellene den anførte begrunnelsen for en plikt til overgang til ny arbeidsgiver slår til. 
Her spiller det liten rolle for arbeidstakeren hvem eieren er, jf. særlig at eieren kan sette andre 
til å lede og føre tilsyn med arbeidet i bedriften. 

I vår sak er vi på det motsatte ytterpunkt i forhold til å overdra en hel bedrift. Her dreier det 
seg om å overføre det arbeidsområdet som har hørt under én arbeidstaker. Sett fra 
arbeidstakerens side er forskjellen til bedriftsovertakelsen markert. Selv om Astrid Markussen 
har beholdt sitt arbeidsområde – og dette var forutsatt ved overdragelsen – mister hun 
fellesskapet i forhold til det å være ansatt i Nemko, selv om hun inntil videre fortsetter å ha 
bedriften som arbeidssted. Videre blir hun del av en annen bedrift med et helt annet 
virksomhetsområde. Innholdet i arbeidsgiverens styringsrett blir dermed i faktisk henseende et 
helt annet, slik også Markussen har opplevd i perioder ved å bli satt som stasjonær vakt i ulike 
bygg. ... 

Noen spesiell rettsusikkerhet finner jeg ikke at disse standpunktene skulle medføre. Det dreier 
seg om en normal tolkning av nasjonale rettsregler som ikke er nye, men som nok må avklares 
etter hvert som arbeidslivets organisering er undergitt endringer. 

Samlet sett mener jeg at ved overføring av begrensede deler av en virksomhet, vil 
arbeidssituasjonen og arbeidskontrakten lettere skifte realitetsinnhold slik at arbeidstakeren i 
så fall kan fastholde sin opprinnelige arbeidskontrakt.» 

 

 
(45) Konklusjonen ble at endringene som hadde inntrådt i arbeidstakerens arbeidssituasjon, klart ledet til at 

hun hadde rett til å holde seg til sin opprinnelige arbeidsgiver. 
 

 
(46) Rt-1999-989 (Vest-Ro) gjaldt tre arbeidstakere som motsatte seg å bli overført til et renholdsfirma. 

Også i denne saken fant Høyesterett at de kunne utøve en valgrett, mens arbeidsgiveren fikk medhold 
i at han kunne si dem opp. For så vidt gjaldt valgretten, sluttet Høyesterett seg til de generelle 
synspunktene i Nemko-saken og fortsatte: 

«Denne saken er riktignok noe forskjellig ved at overføringen omfatter tre personer. Men jeg 
finner at denne forskjellen ikke kan være avgjørende. Også i vår sak er det tale om å skille ut 
en liten del av arbeidsstokken og overføre den til en annen bedrift med et mer omfattende 
virksomhetsområde, med den følge at båndene til arbeidsplassen på Vest-Ro blir svekket. 
Etter min vurdering må det også legges vekt på at dersom ISS skulle miste oppdraget ved 
Vest-Ro, ville Stokkedal som følge av avstandene i det aktuelle distriktet, bli påført vesentlig 
større risiko for å få atskillig lengre arbeidsreise til et nytt arbeidssted. Jeg legger således til 
grunn at hun hadde rett til å fastholde arbeidsforholdet med sin opprinnelige arbeidsgiver slik 
at denne eventuelt måtte gå til oppsigelse.» 

 

 
(47) I Rt-2000-2047 (Psykiatri) var den psykiatriske omsorg ved Diakonhjemmet/Lovisenberg sektor i 

Oslo blitt overført fra felles kommunal ledelse til to private eiere. Høyesterett kom til at 
arbeidstakerne ikke hadde valgrett: I motsetning til situasjonen i Nemko-dommen og Vest-Ro-
dommen, fortsatte de kommunale enhetene som ble overført til Diakonhjemmet og Lovisenberg sin 
virksomhet praktisk talt som før, med samme arbeidsplass med de samme ansatte, de samme 
arbeidsoppgavene, de samme pasientene, det samme utstyret og med samme lokale ledelse. Etter 
arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 2 ble lønns- og andre tariffestede arbeidsvilkår opprettholdt, i alle fall 
inntil tariffperiodens utløp. 
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(48) Etter Høyesteretts syn var det ikke påvist at forskjellen i rammelovgivningen for henholdsvis offentlig 

og privat virksomhet hadde noen praktisk betydning for arbeidstakerne som ble overført. Det var 
heller ikke sannsynliggjort at det kommunale avtaleverket arbeidstakerne forlot medførte en klart 
bedre arbeidssituasjon, at overføringen fikk betydning for likestillingsspørsmål, eller for de ansattes 
etter- og videreutdannelsesmuligheter i praksis. Heller ikke hadde det nevneverdig betydning at en 
arbeidstaker som var humanetiker, ble overført til et sykehus som var forpliktet på et kristent 
verdigrunnlag, siden det ikke hadde noen betydning for hans eller andres pasientbehandling og øvrige 
arbeidssituasjon. 

 

 
(49) Om arbeidstakernes pensjonsrettigheter uttalte Høyesterett: 

«Etter arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3 følger ikke pensjonsrettigheter med over til den nye 
arbeidsgiver. Etter det opplyste er det en noe bedre pensjonsordning i Oslo kommune enn ved 
de private sykehusene, som gjennom Kommunal Landspensjonskasse har samme ordning som 
de aller fleste kommuner i landet. Forskjellen er opplyst å utgjøre 2,6 prosent brutto. Den 
beløpsmessige forskjell blir imidlertid redusert ved at beregningsgrunnlaget blir noe høyere 
ved de private sykehus, som i de senere år har hatt en bedre lønnsutvikling enn for tilsvarende 
stillinger i Oslo kommune. Den påviste forskjell blir også mindre ved at de ansatte sjelden 
oppnår full opptjeningstid, og ved at det er mange deltidsansatte. Men for Jan Strømnæss har 
det angivelig ikke skjedd noen lønnsforbedring etter overføringen. Selv om han for senere år 
får noe dårligere pensjonsrettigheter, er forskjellen etter min mening ikke større enn at 
Strømnæss må finne seg i det. Etter det opplyste endres og forbedres for øvrig 
tjenestepensjonsordningene relativt ofte.» 

 

 
(50) I den siste dommen, Rt-2000-2058 (Miljøtransport), fant Høyesteretts flertall at overgangen fra den 

kommunale særbedriften til aksjeselskapet Miljøtransport AS innebar så inngripende negative 
virkninger for arbeidstakerne at det måtte gjøres unntak fra hovedregelen om at arbeidstakerne ikke 
har valgrett. Det var usikkerhet i forhold til en overtallighetssituasjon, siden rasjonaliseringer og 
bemanningsreduksjoner var en nærliggende følge på det konkurranseutsatte området. Arbeidstakernes 
faktiske mulighet for omplassering ville være langt bedre hos den store arbeidsgiveren Oslo kommune 
enn hos aksjeselskapet. 

 

 
(51) Denne redegjørelsen for Høyesteretts praksis og de nevnte forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 2005 

viser at spørsmålet om det foreligger en valgrett beror på en konkret vurdering av hvilke endringer 
virksomhetsoverdragelsen vil ha for arbeidstakernes arbeidssituasjon. Det må vurderes hva som er 
sannsynlig. Høyesterett har vurdert en rekke forskjellige virkninger av virksomhetsoverdragelse og 
har ikke lagt til grunn at noen typer konsekvenser er uten betydning og derfor ikke skal vurderes. 
Avgjørende har med andre ord ikke vært virkningenes art, men deres vekt ved den konkret 
bedømmelsen. 

 

 
(52) Dette fører over til hovedspørsmålet i saken – om A kan påberope seg valgrett fordi hun som følge av 

virksomhetsoverdragelsen ikke lå an til å få AFP ved fylte 62 år. DNB Næringseiendom AS samt 
partshjelperne Finans Norge og NHO har anført at AFP overhodet ikke kan tillegges betydning. Etter 
deres syn dreier det seg ikke om en rettighet, men en mulighet, og ytelsens art står i en særstilling. 

 

 
(53) Jeg gir først en kort redegjørelse for AFP-ordningen i privat sektor, som ble avtalt under 

inntektsoppgjøret mellom LO og NHO (daværende NAF) i 1988. Formålet var da å etablere en 
tidligpensjonsordning for slitne arbeidstakere, slik at de kunne trappe ned sin arbeidsinnsats frem til 
de fikk rett til alderspensjon etter folketrygden ved fylte 67 år. Aldersgrensen ble etter hvert senket til 
62 år. 

 

 
(54) Som en del av pensjonsreformen ble AFP i 2011 tilpasset den nye alderspensjonen i folketrygden og 

er nå et livsvarig påslag til denne pensjonen. Den justeres etter levealder, kan tas ut fra fylte 62 år og 
kan kombineres med arbeid uten avkortning av AFP-pensjonen. Siktemålet er nå å stimulere til at 
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flere står lenger i arbeid, samtidig som det fortsatt skal være mulig å gå av tidlig. De bedrifter som 
omfattes av ordningen, innbetaler en premie til AFP-ordningen. Den dekker omtrent to tredjedeler av 
de løpende utgifter, mens staten dekker en tredjedel. Nærmere regler er gitt i AFP-tilskottsloven av 
2010. 

 

 
(55) Vilkårene for AFP fremgår av vedtektene for Fellesordningen for avtalefestet pensjon fra april 2010 

med senere endringer. Sentrale vilkår er at arbeidstakeren på uttakstidspunktet må ha vært 
sammenhengende og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift de siste tre årene, og må – ved 62 år – ha 
arbeidet i minst syv av de siste ni årene i en AFP-bedrift. 

 

 
(56) DNB Næringseiendom AS har understreket at AFP ikke kan anses som noen rettighet før det er 

fastslått på uttakstidspunktet at vilkårene for å innvilge AFP er oppfylt. Jeg er enig i at inntil 
uttakstidspunktet er ytelsen beheftet med usikkerhet. Det vil avhenge av omstendighetene om man har 
en mer eller mindre velgrunnet forventning om å motta AFP. På den annen side kan jeg ikke se at 
dette i seg selv fører til at AFP er uten betydning for om det foreligger en valgrett. I rettspraksis har 
spørsmålet ikke vært om det foreligger noen rettighet, men hvor sannsynlig det er at den negative 
virkning av virksomhetsoverdragelsen inntreffer. 

 

 
(57) Etter mitt syn vil for eksempel arbeidstakere med lang tid igjen til det kan bli mulig å ta ut AFP ikke 

kunne bli hørt med at det er sannsynlig at de vil miste AFP og dermed må ha valgrett. Den fremtidige 
utviklingen både vedrørende de til enhver tid gjeldende AFP-vilkår og hva som vil være 
arbeidstakerens videre yrkesforløp, vil da være usikker. Men for en arbeidstaker – som A – med den 
nødvendige ansiennitet etter vedtektene og mindre enn to år igjen til fylte 62 år, finner jeg ikke 
holdepunkter i rettspraksis for at en forventning om å kunne ta ut AFP er uten betydning. Spørsmålet 
må her som ellers bli hvilken vekt bortfallet skal ha ved den konkrete vurdering. 

 

 
(58) Ankende part har også gjort gjeldende at AFP-ordningen bygger på en avtale etter forhandlinger 

mellom arbeidslivets parter, og at det kan forrykke balansen i denne kollektive tariffestede ordningen 
hvis AFP får betydning for valgretten. Ved AFP er det ingen sammenheng mellom 
premieinnbetalingen og den enkeltes krav på AFP. Det kan også nevnes at partene administrerer 
ordningen, jf. vedtektene § 15 om at styret er sammensatt av representanter for begge parter. 

 

 
(59) Jeg er i og for seg enig i at det er en viktig forskjell mellom AFP og ordinær pensjon hvor den enkelte 

arbeidstakers opptjening har direkte betydning for den senere utbetaling. Det er også riktig at AFP-
vedtektene utformes og administreres av arbeidslivets parter. På den annen side kan AFP-ordningen 
etter mitt syn ikke vurderes isolert, men må sees i lys av den alminnelige pensjonsreformen. I april 
2007 sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag i St.meld.nr.5 (2006-2007) til rammer for det 
videre arbeid med en tilpasset AFP-ordning, hvoretter Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
oppnevnte et utvalg med organisasjonene i arbeidslivet for å utforme nye regler om AFP i privat 
sektor. Avtalen mellom LO og NHO i april 2008 om AFP-ordningen inngikk som en del av 
lønnsoppgjøret, som omfattet at Regjeringen ville foreslå statstilskudd. Vedtektene ble godkjent av 
departementet og er i samsvar med AFP-tilskottsloven, som ble vedtatt av Stortinget i februar 2010. 
Da den nye AFP-ordningen så ble virksom fra januar 2011, omfattet den etter det opplyste nesten 13 
000 bedrifter med omtrent 650 000 arbeidstakere. 

 

 
(60) Det ville etter mitt syn rime dårlig med Høyesteretts praksis om valgrett ved virksomhetsoverdragelse 

hvis man skulle se bort fra en så praktisk og økonomisk viktig pensjonsordning som AFP fordi den er 
tariffestet. Ytelsen er direkte knyttet til arbeidssituasjonen gjennom de nevnte kvalifikasjonsreglene 
og kan ha stor økonomisk betydning for den enkelte arbeidstaker. At reduksjon av pensjon kan være et 
moment ved den konkrete vurderingen av om det foreligger valgrett, ble som nevnt lagt til grunn i 
psykiatridommen fra 2000, hvor det samtidig ble foretatt en nærmere vurdering av hvilken virkning 
dette hadde for arbeidstakeren. Betydningen av pensjon ble også nevnt i forarbeidene til 
arbeidsmiljøloven av 2005. Jeg viser her til uttalelsene i NOU 2004:5 og Ot.prp.nr.49 (2004-2005), 
som jeg allerede har sitert. Jeg kan ikke se noen grunn til å utelukke AFP-ytelser som med stor 
sannsynlighet ville blitt utbetalt, med den begrunnelse at de følger av tariffavtale. 
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(61) DNB Næringseiendom AS og partshjelperne har videre fremhevet at valgretten ifølge rettspraksis er 

en unntaksregel, og at det vil innebære en betydelig utvidelse hvis AFP skal tas i betraktning. Jeg er 
enig i at valgretten er ment å være en unntaksregel for ikke å hindre omstilling og for å redusere 
overtallighet, og at dette må tas i betraktning ved vurderingen. Det er opplyst at det årlig var mellom 9 
000 og 11 000 nye mottakere av AFP fra 2011 til 2017. På den annen side er det ikke fremlagt noe 
tallmateriale som belyser hvor mange som kan bli berørt dersom bortfall av AFP – innen de rammer 
jeg har skissert foran – tas i betraktning ved virksomhetsoverdragelser. 

 

 
(62) I tråd med kravet i rettspraksis om at virksomhetsoverdragelsen må føre til «ikke uvesentlige negative 

endringer» i arbeidstakers situasjon, kan det ikke bli tale om å la bortfall av AFP få generell betydning 
for enhver arbeidstaker i bedrifter som er tilknyttet ordningen. Jeg minner her om at det følger av 
syvårsregelen i AFP-vedtektene § 3-4 nr. 1 at ansiennitet opptjent før 53 år ikke kvalifiserer for 
pensjon. I samsvar med rettspraksis må det vurderes konkret hvor sannsynlig det er at arbeidstakeren 
ville ha mottatt AFP hvis virksomhetsoverdragelsen ikke hadde skjedd. Ved denne vurderingen kan 
ikke arbeidstakerens alder alene være avgjørende. Utgangspunktet må snarere være i hvilken 
utstrekning vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt på skjæringstidspunktet, og hvor lenge det er igjen 
til uttakstidspunktet. 

 

 
(63) NHO har gjort gjeldende at en konkret vurdering vil være vanskelig å praktisere ved AFP og føre til 

merarbeid i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Etter mitt syn er det vanskelig å vurdere hvor 
stor vekt disse hensyn har, siden tallmaterialet som nevnt gir liten veiledning. En begrensende faktor 
er for øvrig at det ikke vil være nødvendig med noen bortfallsvurdering når også den ervervende 
arbeidsgiver er tilknyttet AFP-ordningen. 

 

 
(64) Det er også anført at spørsmålet om bortfall av AFP bør ha betydning for valgretten, eventuell i 

hvilken utstrekning det bør skje, reiser generelle spørsmål som fortrinnsvis bør reguleres ved 
lovgivning. Situasjonen er imidlertid at til tross for at departementet i Ot.prp.nr.91 (2005-2006) mente 
at det kunne være grunn til å se nærmere på behovet for eventuelt å lovregulere spørsmål knyttet til 
valgrett, har dette ikke skjedd. Når lovgiver på denne måten har overlatt rettsavklaringen til 
domstolene, er det etter mitt syn den beste løsning at spørsmålet om betydning av AFP løses i tråd 
med de generelle prinsipper som er fastslått i rettspraksis. Det er for øvrig ikke tale om å rokke ved 
praktiseringen av AFP-vedtektene, som ble vedtatt etter de fire dommene om valgrett ved 
virksomhetsoverdragelser. 

 

 
(65) I denne sammenheng tilføyer jeg i lys av partenes anførsler at arbeidsmiljøloven § 16-2 ikke gir 

synderlig veiledning i saken. Bestemmelsen regulerer overføring av lønns- og arbeidsvilkår, mens 
omfanget av valgretten er overlatt til praksis. Jeg finner det vanskelig å trekke slutninger fra det 
såkalte «tariffunntaket» og «pensjonsunntaket» i henholdsvis § 16-2 andre ledd og tredje ledd til 
løsningen av vår sak. 

 

 
(66) Jeg går så over til å vurdere As situasjon. Det er på det rene at hun ved virksomhetsoverdragelsen 

beholdt sitt lønnsnivå, sin ansiennitet opparbeidet i DNB, samt funksjonærlån i DNB for inntil tre år 
etter overdragelsen. I tillegg fikk hun 84 818 kroner som kompensasjon for tap i innskuddspensjon. 

 

 
(67) A har for det første anført at hun hadde en valgrett til å fortsette arbeidsforholdet hos DNB 

Næringseiendom AS fordi hun som følge av overdragelsen 1. januar 2016 til Steen & Strøm AS ikke 
kunne ta ut AFP ved fylte 62 år. Som nevnt foran, er mitt utgangspunkt at bortfall av AFP i prinsippet 
er et relevant moment, men at det må foretas en konkret vurdering. 

 

 
(68) Jeg legger til grunn at A etter all sannsynlighet ville blitt innvilget AFP ved fylte 62 år, slik at hun fra 

mars 2017 – ett år og to måneder etter virksomhetsoverdragelsen – ville ha mottatt slik pensjon. Det er 
ubestridt at hun hadde den nødvendige ansiennitet og lå an til å oppfylle de andre vilkårene i AFP-
vedtektene. Årlig dreide det seg om en ytelse på 70 000 kroner fra 62 til 67 år og deretter 51 000 
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kroner, som med en antatt levealder på 85 år i alt ville utgjøre 1,3 millioner kroner. 
 

 
(69) DNB Næringseiendom AS har vist til rettspraksis om arbeidsgivers styringsrett hvor arbeidstakere har 

måttet tåle betydelige økonomiske innskrenkninger, jf. HR-2016-2286-A (Rygge) og Rt-2008-856 
(Theatercafeen). Etter mitt syn kan man ikke uten videre trekke paralleller mellom 
virksomhetsoverdragelser og styringsretten, som hviler på andre hensyn. Hva særlig gjelder 
Theatercafe-dommen, lå forholdene dessuten helt annerledes an, jf. dommens avsnitt 39-45. 

 

 
(70) I lys av rettspraksis om valgrett er jeg enig med lagmannsretten i at bortfall av et totalt pensjonsbeløp 

på 1,3 millioner kroner som følge av virksomhetsoverdragelsen er en ikke uvesentlig negativ endring 
av inngripende karakter i As arbeidssituasjon. 

 

 
(71) Min konklusjon blir etter dette at A hadde en valgrett fordi hun har sannsynliggjort at hun som følge 

av virksomhetsoverdragelsen gikk glipp av AFP i størrelsesorden 1,3 millioner kroner. 
 

 
(72) På bakgrunn av partenes anførsler tilføyer jeg at lagmannsretten la vekt på at A hadde et privat lån på 

omtrent 1,5 millioner kroner, som etter det opplyste skyldtes økonomiske disposisjoner fra ektefellen 
på grunn av demens. Jeg har vanskelig for å følge dette resonnementet. Det er nok så at gjeldsbyrden 
illustrerer at AFP var viktig for henne. Men etter mitt syn følger det av rettspraksis at negative 
virkninger av en virksomhetsoverdragelse bare kan tillegges betydning for valgretten når de har 
tilknytning til arbeidssituasjonen, mens rent private forhold ikke kan tillegges vekt. 

 

 
(73) I denne sammenheng minner jeg om formuleringene i Rt-1999-977 (Nemko), hvor betydningen av 

arbeidssituasjonen ble vektlagt. I Rt-1999-989 (Vest-Ro) ble det lagt vekt på at overdragelsen førte til 
risiko for lengre arbeidsreise til et nytt arbeidssted, og i Rt-2000-2047 (Psykiatri) nådde 
arbeidstakeren ikke frem med sin anførsel om at han som humanetiker måtte arbeide på et sykehus 
som var forpliktet på et kristent verdigrunnlag. Begrunnelsen var at dette ikke hadde noen praktisk 
betydning for hans eller andres pasientbehandling og øvrige arbeidssituasjon, og det krevdes ingen 
deltagelse fra de ansattes side i de kristne aktiviteter som sykehuset arrangerte. 

 

 
(74) Lagmannsretten la også en viss vekt på at det for A vil være «en tilleggsbelastning – uten AFP – å 

oppleve en saklig begrunnet risiko for i hvert fall endrede arbeidsforhold og muligheten for en 
begrenset fremtidig lønnsutvikling». Dette har vært lite fremme i saken, og jeg finner det ikke 
nødvendig å ta stilling til det. 

 

 
(75) Jeg er enig med lagmannsretten i at det ikke har synderlig betydning at A ved overdragelsen mistet 

kontakten med to av de seks personene hun hadde arbeidet med i Oslo City-kvartalet. De fleste av 
dem som hadde arbeidet i senterledelsen fortsatte, og arbeidsfellesskapet må i det store og hele ansees 
som intakt. 

 

 
(76) Anken har ikke ført frem og A tilkjennes sakskostnader for Høyesterett. På vegne av A er det krevet 

224 750 kroner, mens YS har krevet 78 000 kroner, begge inkludert merverdiavgift. 
Kostnadsoppgavene legges til grunn. 

 

 
(77) Selv om anken forkastes, finner jeg det hensiktsmessig å utforme ny domskonklusjon. 
 

 
(78) Jeg stemmer for denne 

DOM: 

1. A hadde 31. desember 2015 rett til å fortsette arbeidsforholdet med DNB Næringseiendom AS. 
 

2. Lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 2, stadfestes. 
 

3. I sakskostnader for Høyesterett betaler DNB Næringseiendom AS til A 224 750 – 
tohundreogtjuefiretusensyvhundreogfemti - kroner og til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
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78 000 – syttiåttetusen - kroner innen 2 – to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
 
 

 

 
(79) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(80) Dommar Høgetveit Berg: Det same. 
 

 
(81) Dommer Noer: Likeså. 
 

 
(82) Dommer Indreberg: Likeså. 
 

 
(83) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

DOM: 

1. A hadde 31. desember 2015 rett til å fortsette arbeidsforholdet med DNB Næringseiendom AS. 
 

2. Lagmannsrettens dom, domsslutningen punkt 2, stadfestes. 
 

3. I sakskostnader for Høyesterett betaler DNB Næringseiendom AS til A 224 750 – 
tohundreogtjuefiretusensyvhundreogfemti - kroner og til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
78 000 – syttiåttetusen - kroner innen 2 – to - uker fra forkynnelsen av denne dom.  

 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Noregs Høgsterett - Dom - HR-2018-1769-A 
 
 

Instans Noregs Høgsterett – Dom 
Dato 2018-09-18 
Publisert HR-2018-1769-A 
Stikkord Strafferett. Arbeidsrett. Ansvar for HMS-arbeid. Hovedbedrift. Foretaksstraff. 
Sammendrag Foretaksstraffen for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 første til tredje 

punktum jf. § 2-2 andre og tredje ledd, jf. forskrift om utføring av arbeid § 32-1 jf. 
§ 27-2 første ledd jf. strl. 1902 § 48a, ble fastsatt til en bot på 600 000 kroner. 
Selskap A, som var tiltalt i saken, var engasjert for å planere og fjerne masse fra et 
område, og hadde engasjert selskap B til å transportere massene fra arbeidsstedet 
til en tipp. De to selskapene hadde ikke samordnet HMS-planene sine, og hadde 
heller ikke utviklet egne HMS-planer for det arbeidet de skulle gjøre i fellesskap. 
En ansatt i selskap B kjørte en truck utenfor kanten på tippen og omkom. 
Høyesterett kom til at selskap A måtte anses som hovedbedrift med ansvar for 
samordning av HMS-arbeidet. Det ble uttalt at det bare kunne være én 
hovedbedrift på det enkelte arbeidssted, og at uttrykket viser til en konkret 
helhetsvurdering, hvor både formelle og faktiske omstendigheter må trekkes inn. 
Vurderingen må også knyttes til arbeidsplassen som helhet og over tid. Ved den 
konkrete vurderingen ble det vist til at den dominerende virksomheten på 
arbeidsplassen var knuseverket til selskap A, som også hadde engasjert selskap B, 
og var eneste arbeidsgiver på arbeidsplassen både før og etter arbeidet til selskap 
B. (Rt-sammendrag) 

Saksgang Aust-Agder tingrett TAUAG-2016-193950 – Agder lagmannsrett LA-2017-91744 
– Høgsterett HR-2018-1769-A, (sak nr. 18-082380STR-HRET), straffesak, anke 
over dom. 

Parter Aust Agder Jernmalmgruber AS (advokat Jørn Terje Kristensen – til prøve) mot 
Påtalemakta (førstestatsadvokat Tarjei Istad). 

Forfatter Dommarane Høgetveit Berg, Falch, Normann, Bull og Bårdsen. 
Sist oppdatert 2018-09-25 

 
 

 
 

 
(1) Dommar Høgetveit Berg: Saka gjeld føretaksstraff og oppreising etter arbeidsuhell med dødeleg 

utgang, der fleire verksemder hadde arbeidstakarar på den same arbeidsplassen. Spørsmålet er kven 
som etter arbeidsmiljølovgjevinga skal reknast som hovudverksemd – og med det ha ansvaret for 
samordninga av arbeidet med helse, miljø og sikkerheit – HMS. 

 

 
(2) Aust Agder Jernmalmgruber AS eig og driv Klodeborg Pukkverk i Arendal, Landvik Pukkverk i 

Grimstad og Klodeborg Pukkverk avdeling Eydehavn ved Arendal hamn. Selskapet har to stasjonære 
knuseverk og eit mobilt grovknuseverk. Verksemda hadde i 2016 omlag 35 tilsette og omlag 44 
millionar kroner i driftsinntekter. 

 

 
(3) Vinteren 2011 inngjekk Klodeborg Pukkverk, som leigetakar, ei avtale med Eydehavn Vekst AS, som 

utleigar, om planering og uttak av masse på eit område på omlag 50 mål frå Bukkevika til Nitridveien 
på Eydehavn i Arendal kommune. Arendal Havnevesen KF overtok arealet etter at Eydehavn Vekst 
AS vart likvidert sommaren 2012. Arendal hamn hadde behov for å frigjera areal i eit høgare tempo, 
og Aust Agder Jernmalmgruber AS fekk difor vinteren/våren 2013 melding om å forsere arbeidet med 
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å fjerne sprengt stein og køyre massane i deponi. Aust Agder Jernmalmgruber AS hadde ikkje 
kapasitet til å utføre alt arbeidet sjølv, og engasjerte maskinentreprenøren Lindland Maskin AS. 
Avtala mellom dei to selskapa vart inngått munnleg hausten 2013. 

 

 
(4) På arbeidsplassen vart det bora i fjell, sprengt fjell, knust stein og transportert masse. Utsprengt grov 

stein vart mellomlagra på ein stor tipp før knusing. På toppen av tippen var det etablert eit flatt platå 
slik at dumparar kunne tømme stein. Tippen vart etablert av Aust Agder Jernmalmgruber AS hausten 
2013. Selskapet utførte då også noko massetransport frå sprengingsområdet opp til tippen. Tippen vart 
etter kvart så høg at risikoen for at utforkøyring kunne føre til ei alvorleg ulykke, også med 
dødsfølgje, var klar. 

 

 
(5) Frå byrjinga av januar 2014 overtok Lindland Maskin AS ansvaret for transporten av stein til tippen. 

Då ulukka hende, hadde både Aust Agder Jernmalmgruber AS og Lindland Maskin AS generelle 
HMS-planar med retningsliner for bruk av dumpar og sikring ved køyring på tipp. Dei to selskapa 
samordna likevel ikkje HMS-planane sine og utvikla heller ikkje særskilte HMS-planar for det 
arbeidet som skulle gjerast i Eydehavn. 

 

 
(6) Begge selskapa hadde verneombod. Den siste dokumenterte vernerunderapporten er datert 29. januar 

2014, og er gjort av Lindland Maskin AS. Tippen var ikkje tema på nokon av vernerundane. 
 

 
(7) Ulukka skjedde 24. mars 2014 då A, som var tilsett i Lindland Maskin AS, skulle tippe ei last med 

stein frå toppen av tippen. På dette tidspunktet var det ikkje tippstokk eller anna sperreinnretning på 
toppen for å hindre utforkøyring. Det var heller ingen gravemaskin som gjorde teneste som 
tippmaskin slik at massane kunne tømmast inne på platået og deretter bli skuva over tippkanten. A 
rygga tipptrucken for langt ut på kanten slik at den fall utfor. Tipptrucken velta rundt minst ein gong 
og hamna til slutt på hjula i botn av fyllinga. A nytta ikkje setebelte og vart kasta ut gjennom frontruta 
under rundvelten. Han døydde momentant som følge av knusingsskader i brystregionen. 

 

 
(8) Agder politidistrikt utferda 27. mai 2016 førelegg mot Aust Agder Jernmalmgruber AS. Førelegget 

var tufta på forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 6. 
desember 2011 nr. 1357 § 27-2, jf. arbeidsmiljølova § 2-2, og bygde på følgjande faktiske grunnlag: 

«Mandag 24. mars 2014 i Nitridveien ved Arendal Havn på Eydehavn pågikk det arbeid med 
blant annet bergverksdrift, og en person døde etter å ha veltet med dumper utfor en ca 32 
meter høy etablert tipp. Klodeborg og Landvik pukkverk hadde som hovedbedrift ikke sørget 
for at det var utarbeidet en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før arbeidet på 
stedet startet.» 

 

 
(9) Ved førelegg frå Agder politidistrikt 5. oktober 2016 vart Lindland Maskin AS tiltalt for brot på 

arbeidsmiljølova § 19-1 første til tredje ledd, jf. § 4-1 første ledd, jf. § 3-1 andre ledd bokstav c, jf. 
internkontrollforskrifta § 5 nr. 6 og arbeidsmiljølova § 19-1 første til tredje ledd, jf. utføringsforskrifta 
§ 10-3, jf. § 1-3, jf. straffelova 1902 § 48 a. 

 

 
(10) Aust-Agder tingrett sa 23. mars 2017 dom [TAUAG-2016-193950]1, der Aust Agder Jernmalmgruber 

AS og Lindland Maskin AS vart dømde til å betale kvar si bot på 400 000 kroner. Selskapa vart 
samstundes dømde til i fellesskap å betale kvar av foreldra til den avlidne 150 000 kroner i oppreising. 
Lindland Maskin AS vart i tillegg dømt til å betale kvar av foreldra 150 000 kroner for tap av forsytar. 

 

 
(11) Begge selskapa anka dommen til Agder lagmannsrett. Agder lagmannsrett sa dom 19. mars 2018 [LA-

2017-91744]1 med slik domsslutning: 

«1. Aust-Agder Jernmalmgruber AS dømmes for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 første til 
tredje ledd, jf § 2-2 første ledd, jf forskrift om utførelse av arbeid § 27-2 første til femte ledd, jf 
straffeloven 1902 § 48a til en bot til statskassen stor 600 000 – sekshundretusen – kroner. 

 

2. Lindland Maskin AS frifinnes for tiltalens post II. 
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3. Lindland Maskin AS Lindland Maskin AS dømmes for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 19-1 
første til tredje ledd, jf § 4-1 første ledd, jf § 3-1 annet ledd bokstav c, jf internkontrollforskriften § 
5 nr 6, jf straffeloven 1902 § 48a til en bot til statskassen stor 600 000 – sekshundretusen – kroner. 

 

4. Ankene over tingrettens dom, domsslutningen post 3, 4, 5 og 6 forkastes. 
 

5. Saksomkostninger til det offentlige idømmes ikke.» 
 

 

 
(12) Aust Agder Jernmalmgruber AS har anka dommen til Høgsterett. Anken gjeld lovbruken under 

skuldspørsmålet. I prosedyren for Høgsterett er sakshandsamingsfeil gjort gjeldande utanfor anken. 
Dei sivile krava er anka for det tilfellet at anken i straffesaka fører fram. Påtalemakta har før 
ankeforhandlinga justert heimelskjeda, og Aust Agder Jernmalmgruber AS har ikkje hatt innvendingar 
mot dette. 

 

 
(13) Mitt syn på saka: 
 

 
(14) Arbeidsmiljølova § 2-2 regulerer etter overskrifta arbeidsgjevarens plikter overfor andre enn eigne 

arbeidstakarar. Paragrafen har slik ordlyd: 

«(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller 
selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal 
arbeidsgiver: 

a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført 
på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, 

 

b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, 
 

c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. 
 

(2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse,- miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere, og ingen virksomhet 
kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for 
samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som bestemmer 
hvem som skal ha ansvaret for samordningen. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av arbeidsgivers 
plikter etter denne paragraf.» 

 

 
(15) I saka her, med arbeidstakarar frå fleire verksemder på den same arbeidsplassen, låg det ikkje føre 

nokon samordna HMS-plan, slik arbeidsmiljølova § 2-2 føreset. Hovudspørsmålet er om Aust Agder 
Jernmalmgruber AS skal reknast som hovudverksemd etter arbeidsmiljølova § 2-2 andre ledd. I så fall 
var det dette selskapet som hadde ansvaret for å utarbeide ein slik samordnande HMS-plan. 

 

 
(16) Eg nemner at for det området denne saka gjeld – bergarbeid – er det med heimel i arbeidsmiljølova § 

2-2 tredje ledd gjeve særlege reglar i forskrift. Utføringsforskrifta § 27-2 regulerer krav til 
risikovurdering og HMS-plan for bergarbeid. Paragrafens femte ledd har slik ordlyd: 

«Dersom det er arbeidstakere fra flere virksomheter til stede på samme arbeidsplass, skal 
HMS-planen angi målet, tiltakene og fremgangsmåten for hovedbedriftens samordning av 
HMS-tiltakene.» 

 

 
(17) Det er ikkje noko i rettskjeldematerialet som kan tyde på at uttrykket «hovedbedrift» i 

utføringsforskrifta § 27-2 femte ledd har eit anna innhald enn det same uttrykket i heimelslova; 
arbeidsmiljølova § 2-2 andre ledd. 

 

 
(18) Korkje lova eller forskrifta inneheld nokon definisjon av kva som skal reknast som hovudverksemd. 

Dette er heller ikkje noko eintydig omgrep nytta andre stader i lovverket. 
 

 
(19) Ordlyden i arbeidsmiljølova § 2-2 andre ledd første punktum peikar beinveges i retning av at det er 
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den verksemda som dominerer på arbeidsplassen som er hovudverksemda. Ordlyden peikar vel også i 
retning av ei hierarkisk tilnærming; den berande aktiviteten på arbeidsplassen står i kontrast til 
moglege støttefunksjonar og underleverandørar. 

 

 
(20) Samanhengen mellom arbeidsmiljølova § 2-2 andre ledd første til tredje punktum føresett at det berre 

kan vera ei hovudverksemd. Det at hovudverksemda skal ha ansvaret for «samordninga», peikar på eit 
ansvar som leiar. Dette trekkjer også klart i retning av at det er den samla aktiviteten – og samstundes 
arbeidsplassen som heilskap – som skal vurderast. 

 

 
(21) Arbeidsmiljølova § 2-2 er ei vidareføring av den tidlegare arbeidsmiljølova 1977 § 15 og skal i 

utgangspunktet tolkast på den same måten, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 303. Arbeidsmiljølova § 
15 nr. 1 nytta avgrensinga «driver virksomhet på samme arbeidsplass». Dette underbyggjer at ein 
ikkje kan dele opp vurderinga funksjonelt eller geografisk innanfor ein arbeidsplass. Arbeidsmiljølova 
§ 2-2 første ledd nyttar rett nok ikkje arbeidsplassen som avgrensing av verkeområdet for regelen, 
men omfattar dei som utfører «arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller 
innretning». Dette peikar etter mitt syn i den same retninga – og harmonerer dårleg med ei vurdering 
som tek utgangspunkt i delar av den samla aktiviteten på arbeidsplassen. 

 

 
(22) Arbeidsmiljølova § 2-2 regulerer situasjonen der også andre enn arbeidsgjevarens eigne arbeidstakarar 

utfører arbeidsoppgåver i tilknyting til arbeidsgjevarens aktivitet eller innretning. Føremålet med å 
utpeike ei hovudverksemd er å ha ein samordningsansvarleg. 

 

 
(23) Regelen tek altså sikte på å fange opp ansvaret som elles etter omstenda ville kunne falle utom den 

enkelte arbeidsgjevars ansvar eller ansvar som ingen har tenkt på. Regelen vil også motverke at det 
gjeld ulike HMS-krav parallelt. Kva som skal reknast som hovudverksemd, må såleis relatere seg til 
den samordningsplikta som etter lova nettopp er lagt til hovudverksemda. Ei plikt til å samordne bør 
naturleg liggja til den verksemda som er best eigna. Det vil gjennomgåande vera den arbeidsgjevaren 
som har best oversikt over arbeidsplassen – og til dømes ikkje nødvendigvis den verksemda som elles 
har størst erfaring med HMS-arbeid. 

 

 
(24) Dersom først tilknytingskravet mellom to verksemder er oppfylt, talar føremålet samstundes klart for 

at ein ikkje kan splitte opp ansvaret geografisk eller funksjonelt og med det i realiteten operere med 
fleire hovudverksemder. Også ei rullering av ansvaret mellom dei ulike verksemdene vil etter mitt syn 
vera i strid med føremålet. Likevel må det vera rom for å endre hovudverksemd dersom det etter 
omstenda ligg til rette for det, jf. også avtale- og vedtakskompetansen i arbeidsmiljølova § 2-2 andre 
ledd andre og tredje punktum. 

 

 
(25) Førearbeida til arbeidsmiljølova § 2-2 andre ledd gjev lite konkret rettleiing. Regelen er som nemnd ei 

vidareføring av den tidlegare arbeidsmiljølova 1977 § 15 og skal i utgangspunktet tolkast på den same 
måten, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 303. I førearbeida til arbeidsmiljølova 1977 § 15 nr. 1 
bokstav c – Ot.prp.nr.3 (1975–1976) side 110 – heiter det: 

«Etter bokstav c) slås det fast at hovedvirksomheten normalt skal ha ansvaret for 
samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. Denne regelen er i samsvar 
med den praksis som følges ved de fleste virksomheter i dag, og tar særlig sikte på de tilfeller 
hvor arbeidstakere som hører inn under andre arbeidsgivere kommer inn i en eksisterende 
virksomhet for f.eks. å foreta reparasjoner o.l. I slike tilfeller bør vernetjenesten ved 
hovedvirksomheten omfatte alle arbeidstakere innenfor virksomhetens område, slik at all 
virksomhet blir innordnet under denne.» 

 

 
(26) Etter mitt syn gjev heller ikkje desse førearbeida særleg rettleiing – ut over det dømet det blir vist til. 
 

 
(27) Det er for Høgsterett ikkje lagt fram praksis, i form av avtaler mellom arbeidsgjevarar eller vedtak frå 

Arbeidstilsynet, som kan kaste lys over kva som nærare ligg i omgrepet hovudverksemd. 
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(28) Det ligg heller ikkje føre relevant rettspraksis. Aust Agder Jernmalmgruber AS har vist til Rt-1982-

645. Saka gjaldt spørsmål om ein byggherre kunne bli ansvarleg etter arbeidsmiljølova 1977 § 87 for 
lovbrot gjort i entreprenørens verksemd. Høgsterett meinte at det var ein naturleg føresetnad for 
ansvar for selskapet at det hadde hatt reell moglegheit for instruksjon og kontroll. Denne orskurden 
gjeld etter mitt syn difor ein annan ansvarssituasjon. Arbeidsmiljølova § 2-2 andre ledd regulerer ikkje 
kven som har rett og plikt til instruksjon og kontroll med arbeidstakarane, men kven som skal ha 
ansvaret for å samordne HMS. 

 

 
(29) Konklusjonen min er etter dette at det uttrykket «hovedbedrift», slik det er brukt i arbeidsmiljølova § 

2-2 andre ledd og utføringsforskrifta § 27-2 femte ledd, viser til ei konkret heilskapsvurdering. Emnet 
er kven som er nærast til å ha ansvaret for samordninga av HMS-arbeidet. Det er styrande at 
hovudverksemda har eit samordnande ansvar og at det berre kan vera ei hovudverksemd. Ein må 
samanlikne dei moglege ansvarlege opp mot kvarandre i lys av kven av dei som har breiast og mest 
varig eller stabil tilknyting til den samla aktiviteten som skal koordinerast. 

 

 
(30) Ein kan truleg ikkje stille opp ei heilt uttømande liste over dei ulike elementa i denne samanlikninga. 

Etter mitt syn er det behov for å sjå på både dei formelle og dei faktiske omstenda. Moglege 
kontraktsforhold mellom dei ulike arbeidsgjevarane vil kunne gje eit utgangspunkt; typisk vil ein 
posisjon som underleverandør eller underentreprenør peike mot at verksemda ikkje skal reknast som 
hovudverksemd. Korleis samlokaliseringa har kome i stand, vil også spela inn. Det same gjeld at berre 
den eine av verksemdene er stasjonær, eller i alle fall har ei sterkare fysisk tilknyting til 
arbeidsplassen. Arten og omfanget av dei arbeidsoppgåvene som skal samordnast, vil også kunne vera 
relevant. Dersom det ligg føre ein etablert praksis i eller for bransjen, vil denne ha vekt. 

 

 
(31) Eg går så over til saka her. 
 

 
(32) Lindland Maskin AS' arbeidstakarar utførte arbeid i tilknyting til Aust Agder Jernmalmgruber AS' 

aktivitetar på arbeidsplassen. Lindland Maskin AS' massetransport var dominerande på sjølve tippen – 
og var i ein periode kan hende også dominerande i den samla verksemda på arbeidsplassen. Aust 
Agder Jernmalmgruber AS har gjort gjeldande at for denne perioden – då ulukka skjedde – stod 
oppdraget for Arendal hamn fram som eit entrepriseoppdrag der massetransporten var det essensielle. 
Eg kan ikkje slutte meg til dette perspektivet, sidan vurderinga av hovudverksemd må knytast til 
arbeidsplassen som heilskap og over tid. 

 

 
(33) Den dominerande verksemda på arbeidsplassen var knuseverket til Aust Agder Jernmalmgruber AS. 

Eg peikar særleg på at selskapet sjølv hadde arbeidsoppgåver knytt til massane og tippen både før og 
etter transportoppdraget, at selskapet var einaste arbeidsgjevar på arbeidsplassen både før og etter 
Lindland Maskin AS' arbeid, og at sistnemnte vart engasjert av Aust Agder Jernmalmgruber AS. Etter 
mitt syn må Aust Agder Jernmalmgruber AS tvillaust reknast som hovudverksemd. 

 

 
(34) Forsvararen har, utanfor anken, gjort gjeldande at lagmannsrettens dom må opphevast ettersom retten 

ikkje har handsama sentrale innvendingar, og dei mangelfulle domsgrunnane hindrar prøving av 
anken, jf. straffeprosesslova § 342 andre ledd nr. 4, jf. § 343 andre ledd nr. 8. Ut frå mitt syn på det 
materielle spørsmålet i saka, kan eg ikkje sjå at det ligg føre slike feil ved lagmannsrettens dom. 

 

 
(35) For det tilfellet at selskapet skal reknast som hovudverksemd, har Aust Agder Jernmalmgruber AS 

erkjent straffansvar etter arbeidsmiljølova § 19-1 første til tredje ledd, jf. straffelova § 48 a. 
 

 
(36) Anken må etter dette forkastast. Ettersom heimelsrekkja er noko presisert for Høgsterett, finn eg det 

mest korrekt å utforme ei ny domsslutning. Sakskostnader er ikkje kravd. 
 

 
(37) Når straffeanken ikkje fører fram, er oppreisingsansvar erkjent med det beløpet som er tilkjent av 

lagmannsretten. Anken over lagmannsrettens dom, domsslutninga punkt 4, må då forkastast. 
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(38) Eg røystar etter dette for slik 

DOM: 

1. Aust Agder Jernmalmgruber AS blir dømt for brot på arbeidsmiljølova § 19-1 første til tredje ledd, 
jf. § 2-2 andre og tredje ledd, jf. forskrift om utføring av arbeid § 32-1, jf. § 27-2 første til femte 
ledd, jf. straffelova 1902 § 48 a, til 600 000 – sekshundretusen – kroner i bot. 

 

2. Anken over lagmannsrettens dom, domsslutninga punkt 4, blir forkasta. 
 
 

 

 
(39) Dommer Falch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(40) Dommer Normann: Likeså. 
 

 
(41) Dommer Bull: Likeså. 
 

 
(42) Dommer Bårdsen: Likeså. 
 

 
(43) Etter røystinga sa Høgsterett slik 

 

DOM: 

1. Aust Agder Jernmalmgruber AS blir dømt for brot på arbeidsmiljølova § 19-1 første til tredje 
ledd, jf. § 2-2 andre og tredje ledd, jf. forskrift om utføring av arbeid § 32-1, jf. § 27-2 første til 
femte ledd, jf. straffelova 1902 § 48 a, til 600 000 – sekshundretusen – kroner i bot. 

 

2. Anken over lagmannsrettens dom, domsslutninga punkt 4, blir forkasta. 
 
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Borgarting lagmannsrett - Beslutning og kjennelse - LB-2019-
73823 

 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Beslutning og kjennelse 
Dato 2019-07-22 
Publisert LB-2019-73823 
Stikkord Arbeidsrett. Erstatning etter oppsigelse i prøvetid. 
Sammendrag Saken gjaldt anke over bevisbedømmelsen i sak om erstatning etter oppsigelse i 

prøvetid i arbeidsforhold. Lagmannsretten fant det klart at anke over 
bevisbedømmelsen ikke ville føre fram. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Follo tingrett TFOLL-2018-177179 – Borgarting lagmannsrett LB-2019-73823 
(19-073823ASD-BORG/03). 

Parter Grunnmur AS (advokat Sebastian Garstecki) mot A (prosessfullmektig Larysa 
Kaliuta). 

Forfatter Lagdommer Kristin Robberstad, lagmann Tonje Vang og lagdommer Tine Kari 
Nordengen. 

 
 

 
 

Grunnmur AS har erklært anke over Follo tingretts dom 14. mars 2019 i sak om erstatning etter oppsigelse i 
prøvetid i arbeidsforhold. 

Anken gjelder i hovedsak bevisbedømmelsen. Det anføres i korte trekk at tingretten har tatt feil når det gjelder 
forsentkommingen 1. juni 2018, hvor lange pauser arbeidstakeren tok, private telefonsamtaler og lytting til 
musikk i arbeidstiden mv. Tingretten har også tatt feil når det gjelder utførelsen av arbeidsoppgavene og hvilke 
konsekvenser manglene kunne fått for bedriften. Endelig har tingretten tatt feil når det gjelder opplæring og 
irettesettelser, samt omstendighetene rundt drøftingsmøtet 27. juni 2018. Det anføres at tingretten under 
hovedforhandlingen prioriterte tiden feil. Dette førte til at bedriften ikke fikk foretatt en fullstendig og uavkortet 
vitneutspørring, noe som kan ha innvirket på rettens bevisbedømmelse. 

Det anføres at vilkårene for oppsigelse i prøvetiden var oppfylt etter en riktig bedømming av de faktiske 
forholdene. 

Den ankende part anfører videre at fremtidstapet er uriktig utmålt. Det skulle vært gjort fradrag for lønn 
arbeidstaker har fått i nytt arbeidsforhold. 

Det ankes også over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Motparten fikk ikke medhold i at oppsigelsen skyldtes 
sykmeldingen. Han fikk heller ikke medhold når det gjelder sykepenger i arbeidsgiverperioden. Retten skulle 
tatt hensyn til disse forholdene ved utmålingen av sakskostnadene. 

Den ankende part ble ved lagmannsrettens brev 21. mai 2019 varslet etter tvisteloven § 29-13 fjerde ledd om at 
retten overveide å nekte anken fremmet. 

Den ankende part har besvart varselet i prosesskriv 4. juni 2019. Som bilag til prosesskrivet er det lagt fram en 
rekke utskrifter av e-brev, beskrevet som «eposter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i ansettelsesperioden». 

Ankemotparten har i prosesskriv 17. juni 2019 gitt kommentarer til prosesskrivet 4. juni 2019 med bilag. 
Prosesskrivet er meddelt den ankende part direkte. 
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[Lagmannsrettens bemerkninger] 
Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram, og at den derfor bør nektes fremmet etter 
tvisteloven § 29-13 andre ledd. 

Tingretten har i dommen side 6-7 tatt et korrekt rettslig utgangspunkt ved vurderingen av om det forelå saklig 
grunn til oppsigelse i prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6. Lagmannsretten kan heller ikke se annet enn at 
tingretten har foretatt en samvittighetsfull prøving av om vilkårene var oppfylt i denne konkrete saken. Ved 
denne vurderingen har tingretten korrekt tatt utgangspunkt i at det er arbeidsgiveren som må bevise de faktiske 
omstendighetene som påberopes som grunnlag for oppsigelsen. Det er videre arbeidsgiver som skal sørge for 
tilstrekkelig opplæring, tilrettevisning og korrekt saksbehandling forut for en oppsigelse i prøvetiden. 

I forbindelse med ankesaken har arbeidsgiver lagt fram mer enn 100 sider utskrift av e-brev. Det er ikke knyttet 
konkrete anførsler til de enkelte e-brevene. Ankemotparten har i sitt prosesskriv 17. juni 2019 pekt på at e-
brevene ikke inneholder opplysninger som underbygger at oppsigelsen var saklig eller viser at ankemotparten 
fikk tilstrekkelig opplæring. 

Lagmannsretten kan ikke se at bilagene endrer bevisbildet nevneverdig. Bilagene merket 1 og 2 er e-brev 
henholdsvis 23. og 28. mai 2018, der daglig leder skriver «Vi snakker om dette i morgen» i forbindelse med at 
en kunde ber om underskrift på «vedlagte ansvarsrett/samsvarserklæring» (23. mai) og forespørsel om anbud 
(28. mai). For øvrig ser dokumentene hovedsakelig ut til å være anbud med underlagsmateriale. Etter det 
lagmannsretten kan se, inneholder ikke materialet tilrettevisninger eller annet som tilsier at ankemotparten fikk 
tilstrekkelig opplæring eller fikk beskjed om at bedriften var så misfornøyde med prestasjonen at det kunne få 
konsekvenser for arbeidsforholdet allerede etter seks uker hvis den ikke ble bedre. 

For øvrig bemerkes at det er relevant å se hen til om saksbehandlingen forut for oppsigelsen har vært 
betryggende, slik tingretten har gjort. Lagmannsretten er enig i at det er betydelige svakheter ved 
drøftingsmøtet 27. juni 2018, og finner det tilstrekkelig å vise til tingrettens vurdering i dommen side 10. 

Til innvendingene mot tidsbruken under hovedforhandlingen i tingretten, bemerkes at det går fram av 
rettsboken at saksframstillingene og arbeidstakerens forklaring ble avviklet før lunsj, mens daglig leder og 
ytterligere to ledere ved bedriften ga forklaring etter lunsj. Prosedyrene fulgte deretter. Rettsmøtet varte til kl. 
16.30, og det er ikke protokollert innvendinger mot fordelingen av tid eller at noen av partene ønsket ytterligere 
tid til spørsmål til parter og vitner el.l. Ankemotparten har overfor lagmannsretten ikke kommet med 
innvendinger mot tidsbruken i tingretten. 

I anken er innvendingene mot tingrettens erstatningsutmåling ikke konkretisert ut over at det skulle vært gjort 
fradrag for lønn hos ny arbeidsgiver. Det følger imidlertid av rettspraksis at det bare unntaksvis skal gjøres 
fradrag for lønn fra ny arbeidsgiver, se blant annet Rt-2005-518. Det skal som den klare hovedregel ikke gjøres 
fradrag når erstatningen gjelder en så vidt begrenset tidsperiode som i denne saken. 

Anken nektes etter dette fremmet, og ankemotparten har rett til å få sine sakskostnader for lagmannsretten 
dekket etter tvisteloven § 20-2 andre jf. første ledd. Sakskostnader er krevd med 27 000 kroner inkludert mva til 
dekning av prosessfullmektigens salær. Kravet anses nødvendig og rimelig, jf. tvisteloven § 20-5. 

Lagmannsretten oppfatter ankeerklæringen slik at Grunnmur AS også har anket særskilt over tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse. 

Ved særskilt anke over en sakskostnadsavgjørelse kan lagmannsretten bare prøve underinstansens 
saksbehandling og lovanvendelse, og bevisbedømmelsen så langt den bare gjelder sakskostnadsspørsmålet, jf. 
tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Lagmannsretten kan prøve om sakskostnadsavgjørelsen bygger på en 
tilstrekkelig bred vurdering, men kan ikke prøve tingrettens skjønnsmessige vurderinger med mindre de 
framstår som vilkårlige, klart urimelige eller klart uforsvarlige. 

Tingretten har på side 13 i dommen tatt et korrekt rettslig utgangspunkt ved vurderingen av om ankemotparten 
hadde vunnet saken i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Tingretten har vurdert hvor 
hovedtyngden i tvisten lå, nemlig tvisten om det forelå en usaklig oppsigelse. Når tyngdepunktet gjelder 
ansvarsgrunnlaget vil man kunne akseptere et større avvik mellom påstand og domsbeløp. Det har ikke 
betydning om en part vinner fram på et prinsipalt eller subsidiært grunnlag så lenge parten vinner fram i 
realiteten, se blant annet Schei m.fl., Tvisteloven med kommentarer (2. utgave), bind I, side 701 med videre 
henvisning til rettspraksis. Det har derfor ikke betydning at ankemotparten ikke nådde fram med anførselen om 
at oppsigelsen skyldtes sykefravær. Lagmannsretten kan ikke se at det er uttrykk for feil rettsanvendelse når 
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tingretten er kommet til at avvisningen av kravet om sykepenger i 16 dager ikke utgjør en så stor del av saken 
at saken alt i alt ikke er vunnet i det vesentlige. Dette gjelder selv om den utmålte erstatningen er en del lavere 
enn påstanden, slik denne saken ligger an. Tingrettens vurdering er tilstrekkelig bred, og resultatet framstår ikke 
som vilkårlig, klart urimelig eller klart uforsvarlig. 

Anken over tingrettens sakskostnadsavgjørelse skal etter dette forkastes. 

Beslutningen og kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning i beslutning 
1. Anken nektes fremmet. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Grunnmur AS 27 000 – tjuesjutusen – kroner til A innen 2 – to – 
uker fra denne beslutningen er meddelt. 
 

 

Slutning i kjennelse:: 

Anken over tingrettens dom, domsslutningen punkt 4, forkastes. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-104346 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-06-28 
Publisert LB-2018-104346 
Stikkord Arbeidsrett. Endring av pensjonsordning. Avtalerevisjon. Avtaleloven § 36. 
Sammendrag Spørsmålet var om arbeidsgiver var berettiget til ensidig å endre aldergrensen for 

tidligpensjon ved 57 år ved overtallighet etter virksomhetsoverdragelse, og om de 
ansatte i medhold av avtaleloven § 36 kunne kreve revidert sluttpakker som ikke 
ga dem slik tidligpensjon. Flertallet kom til at de ansatte hadde et rettskrav som 
følge av fredningsavtale på to år ved salget av selskapet, der de var lovet at 40 års 
praksis om slik aldergrense skulle bli opprettholdt, og at kravet ga adgang til 
avtalerevisjon. Mindretallet fant at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for en avtale 
om å binde arbeidsgivers endringsadgang. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2017-137990 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-104346 
(18-104346ASD-BORG/03). 

Parter Eivind Ytterland, Lars Petter Korperud Ernø, Asbjørn Lyng, Sølvi Tyrihjell Aasen, 
Kristin Helgesen, Margaret Lucina og Hallgeir Edgar Sandnes (for disse: advokat 
Vidar Riksfjord) og Richardson Fossum mot St1 Norge AS (advokat Øyvind 
Carelius Svendsen). 

Forfatter Lagdommer Elizabeth Baumann, lagdommer Erik Bratterud og ekstraordinær 
lagdommer Halvard Hauge. 

 
 

 
 

Saken gjelder sluttavtaler i arbeidsforhold i forbindelse med nedbemanning etter virksomhetsoverdragelse, og 
spørsmålet om arbeidsgiver i denne forbindelse ensidig kan endre de ansattes kollektive pensjonsordning. 
 
 
I. Innledning 
Om sakens bakgrunn vises til tingrettens innledende gjennomgang som etter partenes samtykke kan legges 
uprøvd til grunn, jf. tvisteloven § 29-16 andre ledd: 

Saksøkerne Lars Petter Korperud Ernø (f. 1958), Asbjørn Lyng (f. 1956), Eivind Ytterland (f. 1957), Sølvi 
Tyrihjell Aasen (f. 1956), Margaret Lucina Richardson Fossum (f. 1956), Hallgeir Edgar Sandnes (f. 1958) 
og Kristin Helgesen (f. 1957) begynte alle å arbeide i A/S Norske Shell (Shell) i perioden 1980-2002. 

Ved eventuell frivillig fratreden som følge av nedbemanningsprosesser i Shell-systemet hadde saksøkerne 
tilgang til en «Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon ved overtallighet» («Overtallighetspolicy»). 
Den innebar at det for aldersgruppen 57+, der det var konstatert overtallighet, skulle søkes etablert avtale 
om frivillig fratreden som inneholdt et engangsbeløp som kompensasjonspakke eller en avtale om 
tidligpensjon. 

Samtlige saksøkere var ansatt i avdelingen for nedstrømsvirksomhet, da Shell vinteren 2013/2014 bestemte 
seg for å fisjonere ut denne avdelingen med det formål å selge den delen av virksomheten. 
Nedstrømsvirksomheten ble 1. september 2014 fisjonert fra Shell til Smart Fuel AS. For aksjene i Smart 
Fuel AS ble det deretter den 18. desember 2014 inngått en Sales & Purchase Agreement (SPA) med det 
finske selskapet ST1 Nordic Oy. Etter godkjenning fra konkurransemyndighetene, overtok St1 Nordic Oy 
aksjene i Smart Fuel AS 1. oktober 2015. Smart Fuel AS endret 28. september 2016 navn til St1 Norge AS. 
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To uker etter at St1 Nordic Oy overtok aksjene i Smart Fuel AS varslet de at det var behov for 
nedbemanning av opptil 60 årsverk. I andre halvdel av oktober 2015 gjennomført Smart Fuel AS en 
intervjuprosess med samtlige ansatte i selskapet. De ansatte som var ansett overtallige fikk beskjed 18. 
november 2015. For de overtallige ble det først avholdt et fellesmøte den 23. november 2015, før de i 
enkeltvise oppfølgingsmøter den 24-25 november 2015 fikk presentert sluttpakker for frivillig fratreden. 
Fristen for å besvare tilbudet om frivillig fratredelsesavtale m/sluttpakke var satt til 30. november 2015. 

Saksøkerne i vår sak, som alle var i aldersgruppen 57-59 år da de høsten 2015 ble ansett overtallige, fikk i 
medhold av nevnte overtallighetspolicy tilbud om en kompensasjons-pakke, og ikke en tidligpensjon. 
Samtlige saksøkere takket ja til tilbudet, og returnerte signerte fratredelsesavtaler m/sluttpakke innen den 
oppsatte fristen. 

Flere av saksøkerne hadde i perioden fra de fikk tilbud om fratredelsesavtale m/sluttpakke og frem til de 
signerte avtalen, forsøkt å kontakte Shell som tidligere arbeidsgiver for å få avklart hvordan 
overtallighetspolicyen var å forstå. Etter at de vinteren 2016 engasjerte advokat, avholdt de både 31. mars 
og 23. august 2016 møter med representanter fra Shell. Etter denne kontakten med Shell valgte saksøkerne 
ettersommeren 2016 å fremme krav mot Smart Fuel AS om at de ved fratreden i november 2015 hadde rett 
på tidligpensjon. 

Saksøkerne tok 6. oktober 2016 ut søksmål mot Smart Fuel AS. Saken ble henvist til forliksrådet. 
Forliksrådet fattet 16. mars 2017 avgjørelse om at saken måtte innstilles, jf. tvisteloven § 6-10. Saksøkerne 
tok deretter ut stevning for Oslo tingrett 4. september 2017 med et prinsipalt krav om revisjon av 
sluttavtalene, subsidiært at avtalene var ugyldige. St1 Norge AS tok til motmæle, og påstod seg frifunnet i 
tilsvar av 1. oktober 2017. 

Oslo tingrett avsa 27. april 2018 dom med slik slutning: 

Saksøker 1 – Eivind Ytterland: 
1. St1 Norge AS frifinnes. 

 

2. Eivind Ytterland betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundreogførtifem – kroner i sakskostnader til St1 
Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Saksøker 2 – Lars Petter Ernø: 
1. St1 Norge AS frifinnes. 

 

2. Lars Petter Ernø betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundreogførtifem – kroner i sakskostnader til St1 
Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Saksøker 3 – Asbjørn Lyng: 
1. St1 Norge AS frifinnes. 

 

2. Asbjørn Lyng betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundreogførtifem – kroner i sakskostnader til St1 
Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Saksøker 4 – Hallgeir Sandnes: 
1. St1 Norge AS frifinnes 

 

2. Hallgeir Sandnes betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundreogførtifem – kroner i sakskostnader til St1 
Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Saksøker 5 – Kristin Helgesen: 
1. St1 Norge AS frifinnes. 

 

2. Kristin Helgesen betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundreogførtifem – kroner i sakskostnader til St1 
Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Saksøker 6 – Margaret Lucina Richardson Fossum: 
1. St1 Norge AS frifinnes. 

 

2. Margaret Lucina Richardson Fossum betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundre ogførtifem – kroner i 
sakskostnader til St1 Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Saksøker 7 – Sølvi Tyrihjell Aasen: 
1. St1 Norge AS frifinnes. 

327



 

2. Sølvi Tyrihjell Aasen betaler 64.745 – sekstifiretusensyvhundreogførtifem – kroner i sakskostnader til 
St1 Norge AS innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger 
nedenfor. 

Eivind Ytterland, Lars Petter Korperud Ernø, Asbjørn Lyng, Sølvi Tyrihjell Aasen, Kristin Helgesen, Margaret 
Lucina Richardson Fossum og Hallgeir Edgar Sandnes har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. 
Ankeforhandling er holdt 6. – 10. mai 2019 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine 
prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt 15 vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til 
rettsboken. 
 
 
II. Partenes anførsler 
 
 
Ankende parter – Eivind Ytterland m fl. – har i hovedtrekk anført: 
Revisjonsadgangen i avtaleloven § 36 er særlig ment for tilfeller som dette. Bestemmelsen har en bred 
anvendelsesmulighet, og retten kan utvise betydelig fleksibilitet ved revisjonen. 

Ankende parter ble lovet at policy og praksis i Norske Shell AS (Shell) og policy ved overtallighet for gruppen 
57+ (57 til og med 62 år). skulle videreføres i Smart Fuel AS (Smart Fuel), eventuelt at de skulle gis minst like 
god kompensasjon. Shells policy og praksis var å gi tidligpensjon til alle som ble erklært reelt overtallige i 
gruppen 57 +. Det ble ved aksjesalget avtalt en fredningstid på to år fra det tidspunkt St1 Norge AS (St1) 
overtok Smart Fuel, dvs 1. oktober 2015. Det innebærer at ved overtallighet skulle de ansatte behandles som 
om de fortsatt var ansatt i Shell. Ingen skulle komme dårligere ut, dersom de ble nedbemannet i Smart Fuel/St1 
i fredningsperioden. Formålet var likebehandling av ansatte i Shell og Smart Fuel/St1. 

Personene i gruppen 57+, som ble overtallige i Shell rett før salget av Smart Fuel og ved omdisponering i 
perioden etter salget av Smart Fuel, fikk tilbud om tidligpensjon i samsvar med policy og praksis. 

Smart Fuel/St1 konstaterte under nedbemanningsprosessen at ankende parter var overtallige litt over en måned 
inn i fredningsperioden. Ankende parter fikk likevel ikke tilbud om tidligpensjon men ble tilbudt sluttpakker, i 
strid med det selskapet var forpliktet til å tilby og til en vesentlig lavere verdi enn tidligpensjon. De ankende 
parter fikk beskjed om at de ville bli oppsagt og miste sluttpakken dersom de takket nei, og de fikk bare noen få 
dager til å signere. I ettertid har de krevet tidligpensjon uten å få dette innvilget. 

Ett av selskapene må ha misforstått retten til tidligpensjon. Ankende parter har ingen skyld. De fikk forsikringer 
fra toppledelsen om at deres oppfatning var korrekt, og at deres forventning om tidligpensjon var berettiget. Det 
er tydelig at selskapene ikke er blitt enige om hvem som skal ta regningen. St1 har avvist mekling. 

For ankende parter er det tale om betydelige beløp. Syv privatpersoner står i ferd med å miste opp mot til 
sammen 14 millioner kroner som de var lovet. Denne regningen hører hjemme enten hos Shell eller hos St1, 
ikke hos syv arbeidsledige personer på rundt 60 år. 

Ankende parter har et rettskrav på tidligpensjon eller minst like god kompensasjon. Smart Fuel/St1 er 
avtalerettslig forpliktet til å tilby dette. Det foreligger for det første en felles partsoppfatning om at Smart Fuel 
ville ha tilbudt tidligpensjon. Dette gjelder både forståelsen av policydokumentet og garantien i 
fredningsperioden. Tor Arnesen, styreleder i Shell og tidligere styreleder i Smart Fuel, Børre Jacobsen, tidligere 
administrerende direktør i Smart Fuel og Frank Rogne, tidligere finansdirektør i Shell, alle i toppledelsen hos 
Shell og Smart Fuel høsten 2015, var i sine vitneforklaringer krystallklare på at 57+ hadde krav på 
tidligpensjon. Hele styret delte denne oppfatningen. Denne forståelsen støttes også av tidsnære bevis, herunder 
referat fra drøftingsmøte 19. juni 2014 og Q&A fra 2015. HR Policy Leader Bente Nordeide i Shell og HR-
medarbeider Linn Häkkinen i Smart Fuel hadde samme oppfatning om gjeldende praksis. Også tidligere 
konsulent i Shell, Tor Petter Gulbrandsen, som forfattet policydokumentet, delte denne oppfatningen. Dette 
synet fra arbeidsgivers side ble kommunisert til de ansatte i allmøter, på intranett og i drøftelsesmøter før 
fisjonen. Budskapet var at det skulle ikke foretas noen negative endringer i etablert praksis. Personalpolitikken 
til Shell skulle videreføres. 
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Vilkårene for tidligpensjon fremgår av policydokumentet, der kravet er overtallighet. Det er derfor begrepet 
«selektiv» er brukt. Den grå-skraverte tabellen i punkt 2.1.2 viser at tidligpensjon alltid ble brukt for de ansatte 
i kategorien 57+. Det er ingen antydning i dokumentet til at administrerende direktør var tiltenkt et 
diskresjonært skjønn hva gjaldt aldersgrensen 57 +. Praksis om tidligpensjon for gruppen 57+ ved frivillig 
fratreden var de siste tiårene entydig. 

Uansett hadde ankende parter, basert på den informasjonen som ble gitt fra ledelsen, en berettiget forventning 
om at Smart Fuel hadde forpliktet seg til å videføre ordningen med tidligpensjon eller en minst like god 
kompensasjon i fredningsperioden på 24 måneder. Det som ble kommunisert muntlig fra ledelsen i Smart Fuel, 
vil også forplikte St1 ved eierskifte. 

Hva gjelder partenes stilling, er det et svært skjevt og ujevnt styrkeforhold. Det er tale om vanlige arbeidstakere 
mot et stort konsern. Ingen av de ansatte hadde vært i en slik situasjon tidligere, og de fleste hadde jobbet i 
samme selskap i en årrekke, flere opp mot 34 år. St1 på sin side hadde rådgivende ressurser og advokatbistand 
tilgjengelig. 

Ved avtaleinngåelsen var ankende parter i en presset situasjon og ble truet med oppsigelse, til og med om at 
mangel på aksept kunne bli oppfattet som egenoppsigelse. St1 fokuserte kun på selskapets behov. Selskapet var 
ifølge tidligere HR Manager i Smart Fuel Maiken Heck Heide forberedt på reaksjoner fra gruppen 57 + men 
likevel gjorde ingen tiltak for å sikre denne gruppen. Det var ingen reell mulighet til en ekstern vurdering. 
Ankende parter var dessuten totalt uforberedt på å få tilbud om kompensasjonspakke og ikke tidligpensjon. De 
ba om fristutsettelse men fikk nei ut fra likhetsbetraktninger, til tross for at denne gruppen var i en 
ekstraordinær situasjon. Det ble heller ikke gitt anledning til å ta forbehold. 

St1 opptrådte klanderverdig mot ankende parter. Administrerende direktør Mika Wiljanen ble umiddelbart gjort 
kjent med innsigelsene, men han avviste disse og fulgte ikke opp. Det er også uenighet mellom vitnene fra St1 
om spørsmålet overhodet ble tatt opp i ledergruppen i St1. Ingen kontaktet tidligere styre eller ledelse i 
Shell/Smart Fuel for å forhøre seg om policy og praksis. 

Senere inntrådte forhold viser at alle andre i kategorien 57 + som har blitt reelt overtallige i Shell har fått 
tidligpensjon i de 24 månedene som har gått etter salget. 

Ankende parter har ikke vært passive, men fulgte opp sine rettmessige krav umiddelbart i dialog med Shell og 
advokat. 

Kravet om revisjon er i samsvar med det de hadde krav på. Det er stor avstand mellom det de hadde krav på og 
det de ble tilbudt. 

Tidligpensjon var del av en totalkompensasjon for lang og tro tjeneste i selskapet. Shell var ikke lønnsledende 
men hadde til gjengjeld konkurransedyktige betingelser totalt sett. Ankende parters krav henger tett sammen 
med deres avlønning og ansiennitet i Shell. 

Pulveriseringshensyn tilsier at avtalen revideres. St1 kan gjøre gjeldende garantiansvar overfor Shell, alternativt 
styreansvar overfor Arnesen, Rogne og Jakobsen. 

Beregningen av revisjonskravet er ikke bestridt. Det er små endringer som skal til, som å endre beløp og 
utbetalingstid, inntatt i faktisk utdrag side 8 flg. 

Det kan ikke være tvil om at det er begått urett i denne saken, og at det er på sin plass med revisjon. Den eneste 
måten å rette opp skaden er å revidere sluttavtalene. Da ender regningen opp der den hører hjemme. 

Ankende parter har nedlagt slik påstand: 

I sak mellom Eivind Ytterland og St1 Norge AS 

Prinsipalt: 
1. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Eivind Ytterland datert 30. november 2015 revideres etter 

rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
2. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Eivind Ytterland datert 30. november 2015 er ugyldig. 

 

I alle tilfelle: 
3. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Eivind Ytterlands sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
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I sak mellom Lars Petter Ernø og St1 Norge AS 

Prinsipalt: 
4. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Lars Petter Ernø datert 30. november 2015revideres etter 

rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
5. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Lars Petter Ernø datert 30. november 2015 er ugyldig. 

 

I alle tilfelle: 
6. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Lars Petter Ernøs sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 

I sak mellom Asbjørn Lyng og St1 Norge AS 

Prinsipalt: 
7. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Asbjørn Lyng datert 30. november 2015 revideres etter 

rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
8. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Asbjørn Lyng datert 30. november 2015 er ugyldig. 

 

I alle tilfelle: 
9. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Asbjørn Lyngs sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 

I sak mellom Hallgeir Sandnes og St1 Norge AS 

Prinsipalt: 
10. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Hallgeir Sandnes datert 27. november 2015 revideres etter 

rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
11. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Hallgeir Sandnes datert 27. november 2015 er ugyldig. 

 

I alle tilfelle: 
12. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Hallgeir Sandnes' sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 

I sak mellom Kristin Helgesen og St1 Norge AS 

Prinsipalt: 
13. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Kristin Helgesen datert 30. november 2015 revideres etter 

rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
14. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Kristin Helgesen datert 30. november 2015 er ugyldig. 

 

I alle tilfelle: 
15. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Kristin Helgesens sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 

I sak mellom Margaret L. R. Fossum og St1 Norge AS 

Prinsipalt: 
16. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Margaret L. R. Fossum datert 30. november 2015 

revideres etter rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
17. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Margaret L. R. Fossum datert 30. november 2015 er 

ugyldig. 
 

I alle tilfelle: 
18. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Margaret L. R. Fossums sakskostnader for tingretten og 

lagmannsretten. 
 

I sak mellom Sølvi Tyrihjell Aasen og St1 Norge AS 
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Prinsipalt: 
19. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Sølvi Tyrihjell Aasen datert 30. november 2015 revideres 

etter rettens skjønn. 
 

Subsidiært: 
20. Sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Sølvi Tyrihjell Aasen datert 30. november 2015 er 

ugyldig. 
 

I alle tilfelle: 
21. St1 Norge AS dømmes til å erstatte Sølvi Tyrihjell Aasens sakskostnader for tingretten og 

lagmannsretten. 
 
 
 
Ankemotparten – St1 Norge AS – har i hovedtrekk anført: 
Ankende parter kan ikke utlede noe rettskrav eller garanti mot endringer av policydokumentet. En policy er 
ikke bindende. Det skal uansett foreligge sterke holdepunkter for å anta at det er begrensninger av styringsretten 
i arbeidsgivers virksomhetsledelse. Tidligere praksis binder ikke arbeidsgiver. 

Endringsadgangen for St1 er i overensstemmelse med rettspraksis, jf. Fokus Bank-dommen [Rt-2010-412]1, 
Statoil-dommen [Rt-2008-1246]1 og Theatercafe-dommen [Rt-2008-856]1, å forstå slik at arbeidsgiver har vid 
endringsadgang, og at det kreves særlige holdepunkter for at arbeidsgiver har begrenset endringsadgangen og 
styringsretten. 

Overtallighetspolicyen utgjorde ingen rettighet verken i Shell, Smart Fuel eller St1. Ordlyden var klar. Kun i 
spesielle tilfeller kunne tidligpensjon innvilges fra 57 år, og søknaden ble alltid avgjort av administrerende 
direktør etter en individuell vurdering. Tabellen inntatt i punkt 2.1.2 var en rent matematisk vurdering. Flere 
sentrale vitner har bekreftet slik forståelse, herunder Bente Nordeide og Tor Petter Gulbrandsen. Også den 
tillitsvalgte Hakon Bøhn og verneombud Elin Nordenstam bekreftet at det ikke var tale om noen rettighet som 
arbeidstakerne var blitt lovet. Ordningen var skjønnsmessig, og det var selskapets ledelse som bestemte om 
man fikk sluttpakke eller tidlig pensjon. 

Alle de ansatte som fulgte med til St1, har bekreftet at ordlyden i policyen var klar, herunder at administrerende 
direktør bestemte. 

Tidligere administrerende direktør i Smart Fuel, Børre Jakobsen, og innleid konsulent, Tor Petter Gulbrandsen, 
bekreftet i retten at Shell kunne endre praksisen. 

Det er heller ikke lovet noe utover policydokumentet. Det rettslige utgangspunkt er at det kreves særlige 
holdepunkter før arbeidsgiver kan anses bundet. Forpliktelsen utgjør omkring 14 millioner kroner, og dermed 
ikke en liten sak. 

Arbeidsgiver kan ikke anses bundet av en uklar formulering i et Q&A dokument om «severance payment». 
Policyen ble endret i 2015, uten at tidligpensjon for gruppen 57 + er nevnt. Temaet om tidligpensjon er heller 
ikke nevnt konkret i etterfølgende møter med tillitsvalgte og seniorer. 

Forklaringen fra tidligere styreleder i Smart Fuel, Tor Arnesen, er ikke i overenstemmelse med hva ankende 
parter har forklart seg om at han sa. Et løfte/garanti er ikke fremkommet skriftlig noe sted. Praksis er ikke tatt 
inn i revisjonen av overtallighetspolicyen i 2015. Det er påfallende at Arnesen i tingretten ikke husket når han 
hadde avgitt et slikt løfte. Også tidligere administrerende direktør i Smart Fuel, Børre Jakobsen, husker 
påfallende mye bedre nå enn i tingretten. Det hele bygger på allmøter og spørsmål fra salen, som ikke er 
daterte. Ledelsen kunne forpliktet selskapet, men det står ikke noe sted at de faktisk gjorde det. I dokumenter 
før fisjonen står praksis nevnt, men samtidig står det klart at tidligpensjon ikke kan garanteres. Et løfte er 
dessuten i strid med innholdet i e-post fra Nordenstam 28. august 2015 og e-post fra Tor Petter Gulbrandsen fra 
april 2015. Ingen kan kjøpe et selskap av denne størrelse og gi et generelt tilsagn om å overta praksis og 
personalpolitikk. Det må i så fall være skriftlig og klart definert. Shell har videre ikke fremmet noe formelt krav 
mot St1. Shell ville fremmet et slikt krav, dersom de mente det var brudd på kjøpsavtalen. De ankende parter 
fikk ikke umiddelbart bekreftet at de hadde et rettskrav da de tok kontakt med Shell. Shell avviste de ankende 
parter i svaret på søksmålsvarselet. 
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Samlet sett er det høyst uklart hva de rettsstiftende forhold går ut på. Beviskravet er derfor ikke oppfylt. 

Uansett er det ikke grunnlag for revisjon etter avtaleloven § 36. Avtalene er signerte og gyldige. Terskelen for 
revisjon er svært høy. Det er bare de helt klare urimeligheter som rammes. Partene bærer selv risikoen for egne 
forutsetninger. Sluttavtalene gir dessuten de ankende parter meget gode oppgjør. Det skal særlig mye til for å 
klassifisere slike avtaler som urimelige. Uansett strider det ikke mot god forretningsskikk å gjøre slike avtaler 
gjeldende. I avtalen er det også tydelig kommunisert at arbeidstaker ved å signere gir avkall på ytterligere krav, 
jf. punkt 5. 

Sluttavtaler er en praktisk og smidig måte å avslutte arbeidsforhold på, der domstolene bør være særlig 
varsomme med revisjon. Spesielt gjelder det når utbetalingen som her er betydelig, og prosessen i forkant er 
forsvarlig. 

De ankende parter ble ikke presset. Det foreligger ingen holdepunkter for utilbørlig press. Avtalene er fullt ut 
frivillige. Selv om styrkeforholdet var skjevt, fører ikke det alene til ugyldighet. 

Nedbemanningsprosessen var nødvendig, og tillitsvalgte var involvert. Arbeidsgiver benyttet saklige 
utvelgelseskriterier og foretok en solid og grundig kompetansekartlegging og en samvittighetsfull utvelgelse og 
innplassering. Det var en profesjonell kommunikasjon med de ansatte. 

Arbeidsgiver gikk aldri til det skritt å si opp ansatte. Det er ingen bevismessige holdepunkter for at 
nedbemanningsprosessen i seg selv har hatt noen innvirkning i relasjon til avtaleloven § 36. 

Det er ikke bevist at det fra St1 ble uttalt at manglende aksept ville bli ansett som egenoppsigelse. Påstanden 
bygger på rykter. Det som ble uttalt, var at manglende aksept av ny rolle ville bli ansett som oppsigelse. Et slikt 
utsagn er selvsagt uriktig, men gjelder ikke spørsmålet om sluttpakke. For øvrig ble det gitt forsvarlig 
betenkningstid og god tid til å konsultere advokat/fagforening. 

Fra sluttpakken ble avtalt til saken ble tatt opp, gikk det hele fire måneder, som er for lang tid. Arbeidsgiver var 
i god tro og måtte få reell mulighet til å respondere raskt på kravet. 

Revisjonskravet er basert på angivelige løfter fra folk som nå er ute av selskapet, der påstander fra disse er 
fremsatt 3,5 år etter inngåelsen av avtalene. Dette hever terskelen for revisjon. 

Kun omstendigheter ved avtaleinngåelsen er anført som grunnlag for revisjon, ikke de etterfølgende 
omstendigheter. Terskelen for revisjon er da høyere. Ankende parter kjente godt til tidligpensjon. Likevel 
valgte alle å inngå avtalene. Selv om det hadde blitt fremsatt løfter, må ankende parter bære risikoen for egne 
forutsetninger. Når de lot dette temaet ligge, har toget gått, og det er ikke grunnlag for revisjon. 

Det foreligger heller ingen holdepunkter for ugyldighet. 

Ankemotparten, St1 Norge AS, har nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. St1 Norge AS tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
III. Lagmannsrettens merknader 
 
 
1. Innledning 
Sakens kjerne er hvorvidt det i medhold av avtaleloven § 36 er grunnlag for å revidere ankende parters 
sluttavtaler etter nedbemanningsprosessen i Smart Fuel AS (Smart Fuel) høsten 2015. Det springende punktet 
er om selskapet etter fisjonen fra Shell i september 2014 og salget av aksjene i oktober 2015 til St1 Nordic Oy 
var forpliktet til å tilby alle i gruppen 57+ tidligpensjon ved frivillig fratreden i forbindelse med overtallighet. 
Dermed ville selskapet, fra 2016 kalt St1 Norge AS (St1), som ledd i virksomhetsoverdragelsen være forpliktet 
til det samme. Dette er bekreftet i drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 16-5, jf. hovedavtalen, som ble 
avholdt 19. juni 2014. 

Sentralt for ankende parters krav er hva som var avtalt om den kollektive pensjonsordningen inntatt i 
«Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon ved overtallighet» (heretter også kalt 
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policydokumentet/policyen) og Shell og Smart Fuels praktisering av denne ordningen forut for salget av 
aksjene 

Pensjonsordningen ved overtallighet var en ensidig ytelse knyttet til selskapets virksomhet og omfattet av 
arbeidsgivers styringsrett. Et avgjørende moment i de rettslige spørsmål som saken reiser er derfor den 
endringsadgangen arbeidsgiver hadde innenfor styringsretten. 

Hovedregelen er at arbeidsgiver fritt kan gjøre endringer, med mindre det er tale om avtalefestede rettigheter 
for arbeidstaker. 

Lagmannsretten vil, i tråd med gjeldende rettspraksis, ta utgangspunkt i en avtalerettslig forankring, der det 
avgjørende er en tolkning av arbeidsavtalen. Ved vurderingen av en mulig avtale mellom ankende parter og 
Smart Fuel om å ikke endre praksis med en aldergrense på 57+ i fredningsperioden er spørsmålet særlig om 
tidligpensjonen var noe mer enn en diskresjonær påskjønnelse for de ansatte. 
 
 
2. Oversikt over gjeldende rettspraksis 
Høyesterett har i en rekke avgjørelser drøftet styrken av arbeidsgivers styringsretten opp mot de ansattes 
forventninger om lønnsvederlag, bonusordninger, pensjon og arbeidstid. Utgangspunktet er at styringsretten 
slår igjennom, med mindre man kan påvise at annet er avtalt, eller at det er tale om usaklig og/eller 
diskriminerende praksis. Å låse arbeidsgiver fra å gjøre endringer i kollektive pensjonsordninger vil kreve klare 
holdepunkter, jf. særlig Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken, Rt-2010-412 avsnitt 37. En forventning 
om ytelser vil derfor ikke alene være nok. 

Domstolene har full prøvingsadgang, herunder også til å foreta en konkret rimelighetsvurdering av 
endringsadgangen basert på gjensidige lojalitetsforpliktelser i kontraktsforhold. Her vises det blant annet til Rt-
2000-1602 (Nøkk), Rt-2002-1576 (Hakon), Rt-2008-1246 (Statoil), Rt-2009-1465 (Senvakt) og Rt-2010-412 
(Fokus Bank). I rimelighetsvurderingen har Høyesterett tatt hensyn til arbeidsgivers lojalitetsplikt, 
styrkeforholdet mellom partene og endringens form og omfang. I Statoil-dommen og Fokus Bank-dommen har 
Høyesterett tatt hensyn til likebehandling som et argument for adgang til omlegginger, mens i Senvakt-dommen 
ble endringene i arbeidsvilkårene ansett som urettmessige, sett på et individuelt grunnlag. Også bakgrunnen for 
endringene er relevant, som for eksempel samfunnsutviklingen og hensynet til effektiv ressursbruk. Slike 
hensyn kan tilsi et rettmessig behov for reduksjon av kostnader, herunder avvikling av kostbare kollektive 
pensjonsordninger. 

Langvarig praksis og status quo vil ikke nødvendigvis danne grunnlag for en beskyttet rettighet. I Rt-2008-856 
(Theatercafeen) avsnitt 38-43 var langvarig praksis for at servitørene fikk beholde tipsen selv, ikke tilstrekkelig 
til å skape en rettighet. 

Samtidig gir avgjørelsene støtte for at arbeidsgiver på avtalemessig grunnlag kan frasi seg endringsadgangen. 
For vår sak innebærer det at løfter til de ansatte om en bestemt aldersgrense for tidligpensjon ved overtallighet 
vil kunne være tilstrekkelig til å binde arbeidsgiver. 
 
 
3. Nærmere om problemstillingen i saken 
St1 har ikke bestridt at selskapet i fredningsperioden på to år som løp fra overtakelsen av aksjene i oktober 
2015, anså seg bundet til å følge policydokumentet, selv om selskapet mente at dette ikke skapte noen rettighet. 
Allerede her lå det etter lagmannsrettens syn en viss avtalemessig begrensning i endringsadgangen. 
Problemstillingen er dermed i hovedsak «spisset» til om selskapet i fredningsperioden sto fritt med hensyn til 
aldersgrense for å tildele tidligpensjon. 

Det er ikke omtvistet at ansatte i gruppen 57+ konsekvent hadde fått innvilget tidligpensjon ved overtallighet 
både i Shell og i Smart Fuel så lenge Shell eide selskapet. En rekke individuelle søknader er lagt frem for 
lagmannsretten. Disse viser at alle i gruppen 57+ fikk tidligpensjon, forutsatt at de var overtallige. Et sentralt 
spørsmål er dermed om Smart Fuel med virkning også i fredningsperioden kunne heve aldersgrensen til 60 år, 
basert på virksomhetens behov for en rimeligere løsning. At Smart Fuel etter utløpet av perioden kunne endre 
policyen, er ubestridt. 
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Ankemotparten hevder at selskapet ved administrerende direktør – basert både på ordlyden i dokumentet, de 
øvrige bevis og den alminnelige styringsretten – fritt kunne gjøre endringer i policyen om når selskapet skulle 
tilby tidligpensjon. Selskapet valgte å heve aldersgrensen for tidligpensjon fra 57 til 60 år og kun tilby de syv 
overtallige i denne gruppen en sluttpakke. Tidligpensjon til ankende parter ville innebåret en mer kostbar 
løsning for arbeidsgiver. Ved å tilby sluttpakke unngikk St1 pensjonsutgifter på ca. 14 millioner kroner. 

Spørsmålet om tilstrekkelig opptjeningstid er ikke gjenstand for tvist. Ankende parter hadde henholdsvis 
ansiennitet på 29 år (Ytterland), 35 år (Ernø), 32 år (Lyng), 14 år (Sandnes), 13 år (Helgesen), 15 år (Fossum) 
og 19 år (Aasen). 
 
 
4. Nærmere om virksomhetsoverdragelsen og nedbemanningen 
Av den oppsummerende protokollen med informasjon og drøfting datert 19. juni 2014 i forbindelse med fisjon 
og virksomhetsoverdragelse følger det at alle velferdsordninger og pensjonsordninger i Shell skulle videreføres. 
Det bekreftes uttrykkelig at en nedbemanning skulle foretas i samsvar med «gjeldende lover, retningslinjer og 
praksis», noe som omfatter policydokumentet. Videre uttales det om fredningstid: 

Når det gjelder administrative endringer overføres de ved salget. 

Arbeidsgiver har rett til å gjøre endringer i selskapets administrative goder/personalpolitikk så lenge 
endringene ikke støter an mot lovgivning, tariffavtaler og individuelle avtaler. Å bli enige om en 
«fredningstid» vil være del av forhandlingene med kjøper, og kan ikke garanteres. Det er ikke en rettighet 
men det har vært praksis i andre avtaler om å få til en ordning på 2 år for eksempel for overtallighetspakker. 

Ved fisjonen opplyses i brev 14. august 2014 fra Shell til de ansatte at lønn- og arbeidsvilkår er uendret. I Q&A 
fra Shell i desember 2014 til de ansatte i forbindelse med det kommende salget til St1 Nordic Oy bekreftes at 
kjøpsavtalen inneholdt en fredningsperiode på to år gjeldende fra 1. oktober 2015, hvor de ansatte som må 
slutte skal ha «no less favorable» kompensasjon enn som ansatte i Shell. Dette kommer lagmannsretten 
nærmere tilbake til. 

I september 2015 ble det fra Smart Fuel utarbeidet en oppdatert versjon av policydokumentet fra Shell, som 
ikke inneholder noen materielle endringer av tidligere praksis. Dermed inngikk policydokumentet fra Shell i 
fredningsavtalen. 

Ankende parter var alle ansatt i Shells avdeling for nedstrømsvirksomhet og som nevnt i gruppen 57-59 år. De 
ble etter fisjonen ansatt i Smart Fuel. Ved frivillig fratreden som følge av nedbemanningsprosessen var de 
dermed omfattet av policydokumentet. Det innebar at det ved konstatert overtallighet skulle søkes etablert 
avtale om frivillig fratreden og en sluttpakke eller avtale om tidligpensjon. 

Etter overtakelse av aksjene iverksatte Smart Fuel nedbemanningsprosessen som endte med at ankende parter i 
slutten av november 2015 ble ansett som overtallige i selskapet. Alle syv ble intervjuet i perioden 23.-27. 
oktober 2015. De ble informert om overtallighet 18. november 2015 og signerte kort tid etter en frivillig 
fratredelsesavtale som inneholdt en sluttpakke. 
 
 
5. Nærmere om innholdet i policydokumentet 
Policydokumentet fra Shell, vedtatt av Smart Fuel i september 2015, står sentralt i den delen av virksomhetens 
pensjonsytelser som St1 mener at selskapet fritt kunne endre. 

Partene er enige om at policydokumentet gjenga en del av Shell og Smart Fuels personalpolitikk og regulerte 
bedriftens retningslinjer ved frivillig fratreden, herunder bruk av kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon 
ved overtallighet. I og med at St1 hadde forpliktet seg til å følge policyen i fredningsperioden, kommer det ikke 
på spissen hvorvidt bedriften i kraft av styringsretten sto fritt til å endre hele personalpolitikken. 
Problemstillingen er som nevnt hvorvidt det var adgang til å avvike fra praktiseringen av aldersgrensen. 

Lagmannsretten tar i sin drøftelse utgangspunkt i ordlyden. I den innledende delen i september 2015-versjonen 
heter det: 
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Dette notatet er laget med utgangspunkt i tilsvarende policy for A/S Norske Shell, men tilpasset slik at 
teksten passer for Smart Fuel AS. I tråd med forutsetningen om at Shells nåværende personalpolitikk skal 
videreføres i Smart Fuel i to år, er det i prinsippet ingen materielle endringer ... 

Der det er konstatert overtallighet, skal det primært søkes etablert avtale om frivillig fratreden. En slik 
avtale vil inneholde et engangsbeløp som kompensasjonspakke, eller avtale om tidligpensjon (løpende 
utbetaling). 

Innvilgelse av kompensasjonspakke ved frivillig fratreden skal alltid godkjennes av administrerende 
direktør. 

Tidligpensjon skal bare benyttes som et selektivt virkemiddel, og i hvert enkelt tilfelle med godkjenning fra 
administrerende direktør. 

Av policydokumentet pkt. 2.1 om «Overtallighetskompensasjon» følger at: 

I tillegg til full lønn i oppsigelsestiden vil de som aksepterer frivillig fratreden få utbetalt en 
overtallighetskompensasjon. Denne beregnes som et antall månedslønner basert på lønnen ved 
opphørstidspunktet jf. 3.1) 

I pkt. 4 «Selektiv tidligpensjon ved overtallighet» og dets pkt. 4.1 «Generelle prinsipper» fremgår det: 

Tidligpensjon (gavepensjon) kan i spesielle tilfeller innvilges fra fylte 57 år. Søknader avgjøres alltid av 
administrerende direktør etter en individuell vurdering. 

Tidligpensjon skal bare benyttes på slik selektiv basis, og forutsetter ubetinget at den ansatte selv er 
overtallig etter definisjonene i punkt 1 ovenfor, eller at innvilgelsen av pensjon indirekte gir numerisk 
grunnlag for å løse overtallighet. De frivillige ytelsene selskapet eventuelt gir etter reglene nedenfor, 
forutsetter ubetinget at vedkommende person også fullt ut fratrer sitt arbeid i selskapet. Siste setning lagt til 

Dersom en ansatt får innvilget tidligpensjon (gavepensjon) i forbindelse med overtallighet, kommer ikke 
engangsbetalt overtallighetskompensasjon til anvendelse. 

Som det er redegjort for i 3.2, vil modellen for selektiv tidligpensjon være ulik om den innvilges mellom 57 
og 61 år jf. 4.2) eller ved 62 år og senere jf. 4.3). 

Beregningen viste ifølge pkt. 4.2 ved tidligpensjon mellom 57 og 61 år en ytelse på 66 % av 
pensjonsgrunnlaget, frem til den måned vedkommende fyller 62 år. 

I henhold til ordlyden var det dermed for ansatte i gruppen 57 til 61 år to alternativer for arbeidsgiver ved 
overtallighet. Tidligpensjon kunne gis i «spesielle tilfeller» og på «selektiv basis», og forutsatte i hvert enkelt 
tilfelle godkjenning av selskapets administrerende direktør. Ordlyden i seg selv tilsa på denne bakgrunn 
endringsadgang, begrenset bare av alminnelige saklighetskriterier. 

Fra ledelsen i Shell, ved styreleder Arnesen og tidligere finansdirektør Frank Rogne, er det imidlertid opplyst at 
man med ordlyden «selektiv basis» mente at søkerne måtte vært fylt 57 år, og at det kun var tale om reell 
overtallighet. Dersom disse vilkårene var oppfylt, ble det i alle tilfeller gitt tidligpensjon. Ordningen skulle ikke 
tilbys ansatte som av andre grunner ville gå av med pensjon. Utover en streng fortolkning av 
overtallighetskriteriet var det ikke foretatt ytterligere skjønnsutøvelse. Det er ikke omtvistet at policyen ble 
praktisert i samsvar med dette synet, både i Shell og i Smart Fuel så lenge Shell eide selskapet. 

Innleid konsulent i Shell, Tor Petter Guldbrandsen, skrev et notat til gruppen 62+ i april 2015 som bl.a. 
inneholdt redegjørelse om verneperioden og dets betydning for overtallighetspolicyen: 

I de første to årene gjelder generelt et tilsagn om at det ikke skal gjøres endringer i Norske Shells policies. 
Policy for overtallighet er omfattet av dette; dokumentet er tilgjengelig på HR Online. Det er to ulike 
tilnærminger til overtallighet: en selektiv tidligpensjon eller en sluttpakke/engangs-kompensasjon beregnet 
ut fra tjenestetid og alder. Tidligpensjon må godkjennes av administrerende direktør, og er skjønnsmessig. 
Det kan derfor ikke pålegges Smart Fuel AS å innvilge tidligpensjon. Når man skal tolke hva det betyr å 
videreføre overtallighetsordningen, vil det derfor lett bli slik at man faller tilbake på overtallighetspakken ... 

I lagmannsretten fremhevet han at brevet var ment til de over 62 år. Gulbrandsen opplyste at Shell på den ene 
siden var opptatt av ikke å binde seg skriftlig til en ordning med tidligpensjon, og at et slikt krav ikke skulle 
kunne utledes bare av dokumentet. Samtidig bekreftet han i sin vitneforklaring både i tingretten og 
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lagmannsretten at det i alle tilfeller for 57+ ble gitt tidligpensjon, basert på praksis i flere tiår, og at det ikke ble 
foretatt noen individuell vurdering utover alder og overtallighet. 

I e-post av 28. august 2015 fra Bente Nordeide, HR Policy Lead i Shell, til Jan Trøa og Maiken Heck Eide i HR 
i Smart Fuel kort tid forut for ferdigstillelsen av september 2015-versjonen av policyen fremholdes at: 

Legg merke til at vi har lagt inn gråskravert farge på tabellen, da dette viser når Norske Shell vanligvis har 
gitt tidligpensjon, men policy sier at det er selskapet som bestemmer om man får pakke eller tidligpensjon, 
og det er uforandret. 

Nordeide forklarte seg i lagmannsretten. Hun opplyste at det var fast praksis å tilby alle ansatte 57+ 
tidligpensjon, og at hun ikke kjente til noen tilfeller hvor det ikke var gjort. Hun bemerket at formuleringen kun 
gjengir det som allerede står i policydokumentet. 

Smart Fuel hadde ved oppdateringen i september 2015 endret policyens første avsnitt til at «Shells nåværende 
personalpolitikk skal videreføres i Smart Fuel i to år». Ankende parter har fremholdt at dette binder 
ankemotparten til å fortsette samme praksis. Lagmannsretten mener imidlertid at en såpass generelt utformet 
bestemmelse ikke alene kan tillegges noen avgjørende betydning. 

Lagmannsretten mener samlet sett at policydokumentet inneholdt en fast ordning ved nedbemanninger om å 
tilby enten sluttpakke eller tidligpensjon for 57+. Smart Fuel var avtalerettslig bundet av denne ordningen i og 
med fredningsavtalen. Det er heller ikke omtvistet at praksis og håndhevet policy om en aldersgrense på 57+ 
var langvarig og konsistent. Dokumentet og praksis ga imidlertid ikke i seg selv de overtallige i gruppen 57-61 
år et ubetinget rettskrav på tidligpensjon. 
 
 
6. Foreligger det et avtalefestet vern mot endringer? 
Fra ankende parters side anføres at de ansattes vern mot endringer følger av et annet avtalemessig grunnlag enn 
policydokumentet og praksis alene. Lagmannsretten vil i det følgende vurdere om det er sannsynliggjort at 
Smart Fuel etter et samlet bevisbilde har gitt løfter til de ansatte som forplikter selskapet og dermed binder St1 
til å tilby overtallige ansatte på 57+ tidligpensjon i fredningsperioden. 

Lagmannsretten har her delt seg i et flertall og mindretall: 

Flertallet, lagdommer Baumann og ekstraordinær lagdommer Hauge er kommet til at det er tilstrekkelig 
sannsynliggjort at arbeidsgiver var bundet, herunder at det foreligger slike klare holdepunkter som beskrevet i 
Fokus Bank-dommen. Flertallet mener at bevisbyrden for hva som ble lovet de ansatte i dette konkrete tilfellet 
bør påhvile arbeidsgiver. 

I «Question & Answers» -dokumentet (Q&A) fra Shell i desember 2014 lagt på Smart Fuels Intranett-side 
fremgår det blant annet: 

Har kjøperen gitt noen forpliktelser I forhold til ansattes vilkår og betingelser? 
Avtalen inkluderer at ST1 skal beholde hoveddelen av ansattes vilkår og betingelser, så likt som mulig som 
i Shell og på tilsvarende nivå – for en periode på minst 24 måneder etter overtakelse. Se engelsk svar under 
for mer utfyllende |informasjon. 

Has the buyer made any commitments regarding our employment terms and conditions in future? 
ST1 has agreed that fora period of twenty-four months following the Completion Date, they will provide to 
each of the SFAS employees a total compensation and benefits package that is no less favorable in 
aggregate than the total compensation and benefits package provided to each Employee immediately prior 
to Completion, ie under Shell terms. 

Also ST1 have agreed that if, at any time within twenty four months of Completion, they would terminate 
or give notice to terminate the employment of any Employee, they shall ensure that each such Employee 
shall receive redundancy or severance payments and advice and assistance that are no less favourable to the 
Employee than those that would have been offered to that Employee if the Employee had remained a Shell 
Ernployee in the country in question. 

Shells «Dealteam» sto ansvarlig for den delen av Q&A'en som er på engelsk. Her vises til at ansatte ved 
overtallighet skal få «redundancy» eller «severance payments», samt annen rådgivning og assistanse som man 
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ville blitt tilbudt i Shell. Ordningen skulle være «no less favourable» for den ansatte enn hva de ville blitt 
tilbudt i Shell. Flertallet oppfatter ordlyden slik at det her refereres til krav på en sluttvederlagsordning. 

Slik Q&A'en fra Shell er utformet kunne den av de ansatte lett tolkes dithen at Smart Fuel forpliktet seg til å 
følge gjeldende praksis i Shell ved en overtallighetssituasjon, herunder å tilby ansatte på 57 + tidligpensjon. 
Flere av de ansatte i Smart Fuel opplyste i retten at de hadde denne forståelsen. Andre, herunder de ansatte som 
ble med til St1, sto fast ved at avgjørelsen i siste instans berodde på administrerende direktørs skjønn. 

I referat fra et dialogmøte i Smart Fuel med «seniorene» den 2. september 2015 heter det: 

Maiken Heck Eide gjennomgår spørsmålene som i forkant av møte kom fra Arne Hogstad. Dette gjelder 
spesielt verneperioden på 2 år etter overføring til St1 og betydningen av dette. Det vises til hva som 
tidligere er kommunisert både i Townhalls og Q&A dokument på Intranett. St1 har gjennom avtalen med 
Shell forpliktet seg til å videreføre Smart Fuel AS betingelser og goder på et tilsvarende nivå i en to-års 
periode. Dette betyr ikke at alt nødvendigvis vil være likt, da det er noen elementer som er knyttet til Shell, 
f.eks BPF, men totalkompensasjonen skal være på et tilsvarende nivå.... 

...Det stilles et spørsmål ift rettsvern for Smart Fuels ansatte iht den avtalen som er inngått mellom St1 og 
Shell, dette gjelder «verneperioden». Her vises til hva som er kommunisert fra Smart Fuel sin ledelse og at 
dette vil forplikte selskapet også etter eierskifte 1. okt. 

Etter flertallets syn gir ikke de omtalte skriftlige dokumentene ved salget alene et tilstrekkelig bevisgrunnlag 
for at Smart Fuel forpliktet seg avtalerettslig i fredningsperioden. Tidligpensjon er ikke nevnt direkte og 
dermed ikke fullt ut formalisert som en bindende arbeidsavtale. Det som imidlertid blir utslagsgivende for 
flertallet er bekreftelsen i disse dokumentene om at det skal ytes en tilsvarende kompensasjon som i Shell, 
sammenholdt med de sammenfallende vitneforklaringene fra ledelsen i Shell og Smart Fuel – som bekrefter at 
løfter om å opprettholde praksis ble gitt til de ansatte i møter i forbindelse med salget – og de opplysninger som 
er nedfelt skriftlig i møtereferater i ettertid. 

Flertallet bemerker i denne forbindelse at styreleder i Shell og tidligere styreleder i Smart Fuel, Tor Arnesen, 
tidligere administrerende direktør i Smart Fuel Børre Jacobsen og tidligere finansdirektør i Shell, Frank Rogne, 
i lagmannsretten bekreftet at de selv var av den oppfatning at overtallige ansatte på 57 + hadde et rettmessig 
krav på tidligpensjon i fredningsperioden. Alle tre bekreftet videre i lagmannsretten at slike opplysninger ble 
gitt til de ansatte på allmøter i forbindelse med salget. 

Arnesen forklarte i lagmannsretten at han som styreleder i Smart Fuel bekreftet dette direkte ovenfor seniorene. 
Han opplyste i lagmannsretten at kriteriet «selektiv basis» for tidligpensjon var begrenset til å konstatere reell 
overtallighet og riktig alder. Som styreleder godkjente han på dette grunnlag i e-post 5. desember 2014 to 
tidligpensjoner ved overtallighet i Smart Fuel for 57+. Arnesen ga uttrykk i lagmannsretten at han på 
tidspunktet for salget anså de ansatte i Smart Fuel for å ha et rettskrav på tidligpensjon, utfra at de hadde jobbet 
i Shell i hele pensjonsperioden, og at tidligpensjon var en del av deres totale lønnspakke. 

Også Jakobsen forklarte i lagmannsretten at han anså det som en del av lønnsvederlaget, og at de ansatte var 
lovet at ingen skulle komme dårligere ut i de to årene fredningsperioden varte. Ifølge Jakobsen ble dette 
bekreftet på allmøter fra mars 2015 da han startet i jobben som leder frem til oktober 2015. Jakobsen bekreftet 
at styreleder Arnesen var til stede i hvert fall på ett allmøte i starten av salgsprosessen av Smart Fuel. Rogne ga 
tilsvarende uttrykk for at personalpolitikken ikke skulle endres i fredningsperioden og bekreftet at Jakobsen 
som lokal leder løpende formidlet dette til de ansatte. 

HR Policy Leader Bente Nordeide i Shell og HR-medarbeider Linn Häkkinen i Smart Fuel mens Shell var eier 
oppga i lagmannsretten samme oppfatning om at gjeldende praksis skulle videreføres i fredningsperioden. 
Innleid konsulent i Shell, Tor Petter Gulbrandsen, som forfattet policydokumentet, delte denne oppfatningen. 
Han forklarte at beskyttelsen ble kommunisert til de ansatte i allmøter, på intranett og i drøftelsesmøter ved 
fisjonen. 

Flertallet mener at vitneforklaringene er troverdige hva angikk hvilke retningslinjer for tidligpensjon som var 
lovet i fredningsperioden. Det vektlegges at deres forklaringer støttes av tidsnære bevis, herunder i referat fra 
ovenfor nevnte drøftningsmøte 19. juni 2014 og Q&A fra desember 2014. Forklaringene støttes også av det 
skriftlige materialet om etterfølgende møter. Det ble avholdt møter mellom Shell og flere av de ankende parter 
den 31. mars 2016 og 23. august 2016, der blant annet juridisk direktør i Shell Torhild Rossum var til stede. I 
referat fra 23. august 2016 heter det: 
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Tor Arnesen (den gang styreleder i Smart Fuel, nå styreleder i AS Norske Shell. Rettens merk.) beklaget så 
det foreløpige resultatet av Gruppas innspill mot Smart Fuel, samt resultat av egen innsats mot Dealtemaet, 
som er negativt. Han informerte om at våre aktiviteter mot Smart Fuel er tatt opp med involverte kolleger i 
Shell uten at det har gitt konkrete resulter så langt. Tor Arnesen var krystallklar på at overtallighetspakken 
tilbudt Gruppas medlemmer, definitivt har et annet innhold enn det som var forespeilet Gruppa. Han var 
også enig i at Gruppa ble utsatt for et utilbørlig press fra St1 i forbindelse med signeringen av sluttavtalene, 
blant annet med en urimelig kort tidsfrist. Han ønsket en løsning som gir Gruppa det den rettmessig har 
krav på, nemlig tidligpensjon. 

Det hersker ingen tvil om at Gruppa gjennom flere seniormøter, skriftlige oppslag på intranettsiden i Smart 
Fuel, samt direkte svar fra ledelsen i Shell/Smart Fuel på våre spørsmål vedr overtallighet, har blitt lovet at 
Shells praksis med tidligpensjon også skulle gjelde oss ved en eventuell overtallighet de to første årene 
etter overtakelse. Dette ble bekreftet av Tor Arnesen i møtet. 

Tor Arnesen bekreftet innholdet i referatet i lagmannsretten. Det samme gjorde Jakobsen og Rogne hva gjaldt 
innholdet, selv om de ikke var til stede i dette møtet. 

Flertallet legger også noe vekt på ankende parters reaksjon ved tilbudet om sluttpakke, blant annet ved å be om 
fristutsettelse. I epost fra Lars Petter Ernø datert 25. november 2015 redegjorde han for at alle i gruppen 57 + 
tidligere hadde fått tidligpensjon. Han skrev blant annet at det var kommunisert på dialogmøte i Smart Fuel 
med seniorer 2. september 2015 at ordningen ville bli opprettholdt i fredningsperioden. Han la også ved utskrift 
over de berørte med lang ansiennitet i Shell, herunder Aasen, Ytterland, Lyng, Fossum og Helgesen. Også 
epost-korrespondanse mellom arbeidsgiver og de ankende parter fra 2014 til 30. november 2015 viser at 
seniorgruppen mente deres rett til tidligpensjon i Shell var beskyttet mot endringer. 

Flertallet påpeker videre at ledelsen i Shell og i Smart Fuel, mens Shell var eier, hadde driftsmessige motiver 
for i allmøter i forbindelse med salget å garantere et bindende tilbud til seniorgruppa. Et budskap om at 
overtallige ville miste adgang til tidligpensjon for 57 + ville utvilsomt skapt betydelig uro hos de ansatte og de 
tillitsvalgte. Flertallet er samlet sett overbevist om at ledelsen og HR i Shell og Smart Fuel formidlet 
opprettholdelse av gjeldende praksis til de overtallige 57 +. Flertallet mener at også hensynet til Smart Fuel ble 
ivaretatt i denne prosessen ved å skape ro om mulig nedbemanning og sikre frivillige fratredelsesavtaler. 

Flertallet har i vurderingen av hva som var avtalt også sett hen til rimelighetsbetraktninger. Hensynet til 
fremtidig styringsrett for bedriften gjør seg ikke gjeldende med samme styrke når det er tale om å endre – med 
tilbakevirkende kraft – overtalliges rettigheter ved nedbemanning i en avtalt fredningsperiode. Usikkerheten 
rundt legitimiteten ved denne prosessen som styringsverktøy for virksomheten bør påhvile arbeidsgiver og gjør 
det urimelig å la en svakere gruppe bære byrdene. Også i et lojalitetsperspektiv vil en innskrenkende 
fortolkning av fredningsavtalen ensidig i arbeidstakers disfavør – som kommer etter bemanningsprosessen er 
startet – også fremstå som ubalansert. De overtallige hadde ingen mulighet til å forhandle frem en annen 
løsning, ettersom ledelsen i Smart Fuel først etter salget foretok endringene. 

Flertallet er enig med ankemotparten at det skal mye til å binde en prosess som ligger innenfor arbeidsgivers 
styringsrett. Flertallet har likevel kommet til, under tvil, at det samlet sett er konkrete holdepunkter i saken for 
at arbeidsgiver var bundet. Smart Fuel var på det tidspunktet fredningsavtalen ble inngått, kjent med gjeldende 
fast praksis i Shell for 57+ og de løfter de ansatte ved salget fikk fra egen ledelse, på allmøter og på intranett. 
Ved en så fast og langvarig praksis og muntlige løfter til de ansatte var det etter flertallets syn arbeidsgiver som 
sto nærmest til å formalisere i avtaleverket rundt virksomhets-overdragelsen at aldersgrensen for tidligpensjon i 
fredningsperioden skulle kunne heves fra 57 til 60 år. St1 er bundet av Smart Fuels forpliktelser. 

Mindretallet, lagdommer Bratterud, har kommet til samme resultat som tingretten og ser slik på saken: 

Mindretallet tar utgangspunkt i at den pensjonen de ankende partene mener å ha krav på og som danner 
grunnlaget for kravet om revisjon av sluttavtalene, er en tidligpensjon ved overtallighet som etter alt å dømme 
er ensidig innført og finansiert av arbeidsgiver. Det er altså tale om en annerledes pensjonsordning enn de 
ordningene som var tvistetema i Rt-2002-1576 (Hakon), Rt-2008-1246 (Statoil) og Rt-2010-412 (Fokus Bank). 
Når det gjelder spørsmålet om arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i pensjonsordningen, må det rettslige 
utgangspunktet likevel være det samme. I Rt-2010-412 (Fokus Bank) avsnitt 37 er utgangspunktet formulert 
slik: 
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Oppsummert forstår jeg dommene slik at det rettslige utgangspunktet er at arbeidsgiveren kan gjøre 
endringer i en kollektiv pensjonsordning. For at dette utgangspunktet skal fravikes, må det foreligge 
holdepunkter av en viss vekt som tilsier at arbeidstakerne har rettigheter som er til hinder for endring. 

I saken er det ikke anført at de endringene arbeidsgiver gjorde var i strid med lov eller tariffavtale, eller at 
endringene var i strid med krav til saklighet og ikke-diskriminering. Det som er anført er at de ankende partene 
har individuelle rettigheter basert på avtale med arbeidsgiver. Nærmere bestemt at arbeidsgiver har forpliktet 
seg overfor de ankende partene til ikke å endre selskapets praktisering av tidligpensjon ved overtallighet. 

Ved vurderingen av om arbeidsgiver har forpliktet seg, er det naturlig å ta utgangspunkt i det policydokumentet 
som beskriver ordningen. Mindretallet er enig med flertallet i at det ikke kan utledes et rettskrav på 
tidligpensjon fra dokumentet. Tidligpensjon omtales som et selektivt virkemiddel som kan innvilges i spesielle 
tilfeller og da med godkjenning av administrerende direktør etter en individuell vurdering. I punkt 4.1 brukes 
uttrykket gavepensjon. Tor Petter Guldbrandsen, som hadde vært med på å utforme policydokumentet, forklarte 
at formuleringene var valgt med sikte på at selskapet ikke skulle forplikte seg til en ordning med tidligpensjon. 

Videre er mindretallet enig med flertallet i at det heller ikke fra arbeidsgivers praktisering av policyen kan 
utledes et rettskrav på tidligpensjon. Det er på det rene at det var fast praksis i Shell å tilby tidligpensjon til 
overtallige som var 57 år eller eldre, men dette kan ikke i seg selv innebære at arbeidsgiver har forpliktet seg til 
ikke å gjøre endringer, jf. Rt-2002-1576 (Hakon) side 1582 og Rt-2008-856 (Theatercaféen) avsnitt 39 til 43. I 
forbindelse med utfisjoneringen til Smart Fuel AS og tilpasning av policyen ble formuleringene i det vesentlige 
beholdt uendret. Ut fra Tor Petter Guldbrandsens forklaring og notat fra april 2015 og Bente Nordeides e-post 
28. august 2015 (sitert ovenfor) fremstår dette som et bevisst valg. På denne bakgrunnen er det vanskelig å 
forstå formuleringen innledningsvis i det tilpassede policydokumentet, om at «nåværende personalpolitikk skal 
videreføres», slik at arbeidsgiver forpliktet seg til å videreføre praksis. 

Det som er nevnt så langt viser etter mindretallets syn at arbeidsgiver har praktisert en fast ordning med 
tidligpensjon ved overtallighet, men bevisst valgt å ikke binde seg til å videreføre praksisen. At arbeidsgiver har 
ønsket å beholde adgangen til å gjøre endringer fremstår også som rasjonelt, tatt i betraktning at ordningen var 
uvanlig og kostbar og at det aktuelle virksomhetsområdet var under omstilling. Med dette som bakgrunn 
fremstår det i utgangspunktet som mindre sannsynlig at personer i ledelsen i Smart Fuel skal ha lovet de ansatte 
å videreføre praksis. At det er gitt et slikt løfte må det i tilfelle foreligge relativt klare holdepunkter for, noe det 
etter mindretallets syn ikke gjør. 

Mindretallet er enig med flertallet i at det skriftlige materialet som er fremlagt for lagmannsretten ikke i seg 
selv kan forstås som et løfte fra arbeidsgiver om å videreføre praksis. Formuleringene er gjennomgående lite 
presise og har mer preg av informasjon om videreføring av de ansattes vilkår og betingelser enn av et bindende 
løfte om ikke å endre praktiseringen av policydokumentet. Dersom ledelsen mente å ha dekning i SPA'en for å 
avgi et slikt løfte ville det være naturlig å gi klarere uttrykk for hva løftet gikk ut på og hvem som avga det. 

Vurderingen av om det ble gitt et muntlig løfte må bero på en samlet vurdering av bevismaterialet. Materialet i 
saken er sammensatt og opplysningene trekker i ulike retninger. Høyesterett har fremhevet at det ved slike 
bevisvurderinger er viktig av å ha for øye at bevisene kan ha forskjellig kvalitet og tyngde, jf. Rt-1998-1565 
side 1570 og HR-2018-2344-A avsnitt 39 og 40. Det som særlig fremheves er betydningen av begivenhetsnære 
nedtegnelser, men det pekes også på at det oftest vil være grunn til å legge mindre vekt på opplysninger fra 
parter eller vitner med binding til partene som er gitt etter at tvisten er oppstått, og som står i motstrid eller 
endrer det bildet som begivenhetsnære og uavhengige bevis gir. 

Det som er av begivenhetsnære nedtegnelser i saken gir ikke noe klart bilde av hva som skal ha blitt lovet fra 
arbeidsgiver. At det mangler slike nedtegnelser kan i seg selv fremstå som påfallende og tale i retning av at det 
ikke ble gitt et slikt løfte som de ankende partene hevder. Avgjørende kan det imidlertid ikke være. Det som 
etter mindretallet syn er avgjørende, er at forklaringene fra de som skal ha avgitt løfte fremstår som uklar, 
samtidig som en rekke tidligere ansatte i Smart Fuel forklarte at de var ukjente med at det var avgitt noe løfte 
om å videreføre praksis. 

Børre Jacobsen, som var administrerende direktør i Smart Fuel frem St1 overtok, kunne ikke huske når det ble 
kommunisert til de ansatte at praksis skulle videreføres og kunne ikke bekrefte at han selv hadde sagt til de 
ansatte at praksis skulle videreføres. 

Tor Arnesen, som var styreleder i Smart Fuel frem til St1 overtok i desember 2014, forklarte at han på et 
allmøte i desember 2014, som svar på et spørsmål fra salen, bekreftet at samme HR-policy og praksis skulle 
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videreføres. Det fremgår imidlertid av tingrettens dom at Arnesen i tingretten opplyste at han hadde fått 
formidlet at det var Børre Jacobsen som hadde gitt slike opplysninger i et allmøte. Arnesen forklarte også at 
han hadde fått tilbakemelding fra Shell om at det nok ikke var mulig å for Shell å ta spørsmålet opp med St1, 
men at Arnesen skulle gjøre det han kunne for å hjelpe de ankende partene overfor St1. 

Thomas Hansen, som ble med over fra Smart Fuel til St1 og som i dag er direktør for fornybar energi i St1 
Norge, forklarte at det som ble formidlet var at policy skulle videreføres. Han hadde ikke hørt noe om at praksis 
skulle videreføres. 

Elin Nordenstam, ble også med over fra Smart Fuel til St1, der hun i dag er Payment and Loyalty Specialist og 
hovedverneombud. Hun forklarte at det ikke var noen hun kjente som så på tidligpensjon som en rettighet og at 
det ikke ble sagt noe om videreføring av praksis på møter hun var til stede på. 

Anniken Heder, som på samme måte ble med over fra Smart Fuel til St1 og i dag er B2B direktør i ST1 Norge, 
forklarte at hvis hun hadde oppfattet at det var en rettighet å få tidligpensjon ville hun sørget for at de som 
hadde krav på det fikk det. 

Anita Sørlundsengen satt i ledergruppen og som AMU-representant Shell og er i dag Retaildirektør i ST1 
Norge. Hun forklarte at det var mange møter før fisjonen og mange spørsmål om rettigheter og hva man kunne 
forvente. Hun hadde imidlertid aldri hørt at praksis skulle videreføres. 

Ole Petter Bjørdal var supplydirektør i Smart Fuel og er i dag logistikkdirektør i St1 Norge. Han forklarte at 
han var til stede på alle allmøtene og at det aldri ble lovet noe om tidligpensjon. Det var klart for ham at det 
ikke forelå noen rett til tidligpensjon og at han ville reagert dersom det som ble gjort var feil. 

Hakon Bøhn var tillitsvalgt for Tekna og styremedlem i Smart Fuel AS. I dag er han vedlikeholdsingeniør i 
ST1 og styremedlem. Han forklarte at han var irritert over at det var forskjell mellom policy og praksis, men at 
det som ble sagt var at man skal videreføre policy. 

De ankende partene er på den annen side klare og samstemte om at arbeidsgiver hadde lovet å videreføre 
praksis. Men forklaringene er ikke entydige med hensyn til hvem som avga løftet, når løftet ble gitt og hva det 
gikk ut på. Mindretallets inntrykk er at de hadde en klar forventning om at praksis ville bli fulgt, men at 
forventningen i stor grad hvilte på praksisen i seg selv. 

Referat fra møter mellom «seniorgruppen» og blant annet Tor Arnesen etter at tvisten var oppstått, legger 
mindretallet liten vekt på. 

Etter en samlet vurdering er mindretallet syn at det ikke foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at 
arbeidsgiver har gitt muntlig løfte om å videreføre praksis og at St1 ikke var forpliktet til å til å tilby de 
ankende partene tidligpensjon. 

Når St1 ikke var forpliktet til å tilby de ankende partene tilleggspensjon, fremstår det som klart for mindretallet 
at det ikke er grunnlag for revisjon eller tilsidesettelse av sluttavtalene. Sluttavtalene ga de ankende partene en 
betydelig kompensasjon og det fremgikk uttrykkelig av avtaleteksten hva det innebar å signere. Det vil verken 
være urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalene gjeldende. Vilkårene for revisjon eller 
tilsidesettelse er dermed ikke oppfylt. 
 
 
7. Avtalerevisjon 
Lagmannsrettens flertall, lagdommerne Baumann og Hauge, er kommet at det er grunnlag for avtalerevisjon. 

Revisjon etter avtaleloven § 36 i form av tilsidesettelse eller endring krever at det vil «virke urimelig eller i 
strid med god forretningsskikk» å gjøre avtalen gjeldende. Det skal etter sikker rettspraksis tas hensyn til 
avtalens innhold, partenes stilling, forholdene ved avtaleinngåelsen, senere inntrådte forhold og 
omstendighetene for øvrig. 

Det sentrale spørsmålet er om sluttavtalene særlig sett på bakgrunn av styrkeforholdet, forholdene rundt 
avtaleinngåelsen og avtalenes innhold kan endres i henhold til avtaleloven § 36. Ved denne vurderingen må det 
ses hen til at avtalene gjaldt arbeidsforhold. 

Det foreligger en beregning av differansen mellom nåverdien av tidligpensjon og det som er utbetalt i 
sluttpakke og vederlag for hver av de ankende parter, og hvilken konsekvens utbetaling av tidligpensjon får for 
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avtalen, inntatt i utdraget side 8-13. Differansen for Fossum er kr 830 554, for Aasen kr 1 295 261, for Lyng kr 
1 747 582, for Ytterland kr 3 321 823, for Helgesen kr 2 458 122 og for Sandnes kr 1 353 094. Differansen er 
ikke bestridt av ankemotparten. 

Terskelen for revisjon er høy, men bestemmelsen må antas særlig relevant i situasjoner der gjennomføring av 
avtalen stiller den svake avtaleparten klart dårligere enn det forutsetningene for avtalen var. Det vises særlig til 
Rt-2013-388 avsnitt 54 i Røeggen-saken. Her ble avtale om spareinvesteringer satt til side som i strid med god 
forretningsskikk å gjøre gjeldende følge av at banken hadde gitt misvisende opplysninger til den ikke-
profesjonelle part om utsikt til fortjeneste. 

I seg selv er sluttpakken neppe urimelig. Det er derfor det andre alternativ i avtaleloven § 36 som er aktuelt. 
Flertallet vil i det følgende drøfte om det er i strid med god forretningsskikk å gjøre sluttavtalene gjeldende. 

For det første påpekes at ankende parter har et avtalemessig krav på tidligpensjon. Sluttpakken som ankende 
parter ble tilbudt og godtok, inneholdt dermed et vesentlig dårligere økonomisk oppgjør enn de ville fått 
dersom de fremmet krav om tidligpensjon. 

For det andre påpekes at det var et ujevnt styrkeforhold mellom partene. Det fikk en rekke konsekvenser for 
prosessen som på flere punkter fremstår som klanderverdig fra arbeidsgivers side. Sluttavtalen var basert på 
misvisende opplysninger fra arbeidsgivers side om av hva arbeidstaker hadde krav på. Arbeidstaker fikk heller 
ikke noen reell mulighet til å forhandle om et individuelt krav om tidligpensjon, til tross for lang ansiennitet og 
redusert mulighet til å finne seg ny jobb. 

Ankende parter var som følge av alder og langvarig tjeneste særlig utsatt men fikk ingen særskilt oppfølgning. 
Flertallet finner ikke grunn til å kritisere selve nedbemanningsprosessen. For ankende parter sto det imidlertid 
mye på spill, uten at de var orientert om det før i sluttfasen av prosessen. Tidligpensjon var et gode de har 
regnet med etter lang og tro tjeneste i Shell og som ifølge deres forklaringer har hatt konkret innflytelse på 
deres langvarige yrkesvalg. Ingen av ankende parter er kommet seg i nytt arbeid etterpå, utover at Lyng er 
registrert som selvstendig næringsdrivende og Aasen har vikariat to dager i uken, noe som reflekterer både 
deres alder og snevre arbeidserfaring. 

Ankende parter fikk dessuten kort frist – mindre enn en uke – til å akseptere sluttpakken eller eventuelt bli stilt 
på bar bakke med tre måneders oppsigelsestid. De økonomiske konsekvensene på spill var dermed 
uforholdsmessig store. Det er etter lagmannsrettens syn fullt ut forståelig at de ikke våget å gi fra seg 
mulighetene til sluttpakke, selv om de anså seg berettiget til tidligpensjon. Ankende parter ville sannsynligvis 
ikke inngått sluttavtalen uten det betydelige presset de var utsatt for, der arbeidsgiver ga misvisende 
opplysninger om adgang til tidligpensjon og varsel om oppsigelse. Styrkeforholdet blir her avgjørende. 
Flertallet legger derfor ikke avgjørende vekt på at det i punkt 5 i sluttavtalen er beskrevet hva det betyr å inngå 
avtalene. 

For det tredje vil hva som utgjør god forretningsskikk ikke bare avspeiles i beløpenes størrelse. Det er anført fra 
ankemotparten at så gunstige utbetalinger uansett tilsier at revisjonsadgangen er avskåret. Flertallet er ikke 
uenig i at sluttavtalene omhandler høye beløp. Beløpenes størrelse reflekterer imidlertid ansiennitet og 
lønnsnivå og er et minimum av hva arbeidsgiver etter fredningsavtalen var bundet til å yte ved frivillig 
fratreden. Dette må etter flertallets syn tillegges betydelig vekt. Flertallet finner ikke grunn til å skille mellom 
ankende parter på dette punkt. 

Avslutningsvis mener flertallet at ankende parter ut fra bevisførselen heller ikke brukte for lang tid – fire til 
seks måneder – til å kreve revisjon. Selv om saken gjaldt sluttavtale i arbeidsforhold, var uenigheten kun 
knyttet til den økonomiske kompensasjonen. 

Etter en totalvurdering av de konkrete forhold rundt avtaleinngåelsen har flertallet kommet til at det vil stride 
mot god forretningsskikk å gjøre sluttavtalene gjeldende. 

Etter dette er flertallets konklusjon at det foreligger revisjonsadgang etter avtaleloven § 36. 

Mindretallet, lagdommer Bratterud, har kommet til at det ikke er grunnlag for revisjon og viser til dissens 
inntatt i punkt 6. 
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8. Konklusjon og sakskostnader 
Ankende parter har prinsipalt nedlagt påstand om revisjon av avtalen etter rettens skjønn. 

Flertallet er kommet at det innenfor rammen av rettens skjønn avsies dom på at sluttavtalene for ankende parter 
endres til å ta utgangspunkt i tidligpensjon. Selve beregningen av pensjonsbeløpene og tidspunktene for 
utbetalingene, samt fullbyrdelse av pensjonsutbetalingene fra arbeidsgivers side, finner lagmannsretten ikke 
grunnlag for å gripe inn i. Det er heller ikke nedlagt påstand om oppfyllelsesfrist fra ankende parters side. 
Ankemotparten er for øvrig bundet av lagmannsrettens premisser. 

Ankende parter har i henhold til flertallets avgjørelse vunnet saken i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 andre 
ledd. Flertallet finner imidlertid at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita arbeidsgiver for omkostninger, 
både for tingrett og lagmannsretten, jf. § 20-2 tredje ledd bokstav a, jf. § 20-9 andre ledd. Det vises til at det har 
vært god grunn til å få saken prøvet fordi saken har vært tvilsom. Mindretallet tiltrer at saken har vært tvilsom, 
og at sakskostnader ikke tilkjennes noen av partene. 

Dommen er avsagt under dissens. 
 

Domsslutning: 

I sak mellom Eivind Ytterland og St1 Norge AS: 
1. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Eivind Ytterland datert 30. november 2015 gjøres den endring 

at Ytterland tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon ved 
overtallighet. 

 

2. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten. 
 

I sak mellom Lars Petter Ernø og St1 Norge AS: 
3. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Lars Petter Ernø datert 30. november 2015 gjøres den 

endring at Ernø tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon ved 
overtallighet. 

 

4. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten 
 

I sak mellom Asbjørn Lyng og St1 Norge AS 
5. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Asbjørn Lyng datert 30. november 2015 gjøres den endring at 

Lyng tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon ved 
overtallighet. 
Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten. 

 

6. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten 
 

I sak mellom Hallgeir Sandnes og St1 Norge AS: 
7. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Hallgeir Sandnes datert 30. november 2015 gjøres den 

endring at Sandnes tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon 
ved overtallighet. 

 

8. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten 
 

I sak mellom Kristin Helgesen og St1 Norge AS: 
9. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Kristin Helgesen datert 30. november 2015 gjøres den 

endring at Helgesen tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon 
ved overtallighet. 

 

10. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten 
 

I sak mellom Margaret L. R. Fossum og St1 Norge AS: 
11. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Margaret L. R. Fossum datert 30. november 2015 gjøres den 

endring at Fossum tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon 
ved overtallighet. 

 

12. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten. 
 

I sak mellom Sølvi Tyrihjell Aasen og St1 Norge AS 
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13. I sluttavtale inngått mellom St1 Norge AS og Sølvi Tyrihjell Aasen datert 30. november 2015 gjøres den 
endring at Aasen tilkjennes tidligpensjon som beskrevet i Kompensasjonspakke og selektiv tidligpensjon 
ved overtallighet. 

 

14. Sakskostnader idømmes ikke verken for tingrett eller lagmannsretten 
 

 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2018-162656 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-06-27 
Publisert LG-2018-162656 
Stikkord Arbeidsrett. Innleie av arbeidskraft. Likebehandlingsprinsippet. Tolkning av 

begrepet lønn. Selskapsbonus for innleid personell. Arbeidsmiljøloven § 14-12 a. 
Sammendrag To mannlige arbeidstakere hadde over flere år vært innleid til et oljeselskap. De 

fremsatte krav om deltakelse i en selskapsbonusordning, som etter de interne 
retningslinjene i innleieselskapet, var forbeholdt fast ansatte med en viss arbeidstid 
m.v., samt lærlinger. De fikk ikke medhold i at det forelå brudd på 
likebehandlingsregelen i aml. § 14-12 a. Uttalelser om forståelsen om 
lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven m.v. 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2018-17684 – Gulating lagmannsrett LG-2018-162656 
(18-162656ASD-GULA/AVD2). 

Parter I. Anke: Semco Maritime AS (advokat Silje Stadheim Almestrand) mot A og B 
(for disse: advokat Karianne Rettedal).II. Avledet anke: Semco Maritime AS 
(advokat Silje Stadheim Almestrand) mot A og B (for disse: advokat Karianne 
Rettedal). 

Forfatter Lagdommer Carl Petter Martinsen, kst. lagdommer Arnt E. Skjefstad og 
ekstraordinær lagdommer Geir Thowsen Tonning. 

 
 

 
 

Saken gjelder spørsmålet om innleid personell har rett til selskapsbonus på lik linje med en fast ansatt og 
lærlinger i innleieselskapet med hjemmel i likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a. 
 
 
Sakens bakgrunn 
Semco Maritime AS – heretter ankeparten – er et globalt selskap som blant annet leverer prosjekter, produkter, 
løsninger og bemanning for energisektoren. Selskapets hovedkontor ligger i Esbjerg i Danmark. Det er 
avdelingskontorer i henholdsvis England, Australia, Kina, Singapore, USA og Norge. I Norge har selskapet tre 
avdelinger, henholdsvis på Sola ved Stavanger, på Hanøytangen ved Bergen og i Kristiansand. Avdelingen på 
Sola leverer prosjektledelse, ingeniørtjenester, design og vedlikehold, modifikasjoner og service, samt bedriver 
utleie av fagpersonell innen offshore 

B og A – heretter ankemotpartene eller B eller A –, har begge hatt lange ansettelsesforhold hos ankeparten. B 
var ansatt som dekksoperatør fra 12.08.2011 til 31.12.2017, og deretter utleid fra ankeparten til BP, etter 
navneendring Aker BP, fra 2013 til 31.12.2017. Han ble fast ansatt hos Aker BP med virkning fra 01.01.2018. 
A ble ansatt hos ankeparten som dekksoperatør i 2001. Hans stilling er senere endret til fagansvarlig for 
dekksoperatør og kran. I perioden fra 2006 til d.d. har han vært utleid til Aker BP. Han har vært permittert og 
sykemeldt deler av denne tiden. 

Ankemotpartene arbeidet ved ankepartens avdeling på Sola som personell for utleie innen de angitte 
stillingskategorier. Det er i egenskap av bemanningsforetak ankeparten opptrer i saken her. Begge arbeidet på 
faste offshoreinstallasjoner i Nordsjøen, først for BP frem til 01.12 2016, og deretter for Aker BP, etter 
selskapsendringen, som nevnt. Som tingretten korrekt påpeker har selskapsendringen ingen reell eller materiell 
betydning for de hovedspørsmål saken reiser, jf. nærmere nedenfor. Aker BP leide inn ankemotpartene i de 
perioder som fremgår foran, og deres arbeidsytelse inngikk som del av den alminnelige drift av offshore-
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installasjonene. Bortsett fra en periode innledningsvis, har de begge inngått i faste crew, for øvrig sammen med 
ordinært fast og direkte ansatt personell i Aker BP. 

Ankeparten er bundet av Operatøravtalen mellom LO/Industri Energi (lE) og NHO/Norsk Olje og gass. Aker 
BP, som innleier, er også omfattet av operatøravtalen. Dette er en normallønnsavtale som har en «bunn» og et 
«tak» for avlønning av personell omfattet av overenskomsten. Lønnsmatrisen i avtalen regulerer derfor fullt ut 
lønnen for de stillinger som omfattes, herunder ankemotpartenes stillinger. Ankemotpartene har for de år saken 
gjelder, 2014, 2015, 2016 og 2017, mottatt ordinær lønn i tråd med det som er fastsatt i tariffavtalen. Denne er 
derfor lik det som er utbetalt til faste og direkte ansatte i Aker BP med samme stillingskategori. 

BP, og senere Aker BP, har i en rekke år hatt et bonusprogram. Programmet er gjort gjeldende for alle ansatte, 
både tariffert personell og ansatte med individuelle lønns- og arbeidsvilkår, men med en enkelte viktige 
forskjeller. Ett viktig spørsmål i denne sammenheng, er hvorvidt det ved tildeling av bonus, såkalt 
selskapsbonus, inngår et element knyttet til vekting av den individuelle arbeidsprestasjonen. Dette vender 
lagmannsretten tilbake til under sine avgjørelsesgrunner. Det er ubestridt at bonusordningen har gitt utbetaling 
til tariffert ansatte i en rekke år. Tingretten har for sin del, og som lagmannsretten også bygger på, lagt til grunn 
at utbetalingene siden 2013 har variert fra 45 000 kroner til 75 000 kroner for ansatte i stillingskategorier 
svarende de ankemotpartene innehar. Det fremgår av Aker BPs retningslinjer for deltakelse under ordningen, jf. 
nærmere nedenfor, at bonusordningen omfatter «Fast ansatte i Aker BP (inkludert lærlinger).» Ingen av 
ankemotpartene har derfor, i egenskap av å være innleid arbeidskraft, mottatt bonus. 

Ankemotpartene fremmet krav om etterbetaling av bonus fra 2013 ved brev av henholdsvis 12.12.2017 (B) og 
22.12.2017 (A). Kravene var rettet mot ankeparten, som rette vedkommende for kravet, og som nektet å 
etterkomme kravene. Ankepartens begrunnelse for ikke å etterkomme disse, var at slik selskapsbonus ikke var 
omfattet av arbeidsmiljøloven og de der oppstilte likebehandlingskriterier, ettersom bonus ikke var å regne som 
«lønn» etter § 14-12 a (1) bokstav f.) Ankemotpartene inngav deretter stevning i saken. 

Stavanger tingrett avsa dom 02.07.2018. Dommen har slik domsslutning: 
1. Semco Maritime AS dømmes til å betale kr 217.758,90,– 

tohundreogsyttentusensyvhundreogfemtiåttekommanitti- til A med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til 
betaling skjer. 

 

2. Semco Maritime dømmes til å betale sakens omkostninger til A med kroner 51 875. 
 

3. Semco Maritime AS dømmes til å betale kr 242.467,– tohundreogførtitotusenfirehundreogsekstisyv – til B 
med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

4. Semco Maritime dømmes til å betale sakens omkostninger til B med kroner 51 875. 
 

Tingrettens dom er avsagt uten bruk av arbeidslivskyndige meddommere, idet så vel retten som partene fant 
slik oppnevnelse unødvendig jf. arbeidsmiljøloven § 17-7. 

Ankeparten har i rett tid anket tingrettens dom til lagmannsretten. Anken er rettet mot tingrettens 
rettsanvendelse. 

Ankemotpartene har tatt til motmæle i eget tilsvar til anken. Den ene ankemotparten, B, har erklært avledet 
anke knyttet til krav om tapt arbeidsfortjeneste. 

Ankeforhandling ble holdt i Gulating lagmannsretts rettslokaler i Stavanger tinghus 13.06. og 14.06.2019. Som 
prosessfullmektig for ankeparten møtte advokat Silje Stadheim Almestad, Næringslivets hovedorganisasjon 
(NHO). Som partsrepresentant for ankeparten møtte Senior manager operation support, Margunn Njå. Begge 
ankemotparter møtte og gav forklaring. Som prosessfullmektig for ankemotparten møtte advokat Karianne 
Rettedal, Industri Energi Advokatene. Bevisførselens art og omfang fremgår av rettsboken. Ankeparten 
samtykket under ankesaken til at vitnet Ørjan Holstad fikk følge forhandlingene før han selv gav forklaring, jf. 
tvisteloven § 24-6 (2). 

For lagmannsretten er det fremlagt noen nye dokumenter, men for øvrig står saken i alle sentrale trekk i samme 
stilling som for tingretten. Under ankesaken har ankeparten frafalt den prosessuelle innsigelse til at kravet om 
feriepenger kan pådømmes i samsvar med ankemotpartenes påstand. Ankemotpartene har for sin del korrigert 
og endret sin påstand nedlagt i tilsvar til anke og sluttinnlegg, slik det nærmere fremgår nedenfor. 
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Ankeparten – Semco Maritime AS – har nedlagt slik påstand og 
sammenfatningsvis gjort gjeldende følgende påstandsgrunnlag: 

1. Semco Maritime AS v/styrets leder frifinnes. 
 

2. Semco Maritime AS v/styrets leder tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 

Tingrettens dom er uriktig i begrunnelse og resultat. Saken er prinsipiell, og avgjørelsen vil ha betydning 
utenfor den foreliggende sak. 

Sakens sentrale spørsmål er om en selskapsbonus skal anses som omfattet av lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven 
§ 14-12 a (1) bokstav f). Lønnsbegrepet i loven er nasjonalt, jf.  vikarbyrådirektivet artikkel 3 nr. 2. Begrepet 
må anses snevrere enn andre ytelser fra arbeidsgiver. Det må knyttes opp til erleggelsen av selve 
arbeidsinnsatsen. En selskapsbonus, som er basert på selskapets og konsernets måloppnåelse, er for løsrevet 
eller fjerntliggende fra utførelsen av den enkelte arbeidstakers arbeidsytelse. 

Lovens ordlyd løser ikke spørsmålet om selskapsbonus omfattes eller ikke. Det foreligger heller ikke 
rettspraksis som tar uttrykkelig standpunkt til problemstillingen. Derimot gir motivuttalelser, 
formålsbetraktninger og reelle hensyn støtte for at en innleid arbeidstaker ikke skal ha utbetalt selskapsbonus. 
Etter ankepartens syn foreligger det ikke brudd på regelen om likebehandling i arbeidsmiljøloven § 14-12 a. 
Kravet til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra et bemanningsforetak, gjelder for øvrig bare i 
innleieperioden. Det er i denne perioden den utleide minst skal sikres samme vilkår som den fast ansatte hos 
innleier. Det innebærer på den annen side at den innleide, utenfor innleieperioden, skal ha de lønns- og 
arbeidsvilkår som gjelder i bemanningsforetaket. 

Formålet med selskapsbonus, er ikke å premiere den enkeltes arbeidsinnsats. Hovedformålet er å belønne fast 
ansattes og lærlingers lojalitet til egen arbeidsgiver og å beholde medarbeidere. Dette vises for det første 
gjennom hvordan bonusen fastsettes. Deltakelse i ordningen med selskapsbonus, er heller ikke en del av den 
ansattes individuelle arbeidsavtale. De ansatte har følgelig ikke krav på slik bonus, og selskapsbonus er noe 
annet enn den tarifferte lønn som arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale den ansatte. Selskapsbonus er følgelig 
underlagt arbeidsgivers styringsrett. De foreliggende retningslinjer for utbetaling av bonus, underbygger dette 
hovedformålet. Særlig kommer dette til uttrykk gjennom bestemmelsen om at det er en betingelse for deltakelse 
under ordningen og utbetaling at den ansatte ikke har levert oppsigelse eller blitt oppsagt på 
utbetalingstidspunktet, samt en ansettelsestid på minst tre måneder i selskapet. Etablert bransjepraksis 
underbygger også i vesentlig grad at selskapsbonus faller utenfor lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven med den 
virkning at prinsippet om likebehandling her ikke er trådt for nær. 

Subsidiært anføres at B ikke fyller vilkårene for deltakelse under selskapsbonusordningen for 2017. Han sluttet 
hos ankeparten 31.12.2017. Når det gjelder A, gjøres det subsidiært gjeldende at det skal gjøres fradrag for den 
perioden han var sykemeldt og permittert i 2016. 

Ankeparten frafaller anførslene om at kravet om feriepenger av et eventuelt tilkjent bonustap, er fremsatt for 
sent, jf. tvisteloven § 29-4 (4), eller at deler av kravet er foreldet. 
 
 
Ankemotpartene – B og A – har nedlagt slik påstand og 
sammenfatningsvis gjort gjeldende følgende påstandsgrunnlag: 
Prinsipalt: 

1. Semco Maritime dømmes til å betale kroner 242.467- tohundreogførtitotusenfirehundreogsekstisyv – til A 
med tillegg av feriepenger og forsinklesesrenter fra forfall til betaling skjer. 

 

2. Semco Maritime dømmes til å betale kroner 242.467- tohundreogførtitotusenfirehundreogsekstisyv – til A 
med tillegg av feriepenger og forsinklesesrenter fra forfall til betaling skjer. 

 

Subsidiært: 
3. Anken forkastes. 

 

I begge tilfeller: 
4. A og B tilkjennes saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett. 

 

Ankemotpartene kan slutte seg til tingrettens avgjørelsesgrunner. 
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Tingretten har korrekt lagt til grunn at det ikke vil være tale om reell likebehandling av ankemotpartene om de 
nektes deltakelse i ordningen med selskapsbonus i egenskap av å være innleide til Aker BP fra ankeparten. Som 
innleide arbeidstakere har ankemotpartene krav på minst de samme lønns- og arbeidsvilkår som en fast ansatt i 
Aker BP. Dette følger av likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Bestemmelsen må forstås på 
bakgrunn av formålsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 1-1. Bestemmelsen kom inn i arbeidsmiljøloven i 
hensikt å implementere Vikarbyrådirektivet (Direktiv 2008/404/EF om vikararbeid av 19.11.2008 Art. 5 jf. Art 
3 nr. 1. Formålet med direktivet var å beskytte innleide arbeidstakere, herunder bedre deres vilkår gjennom å 
innføre et prinsipp om likebehandling. 

Ved direkte ansettelse i Aker BP ville begge ankemotparter hatt krav på selskapsbonus etter retningslinjene 
hensett til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet m.v. Det er dette som er avgjørende, ikke om det 
foreligger en umiddelbar og direkte knytning mellom den erlagte arbeidsytelse og bonusen som sådan. 
Lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven omfatter alt vederlag for arbeid uavhengig av hvilken form det opparbeides 
eller ytes. Med utgangspunkt i lovens ordlyd, forarbeidsuttalelser, rettspraksis og andre rettskilder, er det 
følgelig ikke rettslig grunnlag for å holde utenfor lønnsbegrepet den type bonus som saken her gjelder. Det er 
tilstrekkelig nærhet mellom den enkeltes ansatts individuelle arbeidsytelse, og det bonusen skal reflektere. 
Bonusen beskattes og det beregnes feriepenger av beløpet, og det gjør det desto mer naturlig å la ytelsen anses 
som lønn i lovens forstand. Selve beregningen av bonusens størrelse inneholder en vekting av individets 
prestasjon i tillegg til måloppnåelsen for konsernet og enheten. Dette gjaldt både etter de eldre som de 
någjeldende retningslinjer for slik bonus. At selskapsbonusen må anses som lønn, underbygges for øvrig av at 
bonus som ytelse, i personalhåndboken, står omtalt under det avsnitt som gjelder «Lønn». 

Det er ellers ikke naturlig å anse selskapsbonus på lik linje med rene pensjonsytelser, som ikke omfattes. Det er 
forståelig at pensjon er holdt utenfor lønnsbegrepet og derved likebehandlingsregelen, fordi det byr på store 
praktiske problemer for bemanningsbyrået å skulle beregne pensjonsytelser på vegne av den utleide. Slike 
praktiske hensyn gjør seg ikke gjeldende når det gjelder bonusordninger. 

Arbeidsrettens dom fra 1998, jf. ARD-1998-14 underbygger at selskapsbonus må anses som vederlag for 
arbeid. Arbeidsretten kom i saken til at en ensidig etablert bonusordning knyttet til virksomhetens resultater 
med etterfølgende oppgjør i bundne aksjer til ansatte omfattet av operatøravtalen, innebar en form for variabelt 
og resultatavhengig vederlag knyttet til arbeidsforholdet som var en påbygning til tariffavtalens lønnssystem. 
Ordningen hadde derved klart karakter av å være en ordning for vederlag for utført arbeid. Avgjørelsen var den 
direkte forløper til overenskomstens punkt 4.A, som gjelder «Bedriftstilpassete lønnssystem for 
operatørbedrifter». Dette lokalt tilpassede lønnssystemet åpner adgang til bonusordninger for de ansatte. 
Arbeidsgiver har riktignok ingen plikt til å ha en bonusordning for sine ansatte, men i den grad det etableres en 
bonusordning må ordningen være innenfor rammene av overenskomstens punkt 4.A. Det vises ellers til HR-
2018-1037-A, som ytterligere underbygger hvorfor en selskapsbonus bør omfattes og resultere i likebehandling. 
Begge ankemotpartene har vært langtidsinnleide, og ved dette tatt aktivt del i produksjonen hos innleier. Derfor 
er det også rimelig at de gis del i bonusordningen. Hva som har vært bransjepraksis kan ikke være avgjørende, 
og uansett har arbeidstakersiden i arbeidslivet ikke på noe tidspunkt gitt sin tilslutning til denne praksis. Ved 
tolkningstvil bør tvilen komme ankemotpartene til gode. Lovens utgangspunkt er at det skal være faste 
stillinger, og det bør ikke lønne seg å omgå disse reglene gjennom innleie. 

For A skal det ikke gjøres fradrag i selskapsbonus for de perioder i 2016 hvor han var permittert og/eller 
sykmeldt. For B er det ikke grunnlag for frata ham andel i selskapsbonus for 2017, fordi om han sluttet hos 
ankeparten 31.12. s.å. Kravet utgjør ubeskåret 271 564 kroner for begge ankemotparter. Beløpet inkluderer 
beregnede feriepenger for de aktuelle år, henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017. 
 
 
Lagmannsretten skal bemerke: 
Lagmannsretten er kommet til at anken fører frem. 

Kjernespørsmålet i saken er om ankemotpartene har krav på slik selskapsbonus som det de fast ansatte og 
lærlinger de arbeider sammen med i Aker BP har krav på. Hvorvidt de har et slikt rettskrav, beror på en 
tolkning av om selskapsbonus faller inn under begrepet «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14-12a (1) bokstav f). 
Paragraf 14-12a gjennomfører i norsk rett vikarbyrådirektivet fra 2008 (2008/104/EF). Formålet med direktivet 
er å sørge for at vikarer og innleid personell minst skal sikres de samme arbeids- og ansettelsesvilkår, herunder 
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lønnsvilkår, som om de hadde vært ansatt direkte av det aktuelle foretak for å utføre de samme 
arbeidsoppgaver, jf. artikkel 2 jf. artikkel 5. 

Høyesterett behandlet i 2018 en sak som gjaldt spørsmålet om en vikar fra et bemanningsbyrå hadde krav på 
samme godtgjørelse for reisetid som fast ansatte i innleievirksomheten, jf. den nå opphevete § 3B nr. 1 i 
tjenestemannsloven. Bestemmelsen hadde en helt lik utforming som det bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 
14-12a har idag. Spørsmålet ble besvart bekreftende av Høyesterett. Avgjørelsen har en del generelle uttalelser 
av interesse også for nærværende sak. Særlig gjelder dette de premisser som gjelder innholdet av lovens 
lønnsbegrep. Fra premiss 25 flg., gjengis følgende: 

«(25) Av artikkel 3 nr. 1 bokstav f fremgår det at grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkår» blant annet 
skal omfatte «arbeidstidens lengde» og «lønn». Men direktivet inneholder ingen definisjon av lønn, og det 
nærmere innholdet i lønnsbegrepet kan fastlegges nasjonalt, se artikkel 3 nr. 2. 

(26) Lønnsbegrepet er heller ikke definert i tjenestemannsloven eller arbeidsmiljøloven, og det finnes ikke 
noe enhetlig lønnsbegrep i norsk rett. Ordlyden gir derfor liten veiledning, utover at det etter min mening 
ikke er noe i veien for å forstå uttrykket slik at det også omfatter en reisetidsgodtgjørelse som i saken her. 

(27) Den sentrale kilden for å fastlegge nærmere hva som omfattes av likebehandlingsregelen er 
lovforarbeidene, jf. Prop.74 L (2011–2012). 

(28) Partene i arbeidslivet hadde ulikt syn på hvilke lønns- og arbeidsvilkår kravet om likebehandling burde 
omfatte. Det heter om dette på side 13 i proposisjonen at «[a]rbeidstakersiden ønsker at likebehandlingen 
skal omfatte så mye som mulig», mens arbeidsgiversiden generelt ville «begrense området for 
likebehandlingsprinsippet til det minimum de anser at direktivet krever». 

(29) Departementet tok som utgangspunkt at «alt vederlag for arbeid» skal omfattes av lønnsbegrepet, se 
side 55. Deretter drøftes en rekke praktisk viktige ytelser. Det heter blant annet at lønnsbegrepet «også» 
skal omfatte tillegg «som for eksempel» overtidsbetaling og tillegg for ubekvem arbeidstid. Det samme 
gjelder «uregelmessige tillegg på grunn av særskilte arbeidsforhold eller oppgaver». Dette kan «for 
eksempel» være smusstillegg eller tillegg for risikofylt arbeid. Videre understreket departementet at det 
ikke er avgjørende på hvilken måte lønnen opptjenes, men om vikaren ville hatt krav på ytelsen – for 
eksempel en bonus – om han hadde vært direkte ansatt hos innleieren. 

(30) I høringsnotatet som ble sendt ut som forberedelse til implementeringen av direktivet, ga 
departementet uttrykk for at lønnsbegrepet – for at formålet om likebehandling skulle oppnås – også burde 
omfatte «ytelser til kost, losji og arbeidstøy». På dette punkt møtte departementet motstand under høringen, 
blant annet under henvisning til at dekning av kostnader faller utenfor den vanlige forståelsen av 
lønnsbegrepet. Departementet løste dette ved å ta inn uttrykket «utgiftsdekning» som et selvstendig element 
i opplistingen av hvilke lønns- og arbeidsvilkår likebehandlingen skal gjelde, se side 56. Det ble her blant 
annet vist til at dette skjedde for å «klargjøre», og at det ikke er noe til hinder for å ha regler som er bedre 
for arbeidstakerne enn det som følger av direktivet. 

(31) I den nærmere omtalen av uttrykket «utgiftsdekning» fremheves blant annet at «[u]tgiftsdekning ved 
arbeid utenfor hjemstedet vil kunne utgjøre relativt store beløp, og det vil i disse tilfellene innebære en 
vesentlig forskjellsbehandling av innleide og direkte ansatte om dette ikke omfattes av 
likebehandlingskravet». Det nevnes så at en vikar «blant annet» vil ha samme rett til dekning av utgifter til 
arbeidstøy, kost og losji som om han var ansatt i innleievirksomheten for å utføre de samme 
arbeidsoppgavene. 

(32) Den eneste ytelsen departementet uttrykkelig holdt utenfor lønnsbegrepet var pensjon. Årsaken var 
særlig at det «vil medføre store praktiske utfordringer om pensjon skal omfattes av likebehandlingskravet». 

(33) Gjennomgangen av forskjellige typer ytelser og opptjeningsmåter er detaljert. Men jeg oppfatter den 
ikke som en uttømmende angivelse av hva som skal omfattes. Den naturlige forståelsen er at det drøftes en 
del praktiske eksempler, uten at det dermed er ment å utelukke at også andre ytelser kan falle inn under 
likebehandlingsregelen. De eksemplene som gjennomgås – sammenholdt med tilføyelsen av uttrykket 
«utgiftsdekning» – viser at regelen er ment å omfatte mer enn rent vederlag for arbeid. Formålet – reell 
likebehandling av vikarer og fast ansatte – ser ut til å ha vært styrende for avgrensningen og at 
departementet derfor ønsket et vidt anvendelsesområde. 
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(34) Departementets forslag ble vedtatt uendret av Stortinget. Det fremgår av Innst.326 L (2011–2012) side 
17 at det i stortingskomiteen ble diskutert om lønnsbegrepet var presist nok angitt i lovteksten, men det er 
ikke uttalelser som kaster lys over problemstillingen i saken her.» 

Etter å ha slått fast at prinsippet om likebehandling kan omfatte flere ytelser enn de som bare er knyttet opp til 
arbeidstiden (premiss 39), fremholder førstevoterende i premiss 41, følgende: 

«(41) Jeg tar utgangspunkt i at forarbeidene legger opp til et relativt vidt anvendelsesområde, med reell 
likebehandling som siktemål. Reisetidsgodtgjørelse ligger nokså tett opptil de eksemplene som etter 
forarbeidene skal omfattes. Det ligger nær å anta at lovgiveren – ut fra hvordan de øvrige typetilfellene ble 
håndtert – ville ha inkludert også en slik ytelse om problemstillingen hadde vært løftet frem. I motsetning 
til det som gjelder for pensjon, er det ikke opplyst at det er noen praktiske vanskeligheter forbundet med å 
la likebehandlingsregelen omfatte også reisetidsgodtgjørelse. 

Høyesterett konkluderer deretter i premiss 42 med at 

«formålet med reell likebehandling ikke vil nås om en slik reisetidsgodtgjørelse som i saken her faller 
utenfor». 

Samme sted er det deretter særlig vektlagt at [når] 

«Realiteten er at [...] Manpower nektet Venås reisetidsgodtgjørelsen de fast ansatte mottok, fikk han mindre 
utbetalt fra sin arbeidsgiver enn han ville fått om han hadde vært ansatt i vegvesenet. Dette til tross for at 
han utførte samme arbeid, og hadde samme forpliktelse til å reise, som de fast ansatte. Venås ble også 
nektet den muligheten som de fast ansatte hadde til å avspasere reisetiden til Larvik istedenfor å få utbetalt 
reisetidsgodtgjørelse. Sammenlignet med kollegene som utførte samme arbeid, fikk han altså lengre 
arbeidstid enn dem som avspaserte, eller mindre betalt enn dem som fikk reisetiden godtgjort i penger.» 

Lagmannsretten forstår etter dette 2018-avgjørelsen slik, at det ved vurderingen av om 
likebehandlingsprinsippet er etterlevd, skal legges vesentlig vekt på formålsbetraktninger, d.v.s. det formål at 
reell likebehandling oppnås mellom en direkte ansatt hos innleiende virksomhet og den innleide, jf. også 
formålsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 1-1 bokstav b). 

Dommen fra 2018 løser likevel ikke fullt ut det spørsmål saken her gjelder, fordi reisetidsgodtgjørelse er en 
type ytelse fra arbeidsgiver som i flere henseende har andre kjennetegn enn det som er karakteristisk for en 
selskapsbonus, som saken her gjelder. Lagmannsrettens hovedsynspunkt i det følgende, er at en 
reisetidsgodtgjørelse i vesentlig grad er tettere knyttet til selve erleggelsen av arbeidsytelsen, enn hva som er 
tilfellet for bonusordninger som primært og reelt er knyttet opp til konsernets og enhetens prestasjon. En 
selskapsbonus karakteristika, formål m.v., er derfor særegen og annerledes sammenlignet med en 
reisetidsgodtgjørelse. Ved avgjørelsen av hvilke ytelser fra arbeidsgiver eller opptjeningsmåter som faller 
innenfor prinsippet om likebehandling, bør det etter lagmannsrettens syn sondres mellom ytelser som er 
forholdsvis fjerntliggende fra erleggelsen av arbeidsprestasjonen og ytelser som mer direkte er et resultat av 
arbeidstakers utførelse av sine arbeidsoppgaver. I England gjelder, etter det lagmannsretten kan se, et 
tilsvarende skille når det gjelder spørsmålet om hva som faller innenfor og utenfor uttrykket «pay», et uttrykk 
som lagmannsretten oppfatter som tilnærmet identisk med lønnsbegrepet, slik dette er brukt i 
arbeidsmiljøloven, jf. BIS, Agency Workers regulations, Guidence. Disse retningslinjene, som i seg selv ikke 
utgjør noen avgjørende rettskilde for det resultat lagmannsretten har kommet til, viser at selskapsbonus av den 
art som saken her gjelder, ikke er ansett som «pay». Retningslinjene, som 

«explains what is included and excluded in the definition of «pay», 

sondrer tydelig mellom 

«bonuses linked to individual performance, og «Bonuses which are determined by the overall performance 
of the company and given to workers who have been with the hirer for a number of years (and are not based 
on their individual performance)». 

Det er den sistnevnte type bonus, nevnt i sitatet, som vår sak omhandler. Vikarbyrådirektivet og 
likebehandlingsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, kan heller ikke forstås slik at det i enhver sammenheng og 
tilknytning til enhver ytelse skal foreligge likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra 
bemanningsforetak. Det er for eksempel sikker rett at pensjonsytelser ikke omfattes av kravet til likebehandling 
ved innleie fra vikarbyrå, jf. dommen fra 2018, premiss 32. Begrunnelsen var at dette ville medføre «store 
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praktiske problemer, betydelige kostnader og administrative byrder», jf. Prop.74 L (2011–2012). Også reelle 
hensyn taler for at det skjer en sondring, som nevnt, jf. nærmere nedenfor. 

Ankemotpartene har gjort gjeldende at Arbeidsrettens dom fra 1998, jf. ARD-1998-14, langt på vei legger 
avgjørende føringer for hvordan en selskapsbonus skal vurderes i lys av prinsippet om likebehandling. 
Lagmannsretten deler ikke dette syn. Saken gjaldt spørsmålet om det var forenlig med operatøravtalen, som 
gjaldt mellom partene, å gi tariffert personell økonomiske fordeler – oppgjør i bundne aksjer -. Arbeidsretten 
kom til at så ikke var tilfellet. Ordningen hadde dessuten karakter av vederlag for arbeid. Når saksforholdet ikke 
har avgjørende betydning for det spørsmål saken her gjelder, har det først og fremst sin årsak i at dommen 
omhandler situasjonen i Amoco Norway Oil Company før 1998. Etter fusjonen med BP, var det BPs 
bonusordning som gjaldt i fortsettelsen. Arbeidsretten tok også første og fremst stilling til en tariffrettslig 
problemstilling, og avgjørelsen må i første rekke ses som forløperen til bestemmelsen i 
operatøroverenskomstens punkt 4.A, hvor det ble gitt anledning til bedriftstilpassete lønnssystemer, herunder 
bonusordninger, for operatørbedrifter. 

Som det fremgår av Høyesteretts dom fra 2018, begrenser ikke vikarbyrådirektivet nasjonal lovgivnings adgang 
til å fastlegge det nærmere innhold av lønnsbegrepet, og derved hva som omfattes av likebehandlingsregelen, jf. 
direktivets Art. 3 nr. 2. I norsk lovgivning finnes det ikke noen enhetlig, generell definisjon av «lønn». Ved 
innføring av et prinsipp om likebehandling i arbeidsmiljøloven, ble det fra lovgiver fremholdt typetilfeller på 
hvilke lønns- og arbeidsvilkår likebehandlingen sikkert omfatter. Men det må anses klart at kravet til 
likebehandling kan anses å omfatte flere typer ytelser og opptjeningsmåter enn de loven og forarbeidene til 
bestemmelsen konkret omhandler. Vikarbyrådirektiver er dessuten et minimumsdirektiv. Det er derfor ikke noe 
i veien for at innleiende virksomhet gir den innleide tilgang til bedre rettigheter enn det som følger av 
direktivet. I tillegg til arbeidstidens lengde og plassering, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, 
nattarbeid, ferietid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, omfattes lønn og utgiftsdekning. I 
tillegg ble det foreslått at ytelser til kost, losji og arbeidstøy skal inngå i lønnsbegrepet og være gjenstand for 
likebehandling. Det ble endelig fremholdt at begrepet lønn i denne sammenheng bør ta utgangspunkt i aktuelle 
tariffavtaler og de komponenter som lønnen består av i følge disse, jf. Prop.74 L (2011–2012) side 102, punkt 
8.1., punkt 8.3.2 og 8.3.7. Det er derfor ikke nødvendigvis identitet mellom det nasjonale lønnsbegrepet og 
uttrykket «pay» innenfor EU/EØS-retten. 

I saken her er det ikke bestridt at ankemotpartene er behandlet helt tilsvarende som en direkte ansatt hos 
innleiebedriften hva angår tariffert lønn etter operatøravtalen. Noe annet ville vært tariffstridig og også i strid 
med likebehandlingsprinsippet. Den lønn som følger av overenskomsten, er direkte knyttet til utførelsen av 
arbeidet, d.v.s. erleggelsen av arbeidstakers arbeidsytelse. Etter lagmannsrettens syn er begrepet «lønn», slik 
det følger av tariffgrunnlaget, snevrere enn en del andre ytelser eller fordeler fra arbeidsgiver, så som tilgang til 
rimelige lån, barnehageplass o.l. De sistnevnte ytelser er knyttet til selve ansettelsesforholdet, og ikke til 
erleggelsen av arbeidsytelsen til den ansatte. Det siste er etter lagmannsrettens syn også situasjonen for 
selskapsbonus av den type som saken her gjelder. 

Lagmannsretten legger til grunn at BP Norge AS, senere Aker BP fra 01.12.2016, frem til ultimo 2017, 
praktiserte en ordning med bonus som var basert på tre faktorer; 1) måloppnåelsen i konsernet, 2) 
måloppnåelsen for den aktuelle enhet innen konsernet, og 3) en individuell del relatert til prestasjonen fra den 
enkelte ansatte. I Norge ble den siste delen, den individuelle, ved avtale mellom bedriften og de ansatte 
nøytralisert, d.v.s. at den ikke ble vektlagt ved vurderingen av om det skulle ytes bonus eller ved beregningen 
av bonusens størrelse. Årsaken var at ordningen, gjennom en individuell vekting av den ansattes 
arbeidsprestasjon, kom i konflikt med operatøroverenskomstens lønnsbestemmelser for tariffert personell. Dette 
ble løst annerledes for ansatte som var individuelt avlønnet. 

Etter bevisførselen legger lagmannsretten derfor til grunn at selskapsbonusen ikke innehar elementer som gjør 
den avhengig av den ansattes arbeidsprestasjon. Den er derfor ikke knyttet opp til den enkelte ansattes utførelse 
av arbeidsoppgavene eller dennes innsats. Etter lagmannsrettens syn, er hovedformålet med selskapsbonusen å 
stimulere til lojalitet overfor egen arbeidsgiver, ivareta en prestasjonskultur og beholde ansatte. Dette 
understøttes av at selskapsbonusen, og tilgangen til denne, ikke er en del av den ansattes individuelle 
ansettelsesavtale. Bonusordningen er heller ikke gjenstand for forhandlinger eller drøftelser, utover at 
overenskomsten punkt 4.A påbyr godkjenning av forbund og landsforening av et lokalt bedriftstilpasset 
lønnssystem som inneholder et bonussystem. At et slikt bonussystem ikke er knyttet opp til kvaliteten på en 
individuell arbeidsprestasjon, fremgår for øvrig av overenskomsten. Det fremgår her at 
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«eventuelle bonusutbetaling kan kombineres med det bedriftsvise lønnssystemet og at [bonussystemet] skal 
være basert på påviselige ytelses- og/eller resultatforbedringer i bedriften/konsernet.» 

Heller ikke etter overenskomsten skal det således legges vekt på et individuelt moment ved eventuell utdeling 
av bonus. Bonusprogrammet er ellers en administrativ ordning underlagt arbeidsgivers styringsrett, og hvor det 
ikke er automatikk i at bonus utbetales hvert år. Virksomheten vil også ensidig kunne beslutte endringer i 
ordningen når det foreligger «ekstraordinære omstendigheter». Retningslinjene for ordningen bestemmer 
endelig at utbetaling av selskapsbonus forutsetter et ansettelsesforhold på utbetalingstidspunktet, som normalt 
er i mars året etter at opptjeningsåret. For ansatte som ikke har vært ansatt hele opptjeningsåret, skal det skje en 
proratering. 

Reelle hensyn taler også med styrke for at en type selskapsbonus som saken her gjelder ikke bør omfattes av 
prinsippet om likebehandling. En virksomhet bør kunne innføre og beholde økonomiske ytelser, fordeler eller 
tilbud som forbeholdes egne ansatte-grupper, og som følgelig ikke er tilgjengelig for innleid arbeidskraft, 
ansatte med for kort ansettelsestid eller ansatte som ikke er ansatt på utbetalingstidspunktet. Bransjepraksis er 
opplyst å være tilsvarende. På den måten stimuleres ansatte til å bli værende i bedriften, langsiktige og stabile 
ansettelsesforhold oppnås og det opparbeides lojalitet til egen arbeidsgiver. En avledet konsekvens av dette er 
en styrket «prestasjonskultur i samsvar med [virksomhetens] verdier og One Team», jf. de foreliggende 
retningslinjer for bonusordningen. Som nevnt foran, er dette hovedformålet bak den gjeldende ordning, og et 
tilsvarende siktemål må anses å ligge til grunn for de engelske retningslinjene nevnt foran. Dette hovedformålet 
er ikke tilstede i forhold til innleid arbeidskraft som ofte er innleid for kortere perioder, kan hende bare for å 
utføre enkeltstående arbeidsoperasjoner i innleieselskapet. Det synspunkt som her er gjort gjeldende har ellers 
funnet tilslutning i juridisk teori, se til eksempel Keiserud/Vartdal, De nye innleiereglene i arbeidsmiljøloven 
kapittel 14, punkt 3.3.7.3.2, samt Lill Egeland, kommentar til arbeidsmiljøloven § 14-12a i Arbeidsrett.no. 
Andre forfattere kommenterer ikke eksplisitt hvordan en skal anse selskapsbonus i relasjon til lønnsbegrepet i 
loven og derved anvendelsen av likebehandlingsregelen. Som nevnt foran må Høyesterett i dommen fra 2018 
anses for å ha tatt standpunkt til at det ikke er noe vilkår for å omfattes av begrepet «lønn» at ytelsen er nær 
forbundet med erleggelsen av arbeidstakers arbeidstid. Dommen gir på den annen side ikke eksplisitt 
veiledning om det også er et vilkår at ytelsen må være forbundet med arbeidstakers arbeidsoppdrag, slik 
lagmannsretten her har kommet til ikke er tilfelle for den type selskapsbonus som saken her gjelder. 

Tilståelse av selskapsbonus til innleid arbeidskraft, vil ellers være vanskelig å praktisere. Selve utbetalingen vil 
eventuelt måtte skje av bemanningsforetaket basert på opplysninger fra innleieselskapet i en situasjon hvor den 
innleide bare skal ha andel av bonusen for den eller de perioder vedkommende faktisk er innleid. Dette må 
nødvendigvis medføre utfordringer ved beregning og oppgjør, et oppgjør som etter retningslinjene først finner 
sted året etter opptjeningsåret. 

Ankemotparten har gjort gjeldende at det kan virke konkurransevridende hvis innleid arbeidskraft ikke får 
tilgang til bonus på lik linje med fast ansatte. Lagmannsretten bemerker til dette at en er enig i at det er viktig å 
unngå løsninger i arbeidslivet som kan stimulere til innleie fremfor fast ansettelse. I saken her, foreligger det 
imidlertid ikke opplysninger som tilsier at det resultat som lagmannsretten har kommet til, vil virke 
konkurransevridende. Innleiers motivasjon for bruk av innleid arbeidskraft var i første rekke knyttet til ønske 
om større grad av fleksibilitet ved mobilisering og demobilisering ved konkrete prosjekter. Under ankesaken 
fremkom det dessuten opplysninger om at det ved innleie regelmessig påløper diverse kostnader så som påslag 
eller vederlag til utleieselskapet. 

Endelig bemerker lagmannsretten, at en ikke kan se at det bør tillegges avgjørende betydning ved vurderingen 
at det i saken dreier seg om arbeidstakere som begge har vært innleid over et langt tidsrom. 
 
 
Sakskostnader 
Anken har ført frem, og ankeparten må anses for å ha vunnet saken fullt ut, jf. tvisteloven § 20-2 (1) jf. (2). Det 
følger da av hovedregelen i tvisteloven at ankeparten har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra 
motparten. 

Saken har imidlertid reist rettsspørsmål av kvalifisert tvilsom karakter, og hvor det for begge parter har 
foreligget et klart behov for å avklare et rettsspørsmål med betydning utenfor den foreliggende sak. Det var 
derfor god grunn til å få saken prøvd for domstolene, herunder for lagmannsretten gjennom anke, jf. tvisteloven 

351



§ 20-2 (3) bokstav a). Ankeparten har under ankesaken erkjent at det foreligger slike tungtveiende grunner som 
fremgår av lovbestemmelsen for å frita ankemotpartene fra erstatningsplikten. 

Lagmannsretten er enig i dette, og hver av partene må etter dette dekke egne sakskostnader for lagmannsretten. 
Advokat Rettedal har for øvrig under ankesaken frafalt den avledete anke. 

Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-9 (2), skulle lagmannsretten i et tilfelle som det foreliggende, lagt sitt 
materielle domsresultat til grunn når den avgjør spørsmålet om tapende part skal tilpliktes å erstatte ankepartens 
sakskostnader for førsteinstansen. Slik saken her ligger an, må ankeparten forstås slik at det heller ikke kreves 
dekket sakskostnader for tingretten. 

Etter dette tilkjennes ikke sakskostnader for noen instans. 

Lagmannsrettens dom er enstemmig. 

 
 
 

Domsslutning: 
1. Semco Maritime AS frifinnes. 

 

2. Sakskostnader til kjennes ikke for noen instans. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom og kjennelse - LB-2019-61248 - 
LB-2019-61381 

 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse 
Dato 2019-06-20 
Publisert LB-2019-61248 – LB-2019-61381 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Formkrav. Arbeidsmiljøloven § 15-1, § 15-4 og § 15-14. 
Sammendrag En administrativt ansatt, som også var medeier, ble avskjediget fra stillasfirma 

over telefonen. Formkravene var ikke fulgt, og det var ikke holdt drøftelsesmøte på 
forhånd. Styreformannen hadde vært ukjent med reglene i arbeidsmiljøloven. 
Avskjeden ble kjent ugyldig. Den ansatte hadde benyttet firmakort til private 
formål, og dette ville normalt vært avskjedsgrunn. Men et drøftelsesmøte på 
forhånd ville gitt den ansatte mulighet til å avklare flere innsigelser han hadde mot 
avskjeden, og avskjeden kunne ikke anses tilstrekkelig forsvarlig vurdert og 
begrunnet. Arbeidstakeren var dermed urettmessig utestengt fra arbeidet, og hadde 
krav på lønn fram til rettskraftig dom samt erstatning. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2018-184112 – Borgarting lagmannsrett LB-2019-61248 
(19-061248ASD-BORG/01) og LB-2019-61381 (19-061381ASK-BORG/01). 

Parter A (advokat Hedvig Cecilie Svardal) mot [Firma1] AS (advokat Sebastian 
Garstecki). 

Forfatter Lagdommer Mette D. Trovik, lagdommer Pål Morten Andreassen og ekstraordinær 
lagdommer Anders Bøhn.Meddommere: seniorrådgiver Erik Zmuda og konsulent 
Oskar Rønbeck. 

Sist oppdatert 2019-08-26 
 

 
 

 

Saken gjelder krav fra arbeidstaker om erstatning og oppreisning for påstått urettmessig avskjed og krav om å 
få stå i stillingen, samt motkrav fra arbeidsgiver. 

A har vært ansatt i administrativ stilling og er aksjonær i selskapet [Firma1] AS, som driver med montering og 
utleie av stillaser. A startet selskapet som enkeltpersonforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Aksjeselskapet 
ble stiftet i 2014 av A og B. I august/september 2017 kom C inn i selskapet som aksjonær, og i april 2018 kom 
D inn som aksjonær. Hver har 25 prosent av aksjene. 

Den 8. oktober 2018 ble A avskjediget over telefonen av B, som i tillegg til å være aksjonær er daglig leder i 
[Firma1]. 

Senere i oktober varslet selskapets advokat A om at de øvrige aksjonærene ønsket å utløse ham som aksjeeier. I 
brevet sto det blant annet at selskapets styre og regnskapsfører hadde oppdaget at A over en lengre periode 
hadde underslått en ikke ubetydelig sum fra selskapet i form av betaling for private utgifter og kontantuttak i 
minibank med et betalingskort som tilhørte selskapet. Samlet beløp ble under henvisning til et vedlegg til 
brevet angitt til 364 341 kroner. 

Gjennom sin advokat protesterte A mot avskjeden og kravet om aksjeutløsning og krevde å få stå i stillingen. 
Partene forhandlet i to møter i november 2018 uten å komme til enighet. 

A reiste søksmål mot selskapet i desember 2018 med påstand om at avskjeden var urettmessig, at han skulle 
tilkjennes erstatning, og at han skulle få stå i stillingen så lenge saken verserer for domstolene. Selskapet reiste 
motkrav om tilbakebetaling av beløpet nevnt ovenfor. A erkjente bare å være skyldig 236 936 kroner. Etter 
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enighet mellom partene delte tingretten behandlingen og pådømmelsen av saken slik at arbeidsrettssaken og 
motkravet ble behandlet hver for seg, jf. tvisteloven § 16-1. 

Oslo tingrett avsa dom og kjennelse i arbeidsrettssaken 18. mars 2019 med slik slutning: 

I kjennelse 
1. A har ikke rett til å stå i stilling mens saken verserer for domstolene. 

 

I dom 
2. [Firma1] AS frifinnes. 

 

I begge tilfeller 
3. I sakskostnader betaler A til [Firma1] AS kroner 20 000 – tjuetusen – innen 2 – to – uker fra 

forkynnelse av denne dom. 
 

Tingretten avsa så dom om motkravet 27. mars 2019 med slik slutning: 
1. A dømmes til å betale til [Firma1] AS 345 416 – trehundreogførtifemtusenfirehundreogseksten – kroner 

med tillegg av lovens forsinkelsesrenter regnet fra 30. oktober 2018 innen 2 – to – uker fra dommens 
forkynnelse. 

 

2. I sakskostnader betaler A 27 500 – tjuesyvtusenfemhundre – kroner til [Firma1] AS innen 2 – to – uker fra 
dommens forkynnelse. 

 
 
 
A har anket begge dommene og kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. 
Han anfører sammenfatningsvis: 
De formelle kravene ved avskjed er ikke fulgt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14, som viser til § 15-1 om krav til 
drøftelser og formkravene i § 15-4. Dersom tingrettens dom blir stående, blir stillingsvernet og formreglene 
illusoriske. Arbeidsgiver er den profesjonelle parten, selskapet har hundre ansatte, og bedriften er lønnsom. Det 
må forventes en viss grad av profesjonalitet i forhold til regelverk. 

Formålet med kravet om skriftlighet og grundighet er at arbeidsgiver plikter å gjøre forsvarlige vurderinger og 
tenke seg om før avskjed iverksettes, da avskjed er inngripende i arbeidstakers rettssikkerhet knyttet til retten til 
jobb og inntekt. Det er ikke foretatt en forsvarlig realitetsvurdering av grunnlaget for avskjeden. Oversikten fra 
regnskapsfører kom for øvrig først 19. oktober 2018, det vil si omtrent to uker etter avskjeden. Avskjeden 
framstår som uforsvarlig fundert. 

Dersom arbeidsgiver hadde innkalt til drøftelsesmøte, kunne arbeidstaker få lagt fram sin side av saken. 
Arbeidsgiver kunne enkelt ha inndratt kredittkortet arbeidstaker hadde og dermed forhindret videre bruk av 
dette. Bedriften ville da ikke hatt noen risiko for videre bruk av kortet. 

Avskjeden innebærer brudd på arbeidsmiljøloven § 15-14 da det ikke foreligger grovt pliktbrudd eller annet 
vesentlig mislighold. Det må legges til grunn et skjerpet beviskrav i saken. Det anføres at arbeidsgiver ikke har 
bevist at det ikke var i tråd med vanlig praksis i bedriften at det ble gjort uttak og brukt firmakort privat. A så 
på kontoen at de andres kort også ble brukt privat, og mente han da også kunne gjøre det. Regnskapsfører har 
bekreftet at kortet kan ha vært brukt av andre. At bruken var akseptert, stemmer overens med at ingen sa fra når 
informasjon om uttakene jevnlig ble gitt av regnskapsfører til bedriftens e-post, som alle eierne hadde tilgang 
til. Arbeidsgiver kan ikke høres med at de ikke visste. De har i så fall vært uaktsomme, og dette må lastes 
arbeidsgiver som den sterke parten, ikke A. Han mente han kunne bruke kortet siden han så at andre gjorde det, 
og han kunne også overføre forskudd til egen lønnskonto ved behov. Han opplevde ikke at det var noen 
forskjell på forskudd og uttak ved bruk av kortet. En klar beskjed om ikke å benytte kortet privat ble aldri gitt, i 
stedet kom avskjeden 8. oktober 2018 som lyn fra klar himmel. A har måttet låne over 200 000 kroner av 
familie og venner for å overleve. C har for lagmannsretten erkjent at han og D tok ut 60 000 kroner av selskapet 
til seg selv, mens A ikke fikk tilsvarende. Forholdene rundt uttak i bedriften er uryddige, ansvaret for dette kan 
ikke legges over på en ansatt. En avskjediget polsk arbeider forklarte for øvrig for lagmannsretten at han måtte 
betale D om lag 8 000 kroner for å få jobb i firmaet. 

A har urettmessig vært nektet adgang til arbeidsplassen. Han har krav på å stå i stillingen og få lønn så lenge 
saken verserer for domstolene, selv om han nå ikke ønsker å komme inn i stillingen igjen. Arbeidsgiver har 
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uansett erkjent å skylde lønn for september 2018. Videre kreves erstatning for framtidig lønnstap, begrenset 
oppover til 6 måneders lønn, og ikke-økonomisk tap (oppreisning), jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 og § 15-5. 
Hensyntatt arbeidsgivers grove brudd på arbeidstakers grunnleggende rettigheter i arbeidsforholdet bør det 
tilkjennes oppreisningserstatning med opptil 75 000 kroner. 

Når det gjelder motkravet, har arbeidsgiver ikke sørget for tilstrekkelig notoritet rundt det økonomiske. Dette 
må lastes arbeidsgiver og ikke arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver hadde lagt fram en tilstrekkelig transparent 
økonomisk oversikt, ville A hatt forutsetninger for å vurdere den. Man har bare regnskapsførerens ord for at det 
er gjort fullstendige fradrag i oversikten for innbetalinger fra A. Det må kreves mer enn et muntlig utsagn fra 
regnskapsfører når det skal regnes ut hvor mye gjeld han hadde til selskapet. Det er kommet fram at selskapet 
har avsluttet oppdraget til regnskapsføreren på grunn av denne saken. Regnskapsfører må her identifiseres med 
selskapet, som ikke går fri for ansvar når regnskapsfører har gjort feil. 

A har lagt ned slik endelig påstand: 

A har rett til å stå i stillingen så lenge saken verserer for domstolene. 
1. Avskjeden av A anses urettmessig, også som oppsigelse. 

 

2. [Firma1] AS dømmes til å betale lønn til A for september, beløp stort kr. 52.806,–. 
 

3. [Firma1] AS v/ styrets leder dømmes til å betale erstatning fastsatt etter rettens skjønn for lidt 
økonomisk tap begrenset oppad til 475.254,– kroner og fremtidig økonomisk tap begrenset oppad til kr. 
316.836,– med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling finner sted. 

 

4. [Firma1] AS v/ styrets leder dømmes til å betale erstatning for ikke-økonomisk tap fastsatt etter rettens 
skjønn begrenset oppad til kr. 75.000,– med tillegg av forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling 
finner sted. 

 

5. A dømmes til å betale kr. 236.936,–. 
 

[Firma1] AS dømmes til betale sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
Ankemotparten, [Firma1] AS, anfører sammenfatningsvis: 
Avskjedigelsen av A var rettmessig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14, på grunn av hans urettmessig bruk av 
selskapets firmakort til private formål. A har hevdet at bruk av firmakort var likestilt med forskudd, og at det 
var greit så lenge han betalte tilbake, men dette er ikke holdbart. Det forelå et grovt tillitsbrudd, også tatt i 
betraktning arbeidstakers «nye sjanse» etter tilsvarende urettmessig atferd tidligere. 

Pliktbruddet var så grovt at avskjed må anses for å være en berettiget og forholdsmessig reaksjon, jf. LB-2000-
1610 og Jan Tormod Dege, Den individuelle arbeidsrett side 1064-1065. Manglende gjennomført 
drøftelsesmøte og manglende formkrav kan ikke få avgjørende betydning på bakgrunn av den klare 
avskjedsgrunnen. Resultatet ville blitt det samme. Avskjeden var derfor ikke uforholdsmessig, og den skal ikke 
kjennes ugyldig. 

Det følger av dette at A ikke hadde rett til å stå i stillingen, jf. § 15-11 tredje ledd, HR-2017-2324-U og LB-
2006-98465. Når grunnlaget for avskjeden ikke framstår som tvilsomt, skal arbeidstakeren fratre. 

Når det gjelder tilbakebetalingskravet, er det dokumentert at A skylder selskapet 345 416 kroner, jf. erkjennelse 
fra arbeidstaker selv og regnskapsførers forklaring. Hans anførsler om reduksjon av kravet er ikke dokumentert. 

Selskapet har lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. A dømmes til å betale sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten, som har forent sakene til felles behandling, ser slik på 
dem: 
A fikk ingen skriftlig avskjed, men ble oppringt 8. oktober 2018 av daglig leder B, som ga ham beskjed om at 
han ikke var ønsket tilbake på arbeidsplassen. Det er enighet om at dette var en avskjed. A har forklart om 
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samtalen at B begrunnet avskjeden med urettmessig kortbruk til private formål og overskridelse av adgangen til 
å ta ut lønnsforskudd. Ifølge A sa B også at en av eierne, D, hadde gitt uttrykk for at dersom A fikk fortsette i 
jobben, ville D ta med seg alle selskapets polske arbeidere over i et nytt stillasfirma. 

Lagmannsretten bemerker at selskapet ikke har ført daglig leder og eier B som vitne i saken, og retten har ikke 
noe grunnlag for å mene at det A har forklart om samtalen, ikke er riktig. 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-14 at en arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker som har «gjort seg 
skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Etter rettspraksis er dette ikke 
bare et spørsmål om misligholdets art og alvor. Spørsmålet er om avskjed framstår som en forsvarlig vurdert 
reaksjon som ikke er uforholdsmessig, og her må det gjøres en bred helhetsvurdering der det tas hensyn til både 
den ansattes og bedriftens forhold, jf. for eksempel Rt-1988-1188 og Rt-2005-518. Som påpekt av tingretten, 
må det foretas en konkret vurdering av om avskjed var en rimelig og forholdsmessig reaksjon, med 
utgangspunkt i den begrunnelsen som ble gitt for avskjeden. Og det er arbeidsgiver som må godtgjøre at 
avskjeden er rimelig og forholdsmessig. 

Det følger av § 15-14 andre ledd at også for avskjed gjelder kravene til skriftlighet og utforming av den 
skriftlige avskjedsbeslutningen i § 15-4, og krav om drøftelsesmøte før avskjed besluttes i § 15-1. Dette er 
«skal»-regler. Om betydningen av drøftelsesmøte viser lagmannsretten til Fougner mfl., Kommentar til 
arbeidsmiljøloven, digital utgave på Juridika, merknad 2.1 til § 15-14: 

«Krav om forsvarlig saksbehandling innebærer at arbeidsgiver plikter å foreta de undersøkelser som er 
nødvendige for å vurdere om avskjed er berettiget. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at både grunnlaget 
og behov for avskjed foreligger, jf. RG 1994 s. 789. Dersom omstendighetene krever det, kan det være 
riktig å suspendere arbeidstakeren for å bringe klarhet i de faktiske forhold, jf. også § 15-13. For å oppfylle 
undersøkelsesplikten er det nødvendig å gi arbeidstakeren anledning til å gi sin versjon av det inntrådte 
forhold, og denne saksbehandlingsplikt er uttrykkelig angitt i § 15-14 annet ledd, jf. § 15-1. Av § 15-1 
følger det at før arbeidsgiveren fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk 
mulig drøftes med arbeidstakeren. Drøftelser med den ansatte er særlig nødvendig ved avskjed, fordi en slik 
beslutning typisk tas i en tilspisset situasjon. Plikten er viktig av flere grunner: For det første bør den tas 
alvorlig av hensyn til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er nødvendig å ta seg tilstrekkelig tid til å 
avklare de faktiske forhold og se om det virkelig foreligger mislighold. For det annet kan drøftelsene være 
av betydning for domstolenes senere vurdering av avskjedsvedtaket. Dersom de faktiske forhold er godt 
dokumentert og gjennomdrøftet med den ansatte og alternativer er avveid, vil domstolene lettere godta 
avskjedsbeslutningen. I Ot.prp.nr.50 (1993–1994) s. 236 (pkt. XVIII) er det lagt til grunn at uttrykket «så 
langt det er praktisk mulig» i den tidligere loven § 57 nr. 1 (nåværende § 15-1) skal tolkes strengt. Det må i 
hvert fall kreves at arbeidstakeren får anledning til å uttale seg før avskjeden endelig besluttes. Dersom 
arbeidstakeren ikke gis en slik mulighet, vil det svekke tiltroen til arbeidsgiverens beslutningsgrunnlag.» 

Lagmannsretten bemerker at [Firma1] i uvanlig grad har neglisjert arbeidsmiljølovens regler for hvordan 
avskjedssaker skal behandles. A ble altså avskjediget muntlig over telefonen og uten noe drøftelsesmøte på 
forhånd. Styreleder C har for lagmannsretten forklart at han ikke var kjent med arbeidsmiljølovens regler om 
oppsigelse og avskjed. [Firma1] er en virksomhet med over hundre ansatte, og slik manglende kunnskap om 
sentrale spilleregler i arbeidslivet, og dermed manglende vilje hos styreleder til å sette seg inn i et regelverk 
man må forstå finnes, framstår som uforsvarlig. Daglig leder, B, som ringte A og avskjediget ham, er som 
nevnt ikke tilbudt som vitne i saken, og selskapet har heller ikke presentert noen annen fra organisasjonen som 
kunne kastet lys over personalbehandlingen i selskapet. Bruddene på regler om framgangsmåte og 
saksbehandling er altså ikke noen arbeidsulykke, men må antas å være et uttrykk for selskapets alminnelige 
oppfatning av hvordan man går fram i oppsigelses- og avskjedssaker. To polske arbeidere har forklart seg som 
vitner om at også de ble avskjediget muntlig av selskapet, og at dette var usaklig, uten at lagmannsretten har 
noe grunnlag for å gå inn på om det forelå avskjedsgrunn i disse tilfellene. 

Kravet til skriftlig avskjed innebærer ikke noe krav om at selve begrunnelsen for avskjeden skal gå fram av den 
skriftlige avskjedsmeldingen, men det følger av § 15-4 tredje ledd at arbeidstaker kan kreve å få oppgitt 
skriftlig de omstendighetene som påberopes som grunnlag for avskjeden eller oppsigelsen. Kravet i § 15-1 om 
gjennomføring av drøftelsesmøte før arbeidsgiver tar slike beslutninger, er derfor etter lagmannsrettens mening 
sentralt, ikke minst når det gjelder en så alvorlig reaksjon som avskjed. Møtet skal gi arbeidstakeren mulighet 
til å legge fram sin versjon av det arbeidsgiver anklager ham for, og eventuelt komme med momenter som kan 
påvirke vurderingen av om avskjed bør skje. Adgangen til å avskjedige er en «kan»-bestemmelse: En 
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arbeidsgiver kan avstå fra avskjed selv om det skulle foreligge et grovt pliktbrudd. Drøftelsesmøtet er derfor 
viktig for at arbeidsgiver skal ha tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en forsvarlig vurdering av om avskjed 
kan og bør gjennomføres. Disse bestemmelsene er utslag av en alminnelig regel om rett til kontradiksjon før 
viktige avgjørelser tas, i dette tilfellet en arbeidstakers rett til kontradiksjon før han må gå på dagen. 

Det følger av § 15-5 at dersom en oppsigelse fra arbeidsgiver ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder 
opplysninger som nevnt i § 15-4, skal oppsigelsen kjennes ugyldig hvis arbeidstakeren går til søksmål i løpet av 
fire måneder etter at oppsigelsen fant sted, «med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig». I 
avskjedsbestemmelsen i § 15-14 andre ledd er det som nevnt vist til § 15-1 og § 15-4, men ikke til § 15-5. Dette 
var tilsvarende i arbeidsmiljøloven 1977, der det av avskjedsbestemmelsen i § 66 gikk fram at 
ugyldighetsregelen ved formuriktig oppsigelse i § 57 ikke gjaldt ved avskjed. Selv om arbeidsgiver ikke gir en 
formriktig skriftlig avskjed, er det altså ikke automatikk i at en avskjed kjennes ugyldig selv om søksmål reises 
i løpet av fire måneder. At ugyldighetsregelen for oppsigelse ikke gjelder tilsvarende ved avskjed, synes ikke 
direkte kommentert av departementet i Ot.prp.nr.3 (1975–1976) til 1977-loven. Men lagmannsretten antar at 
dette først og fremst er begrunnet i at dersom det foreligger et så alvorlig mislighold av arbeidsavtalen fra 
arbeidstakers side at avskjed er berettiget, vil en regel om absolutt ugyldighet ved formfeil være en urimelig 
reaksjon overfor arbeidsgiver, som i en slik situasjon ikke uten videre skal være nødt til å ta tilbake en 
arbeidstaker som har begått grovt pliktbrudd. Dette hindrer likevel ikke at formfeil normalt vil få betydning for 
vurderingen av avskjedens rettmessighet, og i dette tilfellet er formfeilene etter lagmannsrettens mening av 
atskillig betydning. 

A har både overfor selskapet, i tingretten og i lagmannsretten erkjent at han har brukt firmakortet, og dermed 
firmaets penger, til betaling av private utgifter og til private kontantuttak, og han har erkjent at han var klar over 
at dette var urettmessig. Hans prosessfullmektig kan i denne situasjonen ikke høres med at A har 
personlighetstrekk som tilsier at han i pressete situasjoner innrømmer mer enn det er grunnlag for. 
Lagmannsretten bemerker at det er på det rene at selskapet påpekte et tilsvarende forhold overfor ham i 2016, 
og den gangen ble kortet hans inndratt. Han fikk etterhvert senere tilbake. Selskapet valgte altså den gangen å 
ikke la forholdet få avskjed eller oppsigelse som konsekvens. Men som påpekt av selskapets prosessfullmektig, 
hadde A allerede på dette tidspunktet mistet tillit, og det foreligger en gjentatt overtredelse av reglene. Normalt 
vil As handlemåte bli ansett som underslag av selskapsmidler selv om han var aksjonær, og isolert sett vil dette 
vanligvis være en klar avskjedsgrunn. 

Retten nevner at A har anført at det følger av regnskapsførerens forklaring for lagmannsretten at opplysningene 
om uberettiget kortbruk først ble oversendt de andre eierne 19. oktober 2018, altså etter at A ble avskjediget, og 
at dette viser at dette ikke var den reelle avskjedsgrunnen. Lagmannsretten legger ikke vekt på dette. Det må 
legges til grunn at selv om den endelige oppstillingen ikke forelå før 19. oktober, hadde regnskapsføreren 
allerede tidligere gitt de andre eierne opplysninger om kortuttakene slik at selskapet kunne vurdere spørsmålet. 

A har også pekt på at utskrifter om bruk av kortet, blant annet kontantuttak i minibank, jevnlig ble oversendt 
samtlige eiere fra regnskapsfører uten at noen tilsynelatende reagerte før i oktober 2018. Det er opplyst at det 
var A som var regnskapsførers kontaktperson i firmaet, men det er likevel på det rene at disse meldingene ble 
sendt til firmaet og kunne leses av alle eierne. Det kan synes noe underlig at det ikke ble reagert tidligere fra de 
andre eiernes side, men forholdet får ikke betydning for lagmannsrettens avgjørelse. 

A har forklart den private bruken av kortet med at han i perioder har hatt økonomiske problemer. Samlet beløp 
har i utgangspunktet ikke vært omstridt, men A har likevel i forklaringen sin for lagmannsretten pekt på poster i 
oppstillingen som han mener er uttak han ikke kan ha gjort, fordi han ikke befant seg i Sverige/Norge på den 
tiden de skjedde. I tillegg mener han som nevnt at han har innbetalt beløp som ikke er kommet med. 

Når berettigelsen av avskjeden skal vurderes, er det etter lagmannsrettens mening sentralt at det i dette tilfellet 
ikke ble holdt noe drøftingsmøte. Som det går fram av As gjengivelse av avskjedssamtalen over telefonen, var 
beslutningen om avskjed delvis begrunnet i at selskapet mente A hadde tatt ut ulovlig store forskudd på lønn. 
Ifølge oppsett fra regnskapsfører høsten 2018, betegnet «Ansattespesifikasjon (reskontro)», var negativ saldo på 
As lønnskonto 221 566 kroner. C har forklart at A, som andre arbeidstakere som meldte et særlig behov, kunne 
få utbetalt forskudd på lønn. Som aksjeeier og sentral administrativ medarbeider hadde A selv myndighet til å 
angi hvor mye som skulle utbetales på lønnskontoen hans hver måned. Selskapet har hevdet at det var avtalt en 
begrensning som innebar at A på avskjedstidspunktet hadde tatt ut vesentlig mer i forskudd en han hadde rett 
til. Dette var altså en del av avskjedsgrunnlaget. Lagmannsretten viser til tingrettens omtale av dette forholdet, 
der det går fram at den maksimalgrensen for forskudd som C mente var avtalt, 80 000 kroner, ikke var 
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kommunisert til A. Tingretten underkjente derfor dette som grunnlag for avskjed, og selskapets 
prosessfullmektig har for lagmannsretten anført at selskapet aksepterer dette, bortsett fra at det anføres at også 
de høye forskuddsbeløpene er en del av grunnlaget for at selskapet var berettiget til å ikke ha tillit til A, og dette 
må få betydning for avskjedsspørsmålet. 

Lagmannsretten finner det klart at denne delen av grunnlaget for avskjeden var uholdbart, slik at avskjeden så 
langt bygger på et uriktig faktisk grunnlag. Dette kunne vært avklart under et drøftingsmøte, særlig hvis partene 
hadde hatt advokater til stede, noe det ikke er usannsynlig at i hvert fall A ville hatt. 

Formelt er As forgåelser skjedd overfor aksjeselskapet, og det er selskapet som arbeidsgiver som har 
avskjediget ham. Men ut fra Bs uttalelser i avskjedssamtalen går det fram at en av eierne, D, truet med å gå ut 
av selskapet og ta med seg selskapets hovedressurs, den polske arbeidskraften, inn i et nytt stillasfirma dersom 
A ikke ble fjernet med umiddelbar virkning. Som nevnt var A aksjeeier i selskapet med 25 prosent i likhet med 
C, B og D. Det er altså i dette tilfellet i realiteten tre eiere som avskjediger den fjerde. A var ansatt i selskapet i 
tillegg til å være aksjeeier, og det er klart at en ansatt kan avskjediges hvis det foreligger et grovt pliktbrudd 
selv om han eier aksjer. Men det hører med til vurderingen her at A har anført at kortbruken og 
forskuddsuttakene i realiteten var et påskudd for å bli kvitt ham som medeier i selskapet. Selskapet satte kort 
etter avskjeden fram krav om utløsning av As aksjer. Både dette og trusselen om reaksjon fra medeieren D er 
forhold som kunne vært belyst i et drøftingsmøte med sikte på klargjøring av hva som var den nærmere 
begrunnelsen for avskjeden, og om dette var en saklig reaksjon og et akseptabelt press fra Ds side. 
Lagmannsretten bemerker at det er på det rene at D stiftet selskapet [Firma2] AS den 24. oktober 2018. 

Et hovedargument fra As side har hele tiden vært at C, B og D også brukte sine tilsvarende firmakort til private 
formål. I et e-brev til regnskapsfører noen måneder etter avskjeden, 25. januar 2019, ba A om å få opplysninger 
om dette. Regnskapsfører svarte samme dag at det var «beklagelig at denne situasjonen har oppstått», men at 
dette var taushetsbelagt informasjon, og at han måtte være svært forsiktig med hvem han sendte slik 
informasjon til. Videre skrev han at «Når det gjelder uttak og kortbruk så er det umulig for meg å vite hvem det 
er som har handlet med de forskjellige kortene», men at opplysninger muligens kunne finnes i nettbanken. Han 
skrev videre at han ikke hadde oversikt over hvem som hadde tilgang til kortene eller hvor mange det var, og at 
«det kan hende at det derfor er noen andre som har handlet i Sverige med kortet eller tatt ut kontanter». As 
prosessfullmektig har for lagmannsretten anført at hun under hele saken har provosert lagt fram utskrifter som 
viser om de andre eierne har gjorte private uttak eller har benyttet kortene til private formål. Selskapets 
prosessfullmektig har for lagmannsretten svart til dette at det ikke er lagt fram noe fordi det ikke har skjedd 
noen privatuttak fra de andre eiernes side. Slik saken står for lagmannsretten nå, er det noe uklart hvordan 
denne kortbruken er organisert, og i hvilken grad man kan se i kontoutskrifter og eventuelle 
nettbanktransaksjoner hvem som har brukt firmakortene til hva. 

Lagmannsretten mener at selv om As kortbruk isolert sett kvalifiserer til avskjed, er det ikke uten betydning 
dersom de som reelt sett avskjediger ham, har hatt en tilsvarende praksis. Også dette er det sannsynlig at A ville 
ha tatt opp i et drøftingsmøte. Hvis de øvrige eierne benektet slik privat bruk i møtet, ville man kunne rettet en 
felles henvendelse til forretningsfører for å få dette bekreftet eller avkreftet uten problemer med taushetsplikt. 

Samlet mener lagmannsretten at svakhetene ved begrunnelsen for avskjeden og selskapets manglende 
etterfølgelse av forhandlings- og formreglene i dette tilfellet må medføre at selskapet ikke kan sies å ha 
godtgjort at avskjeden var forholdsmessig og berettiget. Selskapet har anført at feilene er reparert ved at det ble 
holdt møter etter avskjeden der A hadde med advokat. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Etter at avskjed er et 
faktum, vil forhandlingsklimaet og mulighetene for arbeidstaker til å få gjennomslag for sine synspunkter være 
vesentlig svekket. 

I noen tilfeller har form- og saksbehandlingsfeil knyttet til avskjed ikke ført til ugyldighet fordi domstolene 
etter den etterfølgende prøvingen har kommet til at selve grunnlaget for avskjeden var så solid at det ikke var 
sannsynlig at feilene kunne ha hatt betydning. Eksempler er Rt-1971-310 og Rt-2002-273, men disse sakene lå 
til dels annerledes an, og situasjonen i saken her er etter lagmannsrettens mening en annen. Man kan ikke med 
nødvendig sikkerhet konstatere at utfallet ville blitt det samme dersom A hadde fått anledning til å legge fram 
sine synspunkter og be om oppklaring på en del punkter i et drøftingsmøte. Uansett ville møtet kunne gitt A en 
sterkere stilling i forbindelse med en senere prøving av om avskjedsvedtaket var rettmessig, jf. ovenfor om 
eventuell privat kortbruk også fra de andre eiernes side. Lagmannsretten tilføyer at hvis retten skal godta en 
avskjed som gyldig etter en slik desavuering av arbeidsmiljølovens regler og et såpass uklart grunnlag for selve 
avskjeden som i dette tilfellet, åpner dette for misbruk av avskjedsinstituttet. En avskjediget arbeidstaker vil 
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ofte ikke ha økonomi og krefter til å angripe rettslig en avskjed han mener er uberettiget, og dersom han må 
regne med at det er en betydelig risiko for at resultatet, til tross for brudd på klare saksbehandlingsregler, vil 
være at domstolene til slutt tross alt anerkjenner avskjedsgrunnen, vil arbeidstakers stilling være ytterligere 
svekket. 

Lagmannsrettens konklusjon er derfor at avskjeden var urettmessig selv om As urettmessige bruk av selskapets 
betalingskort til egne formål isolert sett ville vært avskjedsgrunn. Selskapets saksbehandling og 
beslutningsgrunnlag er preget av så mange feil og mangler og viser en slik manglende respekt for 
saksbehandlingsregler og spilleregler i arbeidslivet, at avskjeden må kjennes ugyldig. Feilene gjør at det heller 
ikke er aktuelt å godkjenne avskjeden som en oppsigelse. 

Det følger av dette at A urettmessig har vært utestengt fra arbeidet, og at han må anses for hele tiden å ha vært 
berettiget til å fortsette i stillingen etter avskjeden, slik han har krevd, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 tredje ledd. 
A ønsker ikke å fortsette i selskapet, men han har krav på lønn fram til det foreligger rettskraftig dom i saken 
dersom avgjørelsen om at avskjeden var ugyldig, blir rettskraftig. 

Det er enighet om at A uansett var berettiget til lønn for september 2018 og dagene fram til avskjeden, som 
ikke er utbetalt. Selskapet har holdt beløpet tilbake til sikkerhet for det A skylder. A krever lønn, som var brutto 
52 806 kroner per måned, i ni måneder i tillegg til lønn for september 2018. Kravet tas til følge med 528 060 
kroner, det vil si lønn ut juni 2019, september og oktober 2018 inkludert. 

A har krevd forsinkelsesrente «fra forfallsdato til betaling finner sted». I og med at avskjeden ansees 
urettmessig, forfalt de enkelte lønnsutbetalingene månedlig uten at lagmannsretten har fått opplyst hvilken dag i 
måneden utbetalingene skulle skje. Lagmannsretten setter forsinkelsesrentedatoen for samlet lønnsbeløp til 
midtpunktet for lønnsutbetalingene, ettersom noe av beløpet forfalt til betaling før og noe etter dette 
tidspunktet. Utgangspunktet for beregningen av forsinkelsesrenten blir dermed 1. februar 2019. 

A bør også tilkjennes en viss erstatning etter § 15-14 fjerde ledd jf. § 15-12 andre ledd. Erstatningen skal 
fastsettes til det beløpet retten mener er rimelig under hensyn til økonomisk tap, arbeidsgivers og arbeidstakers 
forhold og omstendighetene for øvrig. Lagmannsretten viser her til at As uberettigete bruk av firmakortet har 
hatt vesentlig betydning for at konflikten har oppstått. Erstatningen settes skjønnsmessig til 100 000 kroner, 
som inkluderer framtidig tap og ikke-økonomisk skade. Kravet må anses for å være satt endelig fram ved 
avslutningen av forhandlingene etter avskjeden 23. november 2018, og utgangspunktet for forsinkelsesrenter 
settes til en måned etter denne datoen. 

A hadde tidligere avtalt med selskapet å nedbetale minst 5 000 kroner per måned til dekning av negativ saldo 
på lønnskontoen etter lønnsforskudd han hadde tatt ut. Når det gjelder det motkravet som nå foreligger fra 
selskapet, er As innsigelse at den oppgitte reskontroen ikke viser riktig gjeldsbeløp fordi han har nedbetalt 
ytterligere 72 500 kroner på lønnskontoen. Videre anfører han at han har lagt ut vel 20 000 kroner fra sin 
private konto til innkjøp og betalinger for selskapet. Begge disse beløpene må derfor gå til fradrag i selskapets 
motkrav mot ham. 

Lagmannsretten viser til tingrettens vurdering av motkravet og er enig med tingretten her. Det er ikke grunn til 
å tro at det beløpet regnskapsføreren har oppgitt som status for As lønnskonto, er feil i den forstand at det ikke 
skal være registrert innbetalinger fra A på 72 500 kroner. Anførselen om dette støttes bare av As muntlige 
forklaring, og noen dokumentasjon av slike innbetalinger foreligger ikke. Videre bemerker lagmannsretten at 
innkjøp og betalinger for selskapet av egne midler vil bli dekket dersom man leverer kvitteringer eller andre 
bilag. Noen slik dokumentasjon foreligger heller ikke. As henvisning til framlagte egne kontoutskrifter som 
viser at mottakerne av en del betalinger er leverandører som til vanlig leverer til selskapet, er ikke tilstrekkelig 
som dokumentasjon. Det må her kreves dokumentasjon for at utbetalingene ikke gjelder A privat. Det er etter 
dette ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens avgjørelse om at selskapet får medhold i motkravet. 

Saksomkostningsspørsmålet avgjøres samlet for sakene om avskjed, motkrav og kjennelse for rett til å stå i 
stillingen. A har i den felles ankebehandlingen av de to dommene og kjennelsen fra tingretten fått medhold i 
avskjedsspørsmålet, som er det sentrale i saken, og i lønnskravet, samt i krav om erstatning med 100 000 
kroner. Selv om han ikke har fått medhold i sine innsigelser mot selskapets motkrav, må han anses for å ha fått 
medhold i det vesentlige for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2. Det meste av motkravet hadde A erkjent. 
Selskapets tilbud etter avskjeden om nulloppgjør hvis A fratrådte, setter ikke omkostningsspørsmålet i noe 
annet lys. I samsvar med hovedregelen i § 20-2 tilkjennes A derfor saksomkostninger for lagmannsretten i 
samsvar med oppgave. Det er ikke grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. Når det gjelder omkostningene for 
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tingretten, er det lagmannsrettens resultat som danner grunnlaget for avgjørelsen. Saken er dermed også vunnet 
i det vesentlige for tingretten. Men lagmannsretten anser ikke As saksomkostninger knyttet til den isolerte 
behandlingen av selskapets motkrav i tingretten, der selskapet fikk medhold og A ikke fikk medhold i sine 
innsigelser, for nødvendige omkostninger, jf. tvisteloven § 20-5. Omkostningene for tingretten tilkjennes derfor 
bare for arbeidsrettssaken. Etter dette settes omkostningsbeløpene til 53 550 kroner for tingretten og 60 257 
kroner for lagmannsretten. Lagmannsretten antar at As anke over tingrettens dom i motkravsaken er 
gebyrpliktig. Han tilkjennes ikke erstatning fra [Firma1] for dette gebyret. 

A har også anket tingrettens kjennelse som ikke ga ham rett til å stå i stillingen mens saken varer. Han har nå 
fått medhold i at han har krav på dette fordi avskjeden var urettmessig. Kravet om slik kjennelse for rett til å stå 
i stillingen har han satt fram utelukkende for å sikre at han er berettiget til lønn i den tiden saken varer. Han er 
urettmessig utestengt fra stillingen, og han som nevnt ikke ønsket å komme tilbake i virksomheten. A har fått 
medhold i at han har krav på lønn fram til rettskraftig dom, men ettersom lagmannsrettens dom ikke uten videre 
blir rettskraftig, må det antas at det bør avsies formell kjennelse for retten til å stå i stillingen fram til 
rettskraftig dom i saken. 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning 
1. Avskjeden av A er ugyldig, også som oppsigelse. 

 

2. [Firma1] AS dømmes til å betale lønn til A med 528 060 -femhundreogtjueåttetusenogseksti- kroner med 
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 1. februar 2019 til betaling skjer. 

 

3. [Firma1] AS betaler erstatning til A med 100 000 -hundre-tusen- kroner med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra 23. desember 2018 til betaling skjer. 

 

4. As anke over tingrettens dom av 27. mars 2019, domsslutningens punkt 1, forkastes. 
 

5. I saksomkostninger for tingretten betaler [Firma1] AS 53 550 -femtitretusenfem-hundreogfemti- kroner til 
A.* 

 

6. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler [Firma1] AS 60 257 -sekstitusen-tohundreogfemtisju- 
kroner til A. 

 

7. Oppfyllelsesfristen for punktene 2, 3, 5 og 6 er to uker etter forkynnelsen av denne dommen. 
 

Slutning i kjennelse 

A har rett til å stå i stillingen fram til det foreligger rettskraftig dom i saken.  

 
 

* /det offentlige. 
Rettet i medhold av tvisteloven § 19-8 første ledd 
14. august 2019 
Lagdommer Mette D. Trovik. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-13157 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-06-20 
Publisert LB-2018-13157 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse i prøvetid. Arbeidsmiljøloven § 15-6. 
Sammendrag A og B ble ansatt som senior selgere i et design- og teknologiselskap. De drev mest 

telefonsalg og fikk ikke inngått noen nye avtaler de første ukene. De hadde seks 
måneder prøvetid. Etter seks uker ble de sagt opp. Lagmannsrettens flertall kom til 
at oppsigelsene var gyldige. Hvor lenge arbeidstakerne kunne få prøve seg var en 
del av arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering der retten skal være forsiktig med 
overprøving. Mindretallet kom til at de var ugyldige og tilkjente erstatning. De 
hadde tatt med seg interne dokumenter og nektet å levere dem tilbake. De ble dømt 
til å betale konvensjonalbot for dette. Saksomkostninger ikke tilkjent. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2017-50774 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-13157 (18-
013157ASD-BORG/02). 

Parter I Anke: Byte AS (advokatfullmektig Henriette Elizabeth Bøe Graff og advokat Jan 
Fougner) mot A og B (for disse: advokat Søren Olsen).II Avledet anke: Byte AS 
(advokatfullmektig Henriette Elizabeth Bøe Graff og advokat Jan Fougner) mot A 
og B (for disse: advokat Søren Olsen). 

Forfatter Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius, konstituert lagdommer Thalina Kofoed 
Skramstad og ekstraordinær lagdommer Anne Magnus.Meddommere: 
konserntillitsvalgt i AF Gruppen Arne Che Sveen og administrerende direktør Jan 
Willy Løken. 

 
 

 
 

Saken gjelder om oppsigelse av to senior selgere i prøvetiden var gyldig og arbeidsgivers motkrav på 
konvensjonalbot. 
 
 
Sakens bakgrunn 
Byte AS, er heretter også bare Byte, er et design- og teknologiselskap. Et sentralt forretningsområde er web-
design. Det har kontorer i Fjordalléen 16, Aker Brygge, i Oslo. Selskapet ble startet i 1994, og i 2005 kom 
Trond Støfring inn på eiersiden. Han arbeider full tid i selskapet som daglig leder og styreleder. 

Selskapet hadde en omsetning på 20 millioner kroner i 2016 og 32 millioner korner i 2017. Det er i flere år 
kåret som gazellebedrift av Dagens Næringsliv. Byte har i hovedsak ansatte som arbeider med utvikling av 
produktene som selskapet selger. I 2016 følte selskapet behov for å styrke kompetansen på salg og dermed øke 
omsetningen. Det ble besluttet å ansette to til tre senior selgere, og det ble annonsert etter slike. 

Det kom 19 søknader. Seks ble innkalt på intervju, tre fikk tilbud om ansettelse, og av disse takket en nei. 
Støfring håndterte ansettelsesprosessen selv. A og B ble ansatt. A har bakgrunn fra forsvaret og har tidligere 
arbeidet i flere ulike dataselskaper, bl.a. med salg. B er i det vesentlige selvlært. Han har arbeidet i flere ulike 
bedrifter, bl.a. med salg. 

De inngikk begge likelydende ansettelsesavtaler 31. oktober 2016. Det var avtalt prøvetid, og bestemmelsen om 
oppsigelse gjengis: 

1. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLDET 
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Det skal gjelde en prøvetid på 6 måneder i arbeidsforholdet. I prøvetiden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist 
på 14 dager, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1.» 
Dersom Arbeidstakeren har tilsidesatt sine plikter, herunder, men ikke begrenset til, ikke å ha oppnådd de 
periodiserte aktivitet og finansielle budsjetter som er regulert av blant annet Stillingsbeskrivelsen, har 
Selskapet adgang til å direkte ilegge Arbeidstakeren en Oppsigelse. I slikt tilfelle opphører alle rettigheter 
til provisjoner, bonuser og andre tilleggsgoder med øyeblikkelig virkning. 

Det var videre bestemmelser om taushetsplikt og immaterielle rettigheter, og disse lyder: 
13. TAUSHETSPLIKT 
 

Arbeidstakeren skal i ansettelsestiden og senere, bevare taushet overfor uvedkommende om Selskapets 
forretningshemmeligheter, knowhow og ikke-offentlig informasjon med forretningsmessig verdi for 
Selskapet. 
Taushetsplikten omfatter også all CRM/ERP informasjon, produktsammensetning, fremstillingsmetode og 
– teknologi, kildekode og annen produktrelatert informasjon om eksisterende produkter og/eller produkter 
under utvikling og annet forskningsmateriale, strategier, salgs- og markedsføringsplaner, prislister, 
eksisterende og potensielle kunder, leverandører, ansatte og andre opplysninger av intern art som vil kunne 
skade Selskapet eller enkeltpersoner om de blir kjent for uvedkommende. Som uvedkommende regnes også 
arbeidstakere i Selskapet som ikke trenger slike opplysninger i sitt arbeid. 
Arbeidstakeren skal ikke utnytte kunnskap om forhold som nevnt ovenfor til andre formål enn utførelse av 
sine arbeidsoppgaver for Selskapet. 
Arbeidstakeren skal utvise den største aktsomhet i sin befatning med slik kunnskap, herunder i forbindelse 
med produkter, kontrakter, korrespondanse, beskrivelser og lignende, slik at dette ikke kommer til 
uvedkommendes kunnskap. 
Taushetsplikten gjelder tilsvarende for kunnskap Arbeidstakeren erverver om relaterte selskaper og/eller 
organisasjoner som Selskapet har et nært samarbeid med. 
Ved brudd på denne bestemmelsen, uansett omfang, vil Selskapet kreve at pliktbruddet opphører 
umiddelbart og at Arbeidstakeren betaler en konvensjonalbot tilsvarende 4 måneders brutto lønn for hver 
påbegynte måned med pliktbrudd. Arbeidstakeren er innforstått med at pliktbrudd uansett omfang kan 
medføre oppsigelse eller avskjed. Bestemmelsen er ikke til hinder for at Selskapet i tillegg kan kreve sitt 
tap erstattet etter alminnelige erstatningsrettslige regler dersom tapet overstiger konvensjonalboten. 
Konvensjonalboten går til fradrag i en eventuell erstatning som overstiger denne. 

14. IMMATERIELLE RETTIGHETER 
 

Alle immaterielle rettigheter, herunder rettigheter til kildekoder, dokumenter, datafiler, dataprogrammer av 
enhver art, patentbare oppfinnelser, design, opphavsrettigheter, knowhow mv., som har oppstått i 
tilknytning til ansettelsesforholdet, skal tilfalle Selskapet og være Selskapets eiendom jf. åndsverksloven § 
39g. 
Slike rettigheter skal, uten at eksemplifiseringen skal sees som noen begrensning i forhold til første avsnitt, 
alltid anses å være skapt i tilknytning til ansettelsesforholdet dersom utnyttelsen av rettighetene faller 
innenfor Selskapets virksomhetsområde, selv om rettighetene er skapt utenfor alminnelig arbeidstid, 
utenfor Selskapets lokaler, og uavhengig av om det har sammenheng med konkrete prosjekter/oppgaver for 
Selskapet mv. Tilsvarende skal gjelde hvis rettighetene er skapt ved bruk av utstyr eller programmer som er 
gjort tilgjengelig gjennom arbeidsforholdet. 
Rettighetene går over til Selskapet etter hvert som de opparbeides og kan fritt benyttes, herunder endres, 
viderelisensieres og overdras av Selskapet. 
Arbeidstakeren plikter, i nødvendig utstrekning, å bidra til at Selskapet kan nyttiggjøre seg opphavsrettslig 
beskyttede og/eller patenterbare immaterielle rettigheter, herunder uoppfordret å informere om rettigheter 
som kan omfattes av denne bestemmelsen. 
Arbeidstakeren har ikke rett til særskilt godtgjørelse for overdragelsen av slike rettigheter til Selskapet. 
Ved fratredelse er Arbeidstakeren, på anmodning fra Selskapet, forpliktet til å undertegne en erklæring om 
at Arbeidstakeren ikke er i besittelse av, eller har overlevert til uvedkommende, i original eller noen fysisk 
eller elektronisk kopi av, materiale som inneholder informasjon om forhold som nevnt i pkt. 13 eller 
rettigheter som nevnt i pkt. 14. 
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Bestemmelsene ovenfor er ikke til hinder for at Arbeidstakeren etter fratredelse kan benytte de alminnelige 
forretningsmessige og bransjemessige kunnskaper og den generelle erfaring som Arbeidstakeren har 
ervervet i tilknytning til sin ansettelse i Selskapet, såfremt det ikke er taushetsbelagt informasjon. 
Hvis Arbeidstakeren overtrer Arbeidsgiverens rettigheter etter denne bestemmelsen eller på annen måte 
overtrer denne bestemmelsen, uansett omfang, vil Selskapet kreve at pliktbruddet opphører umiddelbart og 
at Arbeidstakeren betaler en konvensjonalbot tilsvarende 4 måneders brutto lønn for hver påbegynte måned 
med pliktbrudd. Arbeidstakeren er innforstått med at pliktbrudd uansett omfang kan medføre oppsigelse 
eller avskjed. Bestemmelsen er ikke til hinder for at Selskapet i tillegg kan kreve sitt tap erstattet etter 
alminnelige erstatningsrettslige regler dersom tapet overstiger konvensjonalboten. Konvensjonalboten går 
til fradrag i en eventuell erstatning som overstiger denne. 
Det ble avtalt en lønn på 600 000 kroner årlig for hver, og i tillegg fikk de bonus ved salg. I tilknytning til 
ansettelsesavtalen var det en stillingsbeskrivelse. Der fremgikk det at man forventet 60 nye prospekter 
(kunder som kan kontaktes) pr. måned og tre nye kontrakter pr måned. Det var videre et budsjett som viste 
at man forventet at salgene for hver av de to skulle resultere i 6 415 timer arbeid for konsulentene i løpet av 
året. Dette var brutt ned til salg av timer konsulentarbeid pr. måned med 300 timer i januar og ca. 500 timer 
i de øvrige månedene. Ble målene oppnådd, ville lønn og bonus utgjøre ca. 1 600 000 kroner for hver. 

B og A begynte 4. januar 2017. Partene er uenige om hva som skjedde i tiden de arbeidet i selskapet. Etter 
nokså kort tid ble Støfring usikker på om de to hadde de tilstrekkelige kvalifikasjonene og om de var de riktige 
personene i stillingene. Den 25. januar 2017 hadde Støfring et møte med dem der han tok opp dette. Han sendte 
en e-post til dem der han spurte «om skoene var for store». 

Den 17. februar 2017 ble B og A innkalt til drøftelsesmøter. Kort etter fikk de brev om at de var oppsagt. 
Brevene er like og lyder slik: 

Det vises til drøftingsmøte 17.02.2017 ... Du sies med dette opp fra din stilling som Senior selger/rådgiver 
hos oss. Årsaken til oppsigelsen er manglende resultater, salgsfaglig dyktighet, innsatsvilje og manglende 
tilpasning til arbeidet. 

Arbeidstaker fratrer og stillingen opphører etter endt arbeidsdag 03.03.17 (opphørstidspunktet). 
Budsjettoppnåelser i februar 17 kan gi grunnlag for en tilbakekallelse av oppsigelsen. 

Dersom De vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har De rett til å kreve forhandlinger 
og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 17-1 flg. Krav om forhandlinger må fremsettes 
skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen fant sted. 

Søksmål må eventuelt reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke er 
holdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis De bare vil kreve erstatning, må 
søksmål reises innen seks måneder etter at oppsigelsen fant sted eller forhandlingene ble avsluttet. 

Så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger, har De rett til å fortsette i stillingen. Dersom søksmål blir 
reist, vil De også ha rett til å fortsette i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort, med mindre retten 
bestemmer noe annet. Retten til å fortsette i stillingen er betinget av at søksmålet reises innen åtte uker fra 
oppsigelsen fant sted eller forhandlingene er avsluttet, og i et hvert tilfelle innen utløpet av 
oppsigelsesfristen. Det samme gjelder om De innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har gitt vår 
virksomhet underretning om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen. 

Arbeidsgiver og riktig saksøkt ved eventuelt søksmål er: Byte AS v/styrets formann postboks 1515 Vika, 
0117 Oslo. 

B og A kontaktet advokat Søren Olsen, som 27. februar 2017 sendte e-post til Støfring: 

Vi representerer B, som i brev 17. februar 2017 er meddelt oppsigelse. Vi varsler med dette at B anser at 
oppsigelsen ikke er saklig, og at det vil bli reist søksmål for å få kjent oppsigelsen ugyldig. Vi gjør for 
ordens skyld oppmerksom på at arbeidsgiver har rett til å kreve forhandlinger, jf. arbeidsmiljøloven § 17-
3(4). 

Når det gjelder Bs siste arbeidsdag er denne 10. mars og ikke 3. mars som angitt i oppsigelsesbrevet. B 
mottok melding om rekommandert sending 22. februar, og første mulige hentedag var lørdag 25. februar. 
Med 14 dagers oppsigelsestid avsluttes ansettelsesforholdet således 10. mars.» 

Støfring svarte på e-posten samme dag: 
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Hei Søren Olsen. Takk for e-post. Grunnlaget for oppsigelse er tilstede. Dette ble redegjort for ved; 1) 
innkalling til drøftelsesmøte 2) i drøftelsesmøte 3) i protokollen fra drøftelsesmøte 4) senere i oppsigelsen. 
Videre har vi heller ikke mottatt noen innsigelser på de nevnte dokumenter. Vi ser således fram til å motta 
søksmålet. 

Den 22. mars, og deretter 1. april, 1. mai, 1. juni, 1. juli, 6. august, 1. september og 1. oktober 2017, sendte 
Støfring ut likelydende krav om «Konvensjonalbot til betaling» til B og A. Det ble vist til ansettelsesavtalen 
pkt. 13 og 14. I begrunnelsen står det: 

Byte har fra advokat Søren Olsen fått bekreftet at du blant annet er i besittelse av tilbudsdokumenter, 
kundelister, datafiler, kopi av Bytes elektroniske postsystem og annet materiale som har oppstått i 
tilknytning til ansettelsesforholdet og som er Bytes eiendom. Vi ber om at pliktbruddet opphører 
umiddelbart og at dette tilbakeleveres Byte i sin helhet. Vennlig betal kr 200 000,– for pliktbrudd i mars 
2017, til kontonummer 1594.02.75099 innen 28.03.17. Om ikke pliktbruddet opphører vil ny avregning 
gjøres hver påbegynte måned med pliktbrudd. Om betaling uteblir vil det bli rettslig innkrevet. 

B og A gikk til sak mot Byte. Oslo tingrett avsa den 26. oktober 2017 dom med slik domsslutning: 
1. Byte AS dømmes til å betale erstatning til B på 200 000 – tohundretusen – kroner. 

 

2. Byte AS dømmes til å betale erstatning til A på 200 000 – tohundretusen – kroner. 
 

3. B og A frifinnes for kravene om konvensjonalbot. 
 

4. Byte AS dømmes til å betale sakskostnader til B og A på til sammen 386 875 – trehundreogåttisekstusen-
åttehundreogsyttifem – kroner. 

 

Dommen ble avsagt under dissens, idet en av de arbeidslivskyndige meddommerne stemte for at oppsigelsene 
var gyldige. 

Byte har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. B og A har kommet med avledet anke med krav om at 
erstatningen fastsettes etter rettens skjønn. Ankeforhandling er holdt 9. -10. mai 2019 i Borgarting 
lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt to 
vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger 
nedenfor. 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Det skyldes stort arbeidspress og problemer med å samle retten. 
 
 
Den ankende part, Byte AS har i hovedtrekk anført: 
Oppsigelsene er gyldige. Terskelen for å si opp ansatte er høy. Ved oppsigelse i prøvetiden er terskelen lavere. 
Reglene om oppsigelse i prøvetiden skal verne både arbeidstager og arbeidsgiver. Oppsigelsene må være 
begrunnet i «tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet», og de er her begrunnet i slike forhold. 
Det er ikke tatt utenforliggende hensyn. 

Domstolen skal være svært tilbakeholden med prøvelse av arbeidsgivers skjønn, se Rt-2002-1071 [skal vel 
være Rt-2003-1071 avsnitt 29 og 30, Lovdata anm.] og Rt-2008-135 avsnitt 36 og 37. 

B og A fikk i tilstrekkelig grad prøvd seg i stillingene. Det er ikke grunnlag for noen minimumstid før man kan 
sies opp i prøvetiden, slik tingretten har lagt opp til. Hvor lang tid arbeidsgiver trenger for vurderingen, er et 
arbeidsfaglig spørsmål som retten ikke kan overprøve. 

Begge har underkommunisert svakheter i sin egen bakgrunn. En person som ansettes i en senior stilling må 
være åpen også om svakheter i sin bakgrunn, se Rt-1997-1128. B hadde en grei CV, men han hadde ikke lyktes 
i sine senere stillinger, og han fikk støtte av NAV den siste tiden. Han hadde også store økonomiske problemer 
selv. A hadde en god CV, men heller ikke han hadde lyktes i sine senere stillinger. 

A og B var ansatt som senior selgere med meget god lønn. De skulle også være rådgivere for Byte i forbindelse 
med markedsføring, og de skulle gi kundene råd. De skulle arbeide selvstendig, og de var fullt klar over at det 
var forventet resultater fra dem. Det var lagt opp til en høy takt i arbeidet, men dette var de innforstått med. 

Støfring hold jevnlig kontakt med B og A og spurte om de trengte hjelp eller innspill. De fikk også opplæring i 
dataverktøy mv. 
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Men resultatene uteble. B og A arbeidet tradisjonelt og var i realiteten junior telefonselgere. De satt på sine 
kontorer, laget ringelister og ringte til potensielle kunder. De tok ikke i bruk andre kanaler, f.eks. innlegg i 
aktuelle fora, kommentarer til artikler e.l., slik man måtte forvente av senior selgere. De varslet ikke om at 
arbeidet gikk tregere enn forventet. 

Hverken B eller A har kommet i relevante faste stillinger etter oppsigelsene. B har en manuell stilling i Posten, 
og A har hatt et seks måneders engasjement på Nasjonalgalleriet. Dette underbygger at de ikke var rette 
personer for stillingene i Byte. 

B har sendt selskapsrelatert dette materiale til sin private e-post adresse. Dette omfatter kundeliste og liste over 
egen oppfølgning av disse. Han har nektet å underskrive en erklæring om at han ikke har materiale fra 
selskapet. Dette er brudd på artikkel 13 og 14 i ansettelsesavtalen og berettiger Byte til konvensjonalbot. Etter 
avtalen kan konvensjonalboten være fire brutto månedslønner for hver måned med pliktbrudd, og det er her opp 
mot 500 000 kroner. Byte mener imidlertid at dette er for høyt og krever 50 000 kroner for å markere at det er 
et alvorlig pliktbrudd. 

A har ikke selv overført materiale til seg. Han var imidlertid innforstått med at B gjorde det, og A har forklart at 
B gjorde det på vegne av begge. A må derfor også betale konvensjonalbot, men også for ham er 50 000 kroner 
tilstrekkelig for å makere pliktbruddet. 

Det er lagt ned slik påstand: 

I hovedkravet: 
1. Byte AS frifinnes. 

 

2. A og B dømmes in solidum til å betale Byte AS' saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 

I motkravet: 
1. B dømmes til å betale konvensjonalbot oppad begrenset til NOK 50 000 til Byte med tillegg av lovens 

forsinkelsesrente. 
 

2. A dømmes til å betale konvensjonalbot oppad begrenset til NOK 50 000 til Byte med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente. 

 

3. A og B dømmes in solidum til å betale saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Ankemotpartene, A og B har i hovedtrekk anført: 
Oppsigelsene er ugyldige. Arbeidsgiver skal vurdere de forhold som fremgår av loven. Det innebærer at 
arbeidstagerne skal ha hatt reell mulighet til å prøve seg og vise sitt arbeid, se Rt-2003-1071 avsnitt 48. Faktum 
må være bevist og relevant, se Ot.prp.nr.50 (1993–1994) side 164, Rt-2008-135 avsnitt 36 og Rt-2011-74 
avsnitt 34. 

Innkallelsene til drøftingsmøtene og oppsigelsene var generelt formulert, og det gir usikkerhet om det er 
bevismessig dekning for det faktum oppsigelsene bygger på. 

Oppsigelsene viser til manglende resultater. I ankeforhandlingen er det kommet frem at resultatene ikke var 
viktig. Dette er nytt og kan ikke legges til grunn. 

Både B og A arbeidet mye, og Støfring har også gitt uttrykk for dette overfor B. 

Salg er en omstendelig prosess som tar tid. Man må bygge kontakter. Det er omfattende og dyre web-løsninger 
som selges. Man kan da ikke forvente at avtalene kommer på plass raskt. Kundene trenger tid til å vurdere 
tilbudene. Ofte er det slik at kundene ikke har tenkt på muligheten for nye web-løsninger, men blir kontaktet av 
selger. Det bidrar til at prosessen tar tid. Vitnet Bjørn Ove Width har forklart at det kan ta flere måneder å 
oppnå salg. 

Prospektering og telefoner til potensielle kunder var en salgskanal som virket godt. Det var også dette B og A 
fikk tilbakemelding fra Støfring om. Med andre salgskanaler ville det ta enda lengre tid å oppnå salg. 

A hadde en kontakt med NHO som kunne vært utviklet til et salg. Oppdraget innebar bruk av film/animasjon. 
Han spurte kollegaer i Byte og fikk vite at selskapet var «full stack». Senere fikk han vite at selskapet ikke 
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kunne levere løsninger med film/animasjon og at begrepet ikke kunne forstås slik. A kan ikke klandres for 
dette, og han hadde vært på god vei med en kontrakt. 

De målene Byte hadde satt var helt urealistiske. Støfring hadde sagt at de burde få sendt to til tre tilbud hver 
første uke, men det er i praksis ikke mulig. Det er også urealistisk å få inngått kontrakter av noen betydning i de 
første månedene. 

Byte har ikke ansatt noen nye selgere etter A og B. Det kan tale for at selskapet ombestemte seg og ikke ville 
ha selgere i det hele tatt. Dette taler for at oppsigelsene er usaklige og ugyldige. 

Det er ikke aktuelt for B eller A å gå tilbake til arbeidet, og en erstatning på 200 000 kroner til hver er rimelig. 

Det er ikke grunnlag for konvensjonalbot. Kravet er satt ned. Men dette synes å være gjort i stedet for å trekke 
anken på dette punktet. Dokumentene er ikke forretningshemmeligheter eller immaterialrettigheter. De kan ikke 
skade Byte eller enkeltpersoner. Advokat Olsen tilbød seg å oppbevare dokumentene, og da var det i hvert fall 
ingen fare for skade. For Byte er konvensjonalbot et middel for å få utlevert dokumenter, men det er det ikke 
behov for her. B trengte dokumentene til sin egen sakførsel. Uansett er kravet urimelig, og det bør eventuelt 
settes til null, jf. avtaleloven § 36. 

Det er lagt ned slik påstand: 

I hovedanken: 
1. Anken forkastes. 

 

I avledet anke: 
2. Byte AS dømmes til å betale erstatning til B og A fastsatt etter rettens skjønn. 

 

I begge tilfeller: 
3. Byte AS dømmes til å betale sakens kostnader. 

 
 
 
Lagmannsretten ser slik på saken: 
 
 
Gyldigheten av oppsigelsene 
B og A ble begge sagt opp i prøvetiden. Adgangen til å si opp ansatte i denne perioden reguleres av 
arbeidsmiljøloven § 15-6, og første ledd lyder: 

Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i 
arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. 

Bestemmelsen gir arbeidstaker et vern ved at det kreves at oppsigelsen må være begrunnet, og at den må være 
begrunnet i de nærmere angitte forhold. Samtidig gir bestemmelsen ikke et like godt vern som for arbeidstakere 
som er fast ansatt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Bestemmelsen om oppsigelse i prøvetid er dermed også til 
arbeidsgivers fordel ved at arbeidsgiver har mulighet til å si opp ansatte som ikke passer i stillingen. 
Bestemmelsen legger opp til en avveining mellom arbeidstakers behov for vern og arbeidsgivers behov for å få 
ansatt riktige personer fast og unngå virkninger av feilansettelser. 

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven kommenterer departementet regelen om oppsigelse i prøvetiden, 
Ot.prp.nr.50 (1993–1994) Kapittel XIII punkt 6.4, side 163: 

Etter departementets syn er det svært viktig at prøvetidsreglene utformes slik at arbeidsgiver tør å ta sjansen 
på å tilsette en arbeidstaker som det er noe usikkert om kan utføre arbeidet tilfredsstillende. En mer reell 
prøvetid vil bl.a kunne redusere misbruket av midlertidig tilsetting og kunne gi unge arbeidstakere en 
lettere inngang på arbeidsmarkedet. 

Arbeidsgiver kan ikke forvente noen idealytelse fra arbeidstaker i prøvetiden, men må kunne kreve at 
arbeidsytelsen ligger på et gjennomsnittlig nivå. I stillinger med høye kvalifikasjonkrav, må arbeidsgiver 
kunne forvente en raskere tilpasning til arbeidet enn ellers. Dersom noen sider ved arbeidet er særlig 
viktige, må det kunne stilles større krav til ytelsen på dette området enn andre områder. F eks er det spesielt 
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viktig at en selger eller kelner takler kundebehandlingen, at en utreder har god skriftlig fremstillingsevne, at 
en som arbeider i team har gode samarbeidsevner, at en kokk er hygienisk osv. 

En forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne stille slike krav, er at arbeidstaker har fått den veiledning 
eller opplæring i utførelsen av arbeidsoppgavene som anses nødvendig overfor en nytilsatt. Arbeidstaker 
må få en relevant tilbakemelding på eventuelle feil, slik at vedkommende har en mulighet til å korrigere sin 
utførelse av arbeidet. En oppsigelse skal således ikke kunne komme som en overraskelse på arbeidstaker. 

I rettspraksis er det også lagt til grunn at terskelen for oppsigelse er lavere i prøvetiden enn senere, se Rt-2003-
1071 avsnitt 29: 

Formålet med prøvetiden er å etablere en begrenset tidsperiode hvor arbeidsgiveren skal kunne vurdere 
arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, vedkommendes faglige dyktighet og pålitelighet. Både det forhold at 
det er utformet særlige bestemmelser om oppsigelse i prøvetiden og formålet med prøvetiden, tilsier at 
terskelen for oppsigelse i slike tilfeller er noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder. ... 

Vurdering av arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet kan være vanskelig, særlig 
når det gjelder noe kortere tidsrom som vil være tilfelle ved prøvetid. I lovens forarbeider er domstolenes 
prøvelsesadgang her omtalt, se Ot.prp.nr.50 (1993–1994) kapittel XIII punkt 6.4 side 164: 

Departementet ser det som viktig å understreke gjeldende rett om at domstolene skal være svært 
tilbakeholdne med å etterprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering av hvordan arbeidstaker fungerer i 
stillingen, så lenge det faktum som oppsigelsen bygger på må anses bevist og relevant. 

Dette er også lagt til grunn i rettspraksis, se Rt-2002-1071 [skal nok være Rt-2003-1071, Lovdata anm.] avsnitt 
30 og Rt-2008-135 avsnitt 36 og 37. 

Det er her to arbeidstakere som er oppsagt. De skal vurderes individuelt. Men det er stort sammenfall i faktum 
mellom deres arbeidsforhold og oppsigelser, og det medfører til en viss grad felles behandling. 

I de konkrete vurderingene har lagmannsretten delt seg i et flertall, bestående av lagdommer Borchsenius, 
konstituert lagdommer Skramstad, ekstraordinær lagdommer Magnus og meddommer Løken, og et mindretall, 
meddommer Sveen. 

Flertallet behandler først oppsigelsen av  A. Han ble ansatt som «seniorrådgiver/selger». Flertallet finner bevist 
at Byte i ansettelsesprosessen gjorde det klart for ham at det var en krevende stilling og at selskapet krevet høy 
kompetanse og raske resultater. A la frem en CV som Støfring fant tilfredsstillende og interessant. 

Byte har anført at A har underkommunisert svakheter i sin egen bakgrunn. A lyktes ikke med sine siste 
stillinger og prosjekter før Byte, og han har vært noe ledig i perioder før han ble ansatt hos Byte. Dette nevnte 
han ikke i ansettelsesprosessen. Selskapet anfører at i en senior stilling som her hadde han plikt til å komme 
frem med slike forhold, jf. Rt-1997-1128. Flertallet er ikke enig i dette. Alle opplysningene A kom med var 
riktige. Flertallet kan ikke se at han var forpliktet til å opplyse om hvilke resultater han hadde oppnådd eller 
ikke oppnådd i sine tidligere stillinger. Det er på det rene at Støfring ikke sjekket referanser eller gjorde egne 
undersøkelser om A. 

Det sentrale for vurderingen av om oppsigelsen er gyldig er om den er begrunnet i «arbeidstakers tilpasning til 
arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet» slik loven krever. Etter sin ordlyd bygger oppsigelsen på: 
«manglende resultater, salgsfaglig dyktighet, innsatsvilje og manglende tilpasning til arbeidet». Denne 
begrunnelsen ligger innenfor lovens krav. Flertallet må imidlertid prøve om det er bevismessig dekning for 
arbeidsgiverens begrunnelse. 

Dette blir en konkret vurdering. Et sentralt moment her er å sammenholde kravene og forventningene til 
stillingen og den innsats A har gjort. Flertallet legger som nevnt til grunn at det var gjort klart for A at det var 
en krevende stilling som krevet høy kompetanse og satte krav til raske resultater. I ansettelsesprosessen fikk A 
noen spørsmål om sine planer for arbeidet, og disse besvarte han i e-post av 23. oktober 2016. Der beskriver 
han flere virkemidler: a) marketing automation, b) eksisterende nettverk, c) offentlig, følge med på 
anbudsinnbydelser på Doffin og d) cold calling. Han estimerte også antatte månedlige salg. 

Kort tid før ansettelsesavtalen ble underskrevet, fikk A en stillingsbeskrivelse. Der ble prosessen for arbeidet 
beskrevet, også kalt salgstrakten. I denne fremgikk det at målet var at A skulle finne frem til 60 nye potensielle 
kunder han kunne kontakte hver måned. Prosessen videre var at han skulle etablere kontakt, lage 
salgspresentasjoner og lage tilbud. Målet var at dette skulle resultere i tre kontrakter hver måned. 
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I den tiden A var i arbeid brukte han store deler av tiden på å lage lister over potensielle kunder og ringe disse 
(cold call). Men dette førte i liten grad til videre kontakter. Det ble færre møter og tilbud enn 
stillingsbeskrivelsen la opp til, og vel så viktig: A fikk ikke inngått noen nye kontrakter med nye kunder. Byte 
anfører at A opptrådte som en junior telefonselger. Selskapet anfører at han som senior selger og rådgiver burde 
ha tatt flere andre initiativ og burde oppnådd mer. 

Flertallet er i og for seg enig med Byte i at A kunne tatt andre initiativ, som skriving av innlegg på egnede 
sosiale media og oppfølgning av web-sider. Flertallet peker også på at man fra senior selgere med god lønn må 
kunne forvente stor grad av eget initiativ og engasjement. Dette må ses i sammenheng med at A i 
ansettelsesprosessen hadde forespeilet Støfring at han ville bruke også andre salgskanaler enn prospektering og 
telefoner. 

Flertallet tar utgangspunkt i at salgsarbeid erfaringsmessig tar tid. Flertallet viser i denne sammenheng til 
forklaring fra Bjørn Ove Width som har arbeidet i 15 år med salg i denne bransjen. Han forklarte at en normal 
salgsprosess ofte kunne ta tre til seks måneder og noen ganger enda lenger tid. Ut fra bevisførselen finner 
imidlertid flertallet å måtte legge til grunn at det ikke bare var resultater i form av inngåtte kontrakter Byte var 
misfornøyd med, men også den samlede salgsinnsatsen, initiativ og hvor langt A var kommet i salgsprosessen 
med mulige kunder. 

For at en oppsigelse i prøvetiden skal være gyldig må det være en reell prøvetid. I dette ligger også at 
arbeidstakeren skal ha fått nødvendig opplæring og veiledning, se bl. a. Ot.prp.nr.50 (1993–1994) punkt 6.4, 
side 163. A har vist til at han fikk liten opplæring og tilbakemelding. Han forklarer at han ble oppfordret til å 
prospektere mer og kontakte flere kunder på telefon. Støfring på sin side har forklart at han flere ganger tok 
kontakt med A for å følge ham opp og tilby hjelp. Etter bevisførselen legger flertallet til grunn at det nok ikke 
alltid var enkelt for A å følge opp de initiativer Støfring tok, men i denne sammenheng må det etter flertallets 
syn veie tyngre at A hadde erfaring fra bransjen, og at han var ansatt som senior selger og rådgiver med god 
lønn. 

Et viktig markedsføringstiltak i Byte var et frokostseminar, kalt Big Byte Breakfast. A har forklart at han 
etterspurte deltagerliste for å ha som utgangspunkt for å finne personer å ringe til, men at selskapet ikke hadde 
noen slik. Flertallet finner at A her har tatt et fornuftig initiativ og at tilrettelegging fra Byte på dette punktet 
ikke har vært tilfredsstillende. 

I et arbeidsforhold må det være kommunikasjon begge veier, både fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Etter 
bevisførselen legger flertallet til grunn at A etter noen uker forstod at arbeidet gikk noe tregere enn han og Byte 
hadde forestilt seg. Han ga uttrykk for dette på møtet 25. januar 2017. Flertallet finner imidlertid at A var klar 
over at Byte hadde langt større og klare forventninger og at han derfor burde kommunisert dette enda 
tydeligere. 

A har vist til at han arbeidet med et tilbud til NHO og var kommet langt med dette, men det viste seg at Byte 
ikke hadde kapasitet til å levere. A spurte andre ansatte i Byte og fikk opplyst at selskapet kunne levere «full 
stack», og han forstod det slik at dette betød at selskapet kunne levere alle løsninger. Det viste seg at selskapet 
forstod begrepet slik at det kunne løse oppgaver både med å lage web-sider og med å drifte dem. Det ble av 
denne grunn ikke sendt noe tilbud til NHO. Flertallet oppfatter at det her har vært en uheldig 
kommunikasjonsfeil som ingen kan lastes for. Flertallet finner at A i og for seg må krediteres for arbeidet han 
gjorde med denne kunden. Men det er usikkerhet knyttet til alt salgsarbeid, og det var ikke kommet så langt at 
man kan regne dette som jevngodt med et salg. 

Tingretten har lagt til grunn at seks uker var for kort tid til å ha tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse i 
prøvetiden og at de nyansatte i hvert fall måtte gis tre til fire måneder for å ha tilstrekkelig grunnlag. Flertallet 
er ikke enig i at tidsperioden i seg selv kan være avgjørende for om oppsigelsen kan anses saklig. Langt på vei 
er det en konkret vurdering arbeidsgiver må foreta når det gjelder hvor lang tid en som er ansatt i prøvetid 
trenger for å avklare om det er grunnlag for oppsigelse eller å fortsette arbeidsforholdet. I stor grad må denne 
vurderingen bygge på arbeidsgiverens erfaring og kunnskap til det aktuelle arbeidet. Flertallet peker på at 
domstolene skal være svært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgiverens skjønn, jf. bl. a. Ot.prp.nr.50 
(1993–1994) kapittel XIII punkt 6.4 side 164, som er sitert ovenfor. Etter flertallets syn er tidsperioden 
arbeidstaker får prøve seg et slikt skjønnsmessig element. 

Flertallet finner at den progresjon og bredde A hadde i sitt salgsarbeid ikke stod til de forventninger Byte 
hadde. Det ble færre møter med kunder enn forventet og færre tilbud enn forventet, og dette finner flertallet 
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relevant. Den sentrale delen av arbeidet A gjorde var prospektering og telefonkontakt. På bakgrunn av at A var 
en senior selger og rådgiver med god lønn og det som kom frem i ansettelsesprosessen, finner flertallet at Byte 
hadde grunn til å forvente et bredere salgsarbeid og bruk av flere kanaler. Flertallet er av den mening at 
oppfølgningen av A kunne vært bedre, men at den var tilstrekkelig hensett til at han var ansatt som senior selger 
og rådgiver. 

Flertallet er etter en samlet vurdering, dog under tvil, kommet til at oppsigelsen av A fyller lovens krav og 
derfor er gyldig. 

Flertallet vurderer deretter oppsigelsen av  B. Ettersom ansettelsesprosessen, arbeidet og prosessen med 
oppsigelse av B langt på vei har vært parallell med A, behandler flertallet dette kortere. 

Flertallet finner at Byte også overfor B gjorde det klart at det var en krevende stilling som krevet høy 
kompetanse. Slik flertallet ser det hadde imidlertid B ikke plikt til å opplyse om svake resultater i de siste 
stillingene han hadde hatt før Byte eller at han hadde fått støtte av NAV. B fikk samme stillingsbeskrivelse som 
A. 

I ansettelsesprosessen sendte B en e-post om sine planer for arbeidet den 24. oktober 2016. Der ga han uttrykk 
for konkret og løsningsorientert salg slik at kundene skulle forstå at det var fornuftig å velge Byte, og e-posten 
hans må forstås slik at han ville gå bredt ut. Han ga ikke konkret uttrykk for hvilke salgskanaler han ville bruke, 
men det fremgikk klart at telefonsalg var en kanal. Han ga også anslag for kundemøter, tilbud og salg de første 
månedene. For den første måned anslo han 18 kundemøter, tolv tilbud og ingen salg, mens han for andre måned 
anslo 22 kundemøter, 15 tilbud og ett salg. 

Også for B ble det slik at mesteparten av arbeidet bestod i å lage lister over potensielle kunder og ringe disse. 
Hans arbeid resulterte imidlertid heller ikke i så mange kundemøter eller tilbud som stillingsbeskrivelsen la opp 
til eller som han selv hadde forespeilet. Som for A finner flertallet at B fikk tilstrekkelig oppfølgning, selv om 
den kunne vært bedre. Ut fra bevisførselen legger flertallet til grunn at B etter en tid skjønte at arbeidet gikk 
tregere enn Byte forventet og at resultatene uteble. Flertallet kan ikke se at B på noen måte kommuniserte dette 
til selskapet, og flertallet finner dette kritikkverdig. 

Flertallet peker på at salgsarbeid er en krevende prosess. B var ansatt som senior selger og rådgiver med god 
lønn. Han har ikke oppnådd kundemøter og tilbud som var forventet fra Byte og som han selv ga uttrykk for i 
ansettelsesprosessen. B hadde forespeilet aktivt salgsarbeid der han ville gå bredt ut. Men det ble for det meste 
til arbeid med å lage ringelister og kontakte potensielle kunder pr telefon. Det gikk seks uker fra B begynte til 
han ble sagt opp. Flertallet finner etter dette, dog under noe tvil, at også oppsigelsen av B fyller lovens krav. 

Etter det resultat flertallet er kommet til, er begge oppsigelsene gyldige. Det 
er da heller ikke grunnlag for kravene om erstatning, og Byte frifinnes. 

Mindretallet, meddommer Sveen, er kommet til at begge oppsigelsene er ugyldige og ser slik på saken: 

Det skal foretas en konkret vurdering og avgjørelse for A og for B. Men faktum er for en stor del felles for de 
to, og mindretallet finner det hensiktsmessig med en felles behandling i hovedsak. 

Mindretallet tar utgangspunkt i at de to var ansatt som senior selgere og rådgivere og at det var klart at det ble 
stilt store krav til kompetanse, innsats og resultater. Mindretallet finner også at arbeidet deres i de seks ukene 
frem til oppsigelsene hovedsakelig bestod i å finne frem til potensielle kunder og kontakte disse på telefon. 
Mindretallet bemerker at det ut fra stillingsbeskrivelsene og kontakten i ansettelsestiden ikke ville vært 
unaturlig om de hadde søkt å benytte andre kanaler og metoder for salg i tillegg. Mindretallet understreker 
imidlertid at salg i denne bransjen er en tidkrevende prosess. Det er kompliserte og dyre produkter som skal 
selges. Det tar tid å opprette kontakt og skape grunnlag for salg. Mindretallet bemerker at selv om Støfring tok 
kontakt med A og B, er dette ikke det samme som at de ble fulgt opp på riktig måte. I en virksomhet som her 
må det forventes tettere og bedre oppfølgning. Mindretallet peker på at A og B etterspurte lister fra Big Byte 
Breakfast, men ikke fikk slike. Mindretallet finner at dette viser at de ikke ble fulgt opp tilfredsstillende. 
Mindretallet peker også på at dette viser at de to tok fornuftige initiativ utenom ringelister og telefonsalg og 
tillegger dette betydelig vekt. Skal en prøvetid være reell, må det gis tilstrekkelig opplæring og oppfølgning. De 
ble her sagt opp etter seks uker. Mindretallet peker på at vitnet Width forklarte at salg i denne bransjen ofte tar 
tre til seks måneder. Mindretallet finner at seks uker ikke er tilstrekkelig tid til at de har hatt mulighet til å prøve 
seg ordentlig og vise sine arbeidsevner. 
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Mindretallet finner etter dette at oppsigelsene ikke bygger på et tilstrekkelig grunnlag og at de ikke fyller 
lovens krav og derfor er ugyldige. 

A og B har krevet erstatning. I tingretten ble de tilkjent 200 000 kroner hver. De har fremmet en avledet anke 
for dette. Det har vært meget beskjedent med bevisførsel og argumentasjon om erstatningens størrelse, og 
mindretallet finner at 200 000 kroner for hver er passende. 

Dom avsies her i tråd med flertallets konklusjon. 
 
 
Kravet om konvensjonalbot 
I tiden  B arbeidet hos Byte sendte han materiale til sin private e-post- adresse. Dette omfattet kundelister og 
liste med egen oppfølgning av kunder. Etter at han sluttet, nektet han å undertegne en erklæring om at han ikke 
hadde materiale som tilhørte selskapet, og Byte krevet konvensjonalbot av ham etter ansettelsesavtalen punkt 
13 og 14. Punkt 14 åttende ledd gir hjemmel for konvensjonalbot. Den gjelder ved pliktbrutt etter «denne 
bestemmelsen», og det oppfatter lagmannsretten som hele punkt 14. Hovedinnholdet i punktet er at alle 
immaterialretter tilhører Byte. Sjette ledd henviser til punkt 13 om taushetsbelagt informasjon og sier at 
arbeidstaker ved fratreden skal erklære at vedkommende ikke har taushetsbelagt informasjon. Etter punkt 13 
omfatter taushetsplikten «... all CRM/ERP informasjon ... og informasjon om ... eksisterende og potensielle 
kunder ...» (CRM – customer relation management, ERP – enterprise resource planning). 

Etter lagmannsrettens syn er det klart at i hvert fall kundelistene og listen med egen oppfølgning av kunder ble 
omfattet av dette. B har anført at materialet i stor grad var foreldet og angikk gamle kunder. Han har vist til at 
han trengte materialet i forbindelse med denne saken og at det ville bli slettet deretter. Han har også vist til at 
det har vært et tilbud om at advokat Søren Olsen kunne ta vare på materialet. Lagmannsretten kan ikke se at 
disse anførslene kan føre frem. Det er etter lagmannsrettens syn ikke tvilsomt at det foreligger brudd på punkt 
13 og 14, og Byte er berettiget til konvensjonalbot. 

Etter ansettelsesavtalen punkt 14 åttende ledd er konvensjonalboten fastsatt til fire brutto månedslønner pr. 
påbegynt måned med pliktbrudd. Byte krevet opprinnelig 200 000 kroner pr måned. Byte har senere redusert 
kravet. For tingretten la selskapet ned påstand om konvensjonalbot etter rettens skjønn, og for lagmannsretten 
er det lagt ned påstand om konvensjonalbot etter rettens skjønn oppad begrenset til 50 000 kroner. Selskapet 
argumenterte med at det var for å markere pliktbruddet. Lagmannsretten forstår bestemmelsen slik at 
konvensjonalboten kan fastsettes skjønnsmessig med fire brutto månedslønner som øvre grense. Slik påstanden 
er utformet og Byte har argumentert mener Byte at 50 000 kroner er passende. Lagmannsretten kan ikke se at 
Byte her er påført noen skade og har merket seg at Byte har anført at det sentrale er å markere pliktbruddet. 
Etter en samlet vurdering er lagmannsretten kommet til at en konvensjonalbot til B på 50 000 kroner er for høy, 
og denne settes til 30 000 kroner. 

Byte har også krevet konvensjonalbot av  A. Han har ikke selv overført dokumenter til seg. Men han har 
forklart at han var klar over at B overførte de aktuelle dokumenter og at B gjorde det på vegne av dem begge. 

Lagmannsretten har her delt seg. Flertallet, lagdommer Borchsenius, konstituert lagdommer Skramstad, 
ekstraordinær lagdommer Magnus og meddommer Løken, finner at A har medvirket til brudd på artikkel 13 og 
14 og at det er grunnlag for konvensjonalbot også overfor ham. Flertallet viser til vurderingene ovenfor. A har 
hatt en mindre aktiv rolle enn B. Flertallet finner en konvensjonalbot på 20 000 kroner passende. 

Mindretallet, meddommer Sveen, finner at A ikke har medvirket på en slik måte at han har brutt punkt 13 og 14 
i ansettelsesavtalen og at det ikke er grunnlag for konvensjonalbot overfor ham. 

Dom avsies her i tråd med flertallets syn. 

Oppsummeringsvis er lagmannsrettens resultat etter dette at begge oppsigelsene er gyldige, og det innebærer at 
Byte frifinnes i hovedkravet. For motkravet er resultatet at B idømmes 30 000 kroner i konvensjonalbot og at A 
idømmes 20 000 kroner i konvensjonalbot. 
 
 
Saksomkostninger 
Lagmannsretten traff den 10. mai 2019 under ankeforhandlingen en kjennelse om bevis. I denne ble det 
besluttet at ankemotpartene skal dekke ankende parts omkostninger ved denne, jf. tvisteloven § 9-16 annet ledd. 
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Omkostningene i forbindelse med kjennelsen er oppgitt å være 5 000 kroner, og lagmannsretten legger dette til 
grunn. A og B hefter solidarisk for dette. 

Etter det resultatet lagmannsrettens flertall er kommet til har anken fra Byte ført frem. Det gjelder både anken 
over gyldigheten av oppsigelsene og kravet om konvensjonalbot. Men den avledede anken fra A og B har ikke 
ført frem. Saken gjelder flere krav mellom de samme parter, og det skal være en samlet vurdering av kravene, 
jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum. Saksomkostningene skal avgjøres for hver av de to 
ankemotpartene, jf. tvisteloven § 20-6. 

Flertallet behandler først saksomkostningsspørsmålet for  A. Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd 
har Byte krav på saksomkostninger. Bestemmelsens tredje ledd gjør unntak om tungtveiende grunner 
foreligger, og etter bokstav a skal det særlig legges vekt på om saken var tvilsom. Flertallet viser til drøftelsen 
av spørsmålet om oppsigelse ovenfor. Det fremgår der at flertallet har vært i tvil og at Byte på enkelte punkter 
er å klandre. Det er ikke samme tvil knyttet til spørsmålet om konvensjonalbot. Men flertallet finner at dette 
spørsmålet er av underordnet betydning i forhold til spørsmålet om oppsigelsens gyldighet. Byte har heller ikke 
fått medhold fullt ut i kravet om konvensjonalbot. Samlet sett finner flertallet at vilkårene for å frita A for 
omkostningsansvaret for lagmannsretten foreligger. Flertallet finner at for lagmannsretten bærer A og Byte hver 
sine omkostninger. 

Lagmannsrettens flertall skal også avgjøre omkostningene for tingretten, og flertallets resultat i lagmannsretten 
skal legges til grunn, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Flertallet finner at de samme hensyn og vurderinger gjør 
seg gjeldende der som for lagmannsretten. Flertallet viser til vurderingene ovenfor og finner at A og Byte skal 
bære hver sine omkostninger også for tingretten. 

Flertallet behandler deretter saksomkostningsspørsmålet for  B. Det er i det alt vesentlige samme resultat og 
begrunnelser for ham som for A. Lagmannsretten finner at saksomkostningsspørsmålene må avgjøres på 
samme måte for ham som for A. 

Lagmannsrettens mindretall skal også ta stilling til saksomkostningene og skal legge sitt resultat til grunn. 
Mindretallet er kommet til at oppsigelsene er ugyldige, at erstatningen blir den samme og at det bare er 
grunnlag for konvensjonalbot overfor B. Saksomkostningene må vurderes separat for A og B. I hovedkravet har  
A vunnet spørsmålet om oppsigelsens gyldighet, men han har ikke vunnet frem i den avlede anken om 
erstatningens størrelse. I motkravet har han vunnet frem og ble ikke idømt konvensjonalbot. Det er det samlede 
utfallet som er avgjørende. Mindretallet finner at A har fått medhold i det vesentlige, og etter tvisteloven § 20-2 
første ledd, jf. annet ledd har han krav på saksomkostninger for lagmannsretten. 

Mindretallet skal også avgjøre spørsmålet om saksomkostninger for tingretten, og mindretallets resultat skal 
legges til grunn. Mindretallet viser til de samme vurderinger som ovenfor og finner at A har krav på 
saksomkostninger også for tingretten. 

Når det gjelder  B, har mindretallet kommet til at oppsigelsen er ugyldig, at erstatningen blir den samme og at 
konvensjonalboten er på 30 000 kroner. Mindretallet finner at verken B eller Byte har vunnet saken eller fått 
medhold i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd. Mindretallet finner ikke grunnlag for å anvende 
unntaksreglene, og B og Byte må bære hver sine omkostninger for lagmannsretten. 

Mindretallet skal også avgjøre omkostningene for B for tingretten. Mindretallets resultat legges til grunn. 
Mindretallet viser til begrunnelsene over og finner at B og Byte skal bære hver sine omkostninger for 
tingretten. 

For lagmannsretten har advokat Søren Olsen krevet til sammen 492 000 kroner, og for tingretten har han krevet 
386 875 kroner. Mindretallet legger dette til grunn. Mindretallet finner videre at halvparten av hver av de to 
regningene kan henføres til A og skal etter mindretallets syn dekkes av Byte. 

Saksomkostningene avgjøres etter flertallets syn. 

Dommen er avsagt under dissens. 

Domsslutning 

I hovedkravet: 
1. Byte AS frifinnes. 

 

I motkravet: 
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2. B dømmes til å betale konvensjonalbot på 30 000 – trettitusen – kroner til Byte AS innen to uker med 
tillegg av lovens forsinkelsesrente. 

 

3. A dømmes til å betale konvensjonalbot på 20 000 – tyvetusen – kroner til Byte AS innen to uker med 
tillegg av lovens forsinkelsesrente. 

 

Saksomkostninger 
4. A og B betaler en for begge, begge for en 5 000 – femtusen – kroner innen to uker til Byte AS i 

forbindelse med kjennelse 10. mai 2019. 
 

5. For øvrig bærer partene hver sine saksomkostninger for lagmannsrett og tingrett.  
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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2018-64002 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-06-19 
Publisert LG-2018-64002 
Stikkord Tolkning av tariffavtalt gavepensjon. 
Sammendrag Lagmannsretten kom til at arbeidstaker ikke hadde krav på tariffestet gavepensjon 

etter overenskomst mellom Norges Rederiforbund og SAFE, bilag 4. 
Lagmannsretten la til grunn at det forelå enighet mellom Norges Rederiforbund og 
SAFE om tolkningen av bestemmelsen. Slik tolkningsenighet er bindende for 
domstolen. Lagmannsretten bemerket at samme tolkningsresultat fulgte av 
domstolens egen fortolkning. Det var heller ikke grunnlag for gavepensjon basert 
på gaveløfte eller erstatning. 

Saksgang Jæren tingrett TJARE-2017-15868 – Gulating lagmannsrett LG-2018-64002 (18-
064002ASD-GULA/AVD2). 

Parter A (advokat Sigrun Sagedahl) mot Sodexo Mobile Units AS (advokat Mari Kimsås-
Otterbech). 

Forfatter Lagmann Hanne Sophie Greve, lagdommer Elisabeth Deinboll og førstebyfogd 
Ernst Moe. 

 
 

 
 

Saken gjelder krav om tariffavtalt gavepensjon. 

Jæren tingrett avsa 22. februar 2018 dom med slik slutning: 
1. Sodexo Mobile Units AS frifinnes. 

 

2. A betaler sakskostnader til Sodexo Mobile Units AS med 122 200 -etthundreogtjuetotusentohundre- kroner 
innen 14 -fjorten- dager fra dommens forkynnelse. 

 
 
 
Sakens bakgrunn 
Etter overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren 
(SAFE), har ansatte på flytende installasjoner rett til ytelse omtalt som «gavepensjon» fra fylte 60 til 67 år. Av 
overenskomstens bilag 4 fremgår av betydning for denne saken at: 

Gavepensjon – overgangsordning 
Partene er enige om at de som pr. 1. juni 2004 er ansatt på denne overenskomsten og som pr. 1. juni 2004 
har fylt 50 år skal sikres en tilleggsytelse til AFP eller til sjømannspensjon og tilleggspensjon, som gjør at 
den som fratrer ved fylte 60 år skal få en totalytelse som minst tilsvarer AFP tillagt 1G, men begrenset 
oppad til 66 % av regulativlønn. Ordningen skal sikres gjennom et forsikringsselskap. Ordningen gjelder 
også nyansatte i samme aldersgruppe som de som omfattes av denne ordningen. 

For å få rettigheter etter denne ordningen må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell 
arbeidstaker på denne overenskomsten og dessuten [...] 

Merknad: 
[...] 
Hovedregelen er at arbeidstakere skal være i sin ordinære jobb på avgangstidspunktet. Arbeidstakeren som 
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må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som ansatt i bedriften i hele sykepengeperioden – maks 52 
uker. 

Det er enighet mellom partene om at bruken av begrepet «ansatt» i siste setning er feilskrift for «reell 
arbeidstaker». 

Ytelsen er benevnt gavepensjon, men er i realiteten en tilleggsytelse som skal sikre ansatte som går av med 
pensjon før fylte 67 år, en ytelse tilsvarende minst AFP tillagt 1 G, begrenset oppad til 66 % av regulativlønn. 
Ytelsen er også omtalt som driftspensjon eller AFP + 1G. Som det fremgår av overskriften, var ordningen ment 
som en overgangsordning, men den er senere forlenget av partene i påvente av annen avtale. Pensjonstrygd for 
sjøfolk etter sjømannspensjonsloven og folketrygdens pensjonsordninger kommer i tillegg. Ytelsen er en 
ordning utenfor de skattefavoriserte pensjonsordningene, og det skjer ingen løpende opptjening. Hvis den 
ansatte oppfyller vilkårene på uttakstidspunktet, tas ytelsen fra bedriftens drift inntil forsikringsavtale er på 
plass. 

A er født 0.0.1953 og har siden oktober 1981 vært ansatt som kokk på norsk sokkel. Sodexo Mobile Units AS 
driver forpleiningsvirksomhet offshore. Det er enighet mellom partene om at A anses som ansatt i virksomheten 
fra 1981. Sodexo har kun virksomhet og ansatte på flyttbare installasjoner. Selskapets administrasjon ivaretas 
av Sodexo Remote Sites Norway AS. Sistnevnte selskap har også ansatte på faste installasjoner. 

Fra 22. oktober 2008 ble A valgt til sentralt lønnet tillitsverv i SAFE. Fra samme tidspunkt fikk han ulønnet 
permisjon fra Sodexo i henhold til punkt 4.19 i Hovedavtalen mellom Norges Rederiforbund og SAFE. Vervet 
og permisjonstiden var for 3 år. Permisjonstiden forlenges rutinemessig ved gjenvalg, hvilket tilfellet var for As 
vedkommende. 

I perioden som sentralt tillitsvalgt mottok A lønn fra SAFE, var utmeldt fra Norges Rederiforbunds 
tilleggspensjon (NRT-ordningen) og hadde ikke rett til medlemskap i Pensjonstrygden for sjømenn (PTS). Det 
siste følger direkte av forskrift om sjømannspensjonering §§ 1-4 og 1-5, som fastsetter at medlemskap 
forutsetter at den tillitsvalgte lønnes av rederiet. SAFE hadde ikke egen AFP-ordning eller 
gavepensjonsordning for sine ansatte eller de sentralt tillitsvalgte. 

Den 27. august 2011 ble As helseerklæring for offshore ansatte inndratt som følge av en utvidet hovedpulsåre. 
Etter overenskomsten punkt 19.1 fikk han i 2012 utbetalt en forsikringsytelse på kroner 540 000 på grunn av 
tap av helseerklæringen, også kalt «loss of licence». Konkret dato for forsikringsutbetalingen er ikke oppgitt, 
men skademeldingsskjema ble signert 29. august 2012. 

A og SAFE ble ved avtale datert 24. september 2013 enige om at A skulle fratre tillitsvervet i organisasjonen 
før valgperioden var omme på grunn av intern uro. På dette tidspunktet gjensto ca. 1 år av As permisjon fra 
Sodexo. Fratredelsestidspunktet ble satt til 31. desember 2013. Etter avtalen måtte A innen 1. november 2013 
fraflytte både SAFE-kontoret og leiligheten SAFE leide for ham i Oslo, men være tilgjengelig for SAFE frem 
til fratredelsestidspunktet. Det fremgår av avtalen at dette blant annet gjaldt for avslutning av saker han hadde 
hatt ansvaret for. Etter avtalens punkt 7 fikk A et sluttvederlag fra SAFE på «6 månedslønninger ordinær 
fastlønn fratrukket 1 brutto månedslønn», med månedlige utbetalinger ut mai 2014. 

Sommeren/høsten 2013 var det korrespondanse og samtaler mellom A og B i Sodexo om opphøret av 
tillitsvervet i SAFE, og om at A ønsket å gå av med pensjon. A stilte spørsmål om hva han kunne forvente å få 
utbetalt, og gavepensjon etter bilag 4 var tema mellom dem. A skrev i epost til B 26. juni 2013: 

Hei. 
Hvilke krav har dere til de dokumentene som skal sendes inn i forhold til å ta ut pensjonen. 
Tenkte jeg skulle ta ut mitt da jeg ikke har helsesertifikat osv. 
Må f.eks serviseberegningen fra NAV være stemplet eller er det nok at den skrives ut direkte? 

Håper dette kan behandles konfidensiellt inntil videre. 

A sendte oppsigelse til Sodexo 23. oktober 2013. Oppsigelsen er tilbakedatert til 27. juli 2013 og da slik at 
arbeidsforholdet i Sodexo skulle anses opphørt per 1. november 2013. I oppsigelsen skrev A også at: 

«Ber samtidig om å få den gavepensjon som ligger i tariffavtalen med NR fra denne dato.» 

Arbeidsforholdet ble avsluttet uten at spørsmålet om gavepensjon var avklart. I månedene deretter purret A 
stadig B på tilbakemelding på spørsmål om gavepensjonen. B meldte tilbake at han jobbet med saken. B 
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avsluttet arbeidsforholdet hos Sodexo i januar 2014 og spørsmålet om As gavepensjon var da fortsatt ikke 
avklart. Den 29. juli 2014 fikk A beskjed fra Sodexo om at selskapet mente han ikke hadde rett på ytelsen. 

Den 6. august 2014 ble det avholdt lokale forhandlinger etter hovedavtalen punkt 2.2, uten at partene kom til 
enighet. I sentralt forhandlingsmøte mellom SAFE og Norges rederiforbund 27. august 2015, jf. hovedavtalens 
punkt 2.4, ble det heller ikke oppnådd enighet. SAFE anbefalte etter dette ikke saksanlegg. A innga stevning 
26. januar 2017. 

Partene er for lagmannsretten enige om at As ansettelsesforhold i Sodexo innebærer at vilkåret i bilag 4 om 
«ansatt på denne overenskomsten» er oppfylt. Videre er det enighet om at A er født i et år som omfattes av 
overgangsordningen, at han hadde rett til permisjon uten lønn for tiden han var valgt inn som sentralt tillitsvalgt 
i SAFE, og at han opprettholdt ansettelsesforholdet i Sodexo under permisjonstiden. Den 1. november 2013 
skal regnes som uttakstidspunktet etter bilag 4. Under forutsetning av utbetaling etter tariffestet rett, er partene 
enige om at hovedstol og forsinkelsesrente per 30. juni 2019 utgjør henholdsvis kroner 622 666 og kroner 140 
884. 
 
 
Ankende parts påstandsgrunnlag 
A mener at han har krav på gavepensjon prinsipalt fordi vilkårene etter tariffavtalen bilag 4 er oppfylt, 
subsidiært på grunnlag av avtale/gaveløfte eller fordi Sodexo er erstatningsansvarlig for hans tap av 
gavepensjonen. 

A var formelt ansatt i Sodexo på uttakstidspunktet og må også anses som reell arbeidstaker etter 
overenskomsten. Som sentralt tillitsvalgt utfører han oppgaver under avtalen. Tariffavtalen må tolkes i harmoni 
med ansattes vern ved henholdsvis sykdom og tillitsverv. A hadde krav på gjeninntreden i stillingen i Sodexo 
ved endt permisjonstid, herunder krav på tilrettelegging under sykdom jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd 
og vern mot oppsigelse i verneperioden jf. arbeidsmiljøloven § 15-8. A kunne utføre arbeid på land. Det 
ulovfestede unntaket om dobbelt arbeidsgiveransvar kommer til anvendelse. Det er flere eksempler på 
landprosjekter hvor offshoreansatte har deltatt. Etter tariffavtalen skal sykemeldte anses som reelle 
arbeidstakere i hele sykepengeperioden, og det er ikke gjort unntak for tillitsvalgte som har vært ute i verv. 
Ordlyden i tariffavtalens punkt 4.8 og protokoller i tilknytning til bestemmelsen gjør ikke unntak for en 
tillitsvalgt som er valgt til lønnet tillitsverv sentralt for SAFE. 

Tap av helseerklæring og utbetaling av erstatningen på 540 000 kroner, endrer ikke As posisjon som reell 
arbeidstaker. Tap av helseerklæringen skyldes sykdom. A kunne ved gjeninntreden sykemeldt seg og vært reell 
arbeidstaker i samsvar med formuleringen i merknad bilag 4. Det er tilstrekkelig at A var disponibel for 
arbeidsgiver og vilkårene for sykemelding var åpenbart til stede. Før tillitsvervet i SAFE ble avsluttet, hadde 
ikke A grunnlag for sykemelding fordi han ikke var syk i relasjon til arbeidsoppgavene som tillitsvalgt. Han 
hadde derimot grunnlag for sykemelding i relasjon til arbeidsoppgavene som kokk offshore, og verneperioden 
må begynne å løpe fra det tidspunkt vervet ble avsluttet. 

AFP-vilkårene § 3-2 fjerde ledd forutsetter at arbeidstaker som er i permisjon i henhold til tariffavtale, anses å 
oppfylle vilkårene om å være reell arbeidstaker. Da A ble innvilget permisjon, påpekte ikke bedriften at han 
ikke å var anse som reell arbeidstaker etter reglene om gavepensjon. Det er i strid med partenes intensjon om 
lokalt og sentralt tillitsvalgte ikke behandles likt, og det er urimelig om offshoreansatte på henholdsvis flytende 
og faste installasjoner forskjellsbehandles. I merknadene til bilag 4 omtales verken sentralt eller lokalt 
tillitsvalgte, og uttrykket «som hovedregel» viser at reguleringen ikke er uttømmende. 

Hvis A ikke oppfyller tariffvilkårene i bilag 4, har han uansett rett på gavepensjon etter muntlig avtale med 
eller bindende gaveløfte fra Sodexo ved B. I det vesentligste er gjort gjeldende at A etter avtalen skulle få 
gavepensjon mot innlevering av oppsigelsen. Det som gjensto for Sodexo å avklare var kun beregningen av 
ytelsen, ikke om vilkårene for å få ytelsen var oppfylt. B hadde kompetanse til å inngå avtale / gi gaveløfte og 
innlevering av tilbakedatert oppsigelse underbygger at avtalen ble inngått eller gaveløfte ble gitt. A ville ikke 
levert oppsigelsen hvis det var uklart om han fylte vilkårene for gavepensjonen. I korrespondansen ga ikke 
Sodexo uttrykk for usikkerhet knyttet til vilkårene for gavepensjon. Korrespondansen må tillegges vekt som 
tidsnært og skriftlig bevis. Avtalerettslige grunnprinsipper binder dessuten en part til forutsetninger som han 
visste at avtalemotparten hadde, og som han unnlater å ta avstand fra. Sodexo kjente til at A mente seg 
berettiget til gavepensjon. 
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Endelig har A gjort gjeldende at Sodexo uansett er erstatningsansvarlig for et tap tilsvarende gavepensjonen. I 
hovedtrekk er det gjort gjeldende at Sodexo handlet i strid med omsorgsplikten og lojalitetsplikten i 
arbeidsforhold ved ikke å rådgi A om hvordan han kunne innrette seg for å fylle vilkårene i bilag 4 eller fraråde 
ham oppsigelse. Sodexo er også som arbeidsgiver ansvarlig for Bs uaktsomhet, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. 
Ved bedre rådgivning fra arbeidsgiver ville As tap vært unngått. Tapet tilsvarer det A ville oppebåret i 
gavepensjon. 

A har nedlagt slik påstand: 
 

1. Prinsipalt: 
Sodexo Mobile Units AS dømmes til å betale til A 

 

a) forfalt hovedstol pr. 30.06.2019 med kroner 622.666. 
 

b) forfalt forsinkelsesrente med kroner 140.884 frem til 30.06.2019 og deretter forsinkelsesrente fra forfall 
og til betaling skjer. 

 

c) månedlig gavepensjon med kroner 10.043 fra juli 2019 til og med mai 2020. 
 

2. Subsidiært: 
Sodexo Mobile Units AS dømmes til å betale erstatning til A etter rettens skjønn, med tillegg av 
forsinkelsesrenter fra forfall og til betaling skjer. 

 

I begge tilfeller: 
A tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall 
og til betaling skjer. 

 
 
Ankemotpartens påstandsgrunnlag 
Sodexo har gjort gjeldende at A ikke fyller vilkåret etter bilag 4 om å ha vært «reell arbeidstaker» etter 
overenskomsten på uttakstidspunktet. Det må skilles mellom rettigheter til ansatte som er syke/ skadet, og 
retten til tariffestet gavepensjon. Vedtektene til ny AFP § 3-2 fjerde ledd gir ikke annet resultat. Hovedavtalen 
mellom NRF og SAFE punkt 4.6 og 4.8 gjelder etter sin ordlyd tillitsvalgte lokalt i bedriften. Det ulovfestede 
unntaket om dobbelt arbeidsgiveransvar kommer ikke til anvendelse. A kunne ikke vært tilbudt arbeid på land. 

Sodexo ved B har ikke inngått avtale om gavepensjon eller avgitt gaveløfte. B hadde heller ikke fullmakt til å 
gjøre dette. A sa opp til tross for at spørsmålet om gavepensjon ikke var avklart, og må selv bære ansvaret for 
sine forutsetninger. 

Endelig er det gjort gjeldende at det ikke er grunnlag for erstatning i medhold av ulovfestet lojalitetsplikt i 
arbeidsforhold eller i arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. A ville ikke hatt krav på gavepensjon 
slik situasjonen fremsto på det aktuelle tidspunktet. Gavepensjonsordningen var ment for de eldre sliterne på 
sokkelen. A hadde ikke vært i arbeid som kokk på sokkelen siden 2008, og hadde i stedet opparbeidet seg 
pensjonsrettigheter etter SAFEs ordninger. A har ikke lidt noe tap fordi han ikke var i posisjon til å oppnå 
gavepensjonen. 

Sodexo har nedlagt slik påstand: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. Sodexo Mobile Units AS tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Lagmannsretten finner det bevist at A 24. september 2013 inngikk avtale med SAFE om å avslutte det sentrale 
tillitsvervet med opphør 31.12.2013, og dermed ca. ett år før valgperiodens utløp. Avtalen mellom SAFE og A 
er datert 24. september 2013, og samme dag sendte han utskrifter basert på NAVs pensjonskalkulator til B og 
ba om tilbakemelding om pensjon. Videre legger lagmannsretten til grunn at A sa opp sin stilling i Sodexo med 
virkning fra 1. november 2013. På dette tidspunktet var han fremdeles i permisjon. Hans ønske var å gå av med 
pensjon fordi han ikke ville fortsette i det sentrale tillitsvervet, og han hadde mistet helseerklæringen. 
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Lagmannsretten viser til e-post av 26. juni 2013 referert ovenfor. Det var ikke noe tema mellom Sodexo og A at 
A ønsket å tre inn i ordinært arbeid igjen eller hvordan Sodexo eventuelt stilte seg til forkortelse av 
permisjonstiden. 

Videre legger lagmannsretten til grunn som bevist at A på uttakstidspunktet faktisk ikke var i posisjon til å 
utføre arbeid som kokk på sokkelen. A var siste gang i arbeid som kokk offshore i 2008. Han mistet 
helseerklæringen i 2011 som følge av en utvidet blodåre og fikk utbetalt kroner 540 000 i forsikring som 
erstatning for dette. På tidspunktet for virkningen av oppsigelsen, 1. november 2013, var det uklart om 
operasjon ville bli nødvendig og i så fall når den ville finne sted. A hadde gått jevnlig til kontroll hos lege siden 
tilstanden ble oppdaget i 2011, men først i juni 2014 var tilstanden av en slik alvorlig karakter at han ble 
operert. Lagmannsretten bemerker at det heller ikke er ført bevis for at A etter operasjonen kunne fått 
helseerklæringen tilbake. At operasjonen var vellykket, er i denne sammenhengen ikke avgjørende. Det er på 
det rene at A 1. november 2013 ikke var sykemeldt. 

Hvorvidt A har krav på tariffestet gavepensjon etter bilag 4, beror på om han – i den situasjonen han var per 1. 
november 2013 – er å anse som «reell arbeidstaker på denne overenskomsten». 

Rettstvister om forståelsen av en tariffavtale behandles med bindende virkning av arbeidsretten, jf. 
arbeidstvistloven § 33 andre ledd jf. § 1 bokstav i. Både fagorganisasjoner og den enkelte ansatte kan reise sak 
uavhengig av hverandre. De alminnelige domstolene behandler individuelle krav fra enkeltansatte på grunnlag 
av tariffavtale. I dette to-sporede systemet skal uansett rettsspørsmål og krav løses likt, jf. Rt-2012-1702 og Rt-
1995-1. Lagmannsretten må i en sak som denne eventuelt prejudisielt ta stilling til forståelsen av tariffvilkåret 
«reell arbeidstaker». 

Det er et sentralt prinsipp i arbeidsretten at partene har rådighet over tariffavtalen og hvordan den skal forstås, 
jf. blant annet HR-2016-01446-A avsnitt 68-69. For denne saken innebærer dette at en eventuell felles 
forståelse mellom Norges Rederiforbund og SAFE om at en ansatt i en situasjon som den A var i per 1. 
november 2013, ikke oppfyller vilkåret «reell arbeidstaker på overenskomsten», også vil være bindende for A 
som medlem av SAFE. Hvorvidt det forelå (og foreligger) slik enighet beror på en konkret bevisvurdering 
undergitt de ordinære bevisregler og beviskrav. 

Lagmannsretten legger til grunn at Norges Rederiforbunds fortolking av tariffavtalens vilkår om «reell 
arbeidstaker» er at dette omfatter arbeidstaker som utfører sine ordinære arbeidsoppgaver hos sin arbeidsgiver. 
Lagmannsretten viser til forklaringen til vitnet C fra Norges Rederiforbund sammenholdt med protokoll av 27. 
august 2015 fra forhandlingsmøte mellom Norges Rederiforbund og SAFE og protokoll av 6. august 2014 
mellom Sodexo og SAFE lokalt. Ansatte som er i permisjon i anledning sentrale tillitsverv, faller derfor utenfor 
vilkåret etter denne fortolkningen. 

Spørsmålet for lagmannsretten er om dette er en fortolkning av vilkåret «reell arbeidstaker» som SAFE deler 
med Norges Rederiforbund. 

Verken i protokoll av 27. august 2015 eller protokoll av 6. august 2014 er det konkrete nedtegnelser om 
hvordan SAFE tolker vilkåret. SAFE ga ikke uttrykk for uenighet med hensyn til Norges Rederiforbunds 
tolking, men heller ikke direkte uttrykk for enighet. Etter lagmannsrettens vurdering trekker SAFEs taushet om 
dette klart i retning av en enighet om fortolkningen. SAFE er en profesjonell part, og det er nærliggende at en 
uenighet med hensyn til fortolkning av vilkår for tariffestede ytelser blir poengtert og protokollert. I tillegg 
kommer at SAFEs standpunkt i tvisten slik dette er nedtegnet i protokollen, var at Sodexo: 

«må stå for det de inngår forpliktelser om ovenfor de ansatte både muntlig og skriftlig uavhengig av om de 
personer som forplikter slutter i selskapet». 

Protokollatet refererer til spørsmålet om B på vegne av Sodexo hadde inngått avtale med A eller gitt ham et 
løfte om gavepensjon. Hvis SAFE mente A oppfylte vilkårene for tariffestet gavepensjon etter bilag 4, var det 
ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om avtale/gaveløfte. I det minste var det nærliggende å protokollere at 
man mente det var to alternative grunnlag for kravet, hvis SAFE faktisk mente A oppfylte vilkårene etter 
tariffavtalen. Roy Aleksandersen, som var én av to SAFE-representanter i forhandlingsmøtet 27. august 2015, 
forklarte for lagmannsretten at SAFE sentralt ikke ville stille seg bak et søksmål fordi det var tvil om bevisene 
for om det var inngått en avtale. Dette underbygger at SAFE var og er enig i Norges Rederiforbunds tolkning. I 
samme retning trekker brev av 29. august 2016 fra forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst hvor A blir rådet 
til heller ikke å reise sak på egen hånd. 
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I lys av disse sentrale bevisene legger lagmannsretten mindre vekt på As egen forklaring, sammenholdt med 
forklaringene til vitnene Siegfrid Bischler (tidligere organisasjonssekretær i SAFE), Roy Alexandersen 
(nestleder i SAFE) og Øyvind Bjørlow (SAFE forbundsstyre), om at en sentralt tillitsvalgt som ikke utfører sitt 
ordinære arbeid hos arbeidsgiver på uttakstidspunktet, er å anse som «reell arbeidstaker» etter overenskomsten 
bilag 4. 

Lagmannsretten er etter dette kommet til at det mest sannsynlig var og er enighet mellom Norges 
Rederiforbund og SAFE, om at en ansatt i As situasjon ikke omfattes av vilkåret «reell arbeidstaker». 
Lagmannsretten er bundet av denne enigheten mellom tariffpartene, og As krav om gavepensjon på grunnlag av 
overenskomsten bilag 4 tas derfor ikke til følge. 

Fortolkningen som lagmannsretten legger til grunn at partene var enige om, sammenfaller dessuten med 
lagmannsretten forståelse av «reell arbeidstaker»-begrepet i bilag 4. Resultatet ville derfor blitt det samme om 
lagmannsretten hadde kommet til at det ikke var tolkingsenighet mellom Norges Rederiforbund og SAFE. 

Ved tolkingen tar lagmannsretten utgangspunkt i en objektiv og naturlig språklig forståelse av avtalens ordlyd, 
som på arbeids- og tariffrettens område må tillegges stor vekt, jf. blant annet Rt-2004-297 avsnitt 49. 

Ordlyden i bilag 4 gir klart utrykk for at begrepet «reell arbeidstaker» er ment å ha selvstendig betydning utover 
det å være «ansatt». A var ansatt i Sodexo, men var ellers løst fra alle sine plikter og mottok lønn fra SAFE. At 
A hadde en tariffestet rett til permisjon uten lønn og rett til å tre inn igjen i stillingen ved endt permisjon, har 
mindre betydning for tolkningen av begrepet «reell arbeidstaker». Disse rettighetene fulgte av at han var ansatt. 

I merknad under bilag 4 er vilkåret «reell arbeidstaker» presisert slik: 

Hovedregelen er at arbeidstakere skal være i sin ordinære jobb på avgangstidspunktet. Arbeidstakeren som 
må slutte i arbeid pga. sykdom, anses likevel som [reell arbeidstaker] i bedriften i hele sykepengeperioden – 
maks 52 uker. 

En naturlig språklig forståelse av å «være i sin ordinære jobb», er at man fysisk må være til stede og utføre de 
arbeidsoppgaver for arbeidsgiver som man ble ansatt for å gjøre. I As tilfelle vil det si å utføre arbeidsoppgaver 
som kokk på sokkelen. Motsetningsvis er det ikke like naturlig å forstå oppgaven som sentralt tillitsvalgt som 
den ansattes «sin ordinære jobb». Sentralt tillitsvalgte er løst fra sine ordinære arbeidsplikter og utfører andre 
arbeidsoppgaver et annet sted enn i bedriften. De mottar ikke lønn fra sin ordinære arbeidsgiver, og de 
opptjener også rettigheter via den sentrale organisasjonen. 

Arbeidstakere som må slutte i arbeidet på grunn av sykdom, skal etter bilag 4 likevel regnes som «reelle 
arbeidstakere» i sykepengeperioden, men da begrenset til 52 uker. Etter lagmannsrettens syn ligger det i denne 
presiseringen at partene har ment at arbeidstakere i sykepengeperioden, ellers ville falle utenfor begrepet «reell 
arbeidstaker». Overenskomsten er forhandlet frem mellom og formulert av profesjonelle parter. Med mindre det 
er klare holdepunkter for noe annet, må den omstendighet at tillitsvalgte ikke er omtalt, oppfattes som et bevisst 
valg fra partenes side. Uansett gir presiseringen klart uttrykk for at begrepet «reell arbeidstaker» skal forstås 
snevrere enn begrepet ansatt, og at det er lite rom for en utvidende tolkning. 

At lokalt tillitsvalgte er vurdert å falle innenfor gavepensjons-ordningen, har etter lagmannsrettens vurdering 
ingen avgjørende betydning for tolkningen av begrepet «reell arbeidstaker». For det første er lokalt tillitsvalgte 
omfattet av ordningen som følge av Hovedavtalens punkt 4.8 sjette ledd, hvor det uttrykkelig fremgår at 
pensjon skal beregnes som om den lokalt tillitsvalgte var i sin stilling i hele perioden han virket som tillitsvalgt. 
I tillegg kommer at lokalt tillitsvalgte lønnes av bedriften og både oppebærer opptjening gjennom 
Rederiforbunds tilleggspensjon (NRT-ordningen) og beholder rett til medlemskap i Pensjonstrygden for 
sjømenn (PTS), i motsetning til sentralt tillitsvalgte. 

Avgjørende for rettigheter etter overenskomsten må være As reelle og konkrete situasjon. A var 1. november 
2013 i permisjon fra Sodexo, ikke sykemeldt eller i verneperiode, og han hadde vært uten helseerklæring i 2 år. 
Helseerklæring var en grunnleggende forutsetning for at A kunne jobbe som kokk offshore. Sodexo har kun 
stillinger som krever helseerklæring. Som følge av denne situasjonen kunne Sodexo sagt opp arbeidsavtalen 
med A fordi han ikke kunne oppfylle arbeidsplikten. Etter lagmannsrettens syn er det ikke grunnlag for å tolke 
begrepet «reell arbeidstaker» under bilag 4 til å omfatte ansatte som ikke kan oppfylle arbeidsplikten, og som 
ikke er i noen verneperiode. 

I likhet med tingretten mener lagmannsretten at det ikke er grunnlag for å regne en verneperiodes oppstart fra 
avslutningen av tillitsvervet i SAFE i september 2013. En slik forståelse av overenskomsten, ville medført at A 
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ville komme bedre ut enn om han aldri hadde hatt permisjon fra Sodexo, noe som neppe har vært partenes 
intensjon. Uten permisjon ville A ved tap av helseerklæringen i 2011 og eventuell sykemelding i den anledning, 
vært å anse som «reell arbeidstaker» i en sykepengeperiode på 52 uker og dermed ikke helt frem til oppsigelsen 
i 2013. 

Etter lagmannsrettens syn ligger As situasjon så langt fra en naturlig språklig forståelse av tariffbestemmelsen 
om «reell arbeidstaker», at den faller utenfor bestemmelsen. At dette tolkningsresultatet ikke er urimelig 
underbygges, som også tingretten peker på, av at A i 2012 mottok en utbetaling på kroner 540 000 som følge av 
tapt helseerklæring. Forsikringsutbetalingen skal kompensere det inntektstap man gjennomgående vil lide som 
følge av at man ikke lenger kan jobbe offshore. Den omstendighet at det forekommer at ansatte får tilbake 
helseattesten uten at forsikringsutbetalingen må tilbakebetales, endrer ikke dette. 

Etter dette er lagmannsretten kommet til at A ikke har krav på tariffestet gavepensjon etter overenskomstens 
bilag 4. 

Det neste spørsmålet er om Sodexo inngikk avtale om gavepensjon eller ga A et bindende løfte om dette i 
forbindelse med oppsigelsen 23. oktober 2013. 

Lagmannsretten finner det sannsynlig at A hadde en forventning om å få gavepensjon. Men, det er ikke 
sannsynliggjort at B eller andre i Sodexo, inngikk noen avtale eller ga et bindende løfte om at gavepensjon 
skulle utbetales. 

Det finnes ingen klare holdepunkter i den samtidige skriftlige korrespondansen om en avtale eller et løfte. A 
forklarte i retten at B hadde uttalt om gavepensjonen at «dette må vi få til» eller lignende. Et slikt utsagn, om 
det ble gitt, kan klart nok ikke i seg selv skape en plikt for Sodexo eller rett for A til gavepensjon. 

Det er flere omstendigheter som med styrke taler mot at B har gitt A noe løfte eller inngått en muntlig avtale. I 
samtale med H i Sodexo 5. mai 2014, slik dette ble nedtegnet i epost samme dag, kunne ikke A huske hvem 
som hadde gitt ham et løfte om gavepensjon. As forklaring i lagmannsretten om at det var navnet på 
vedkommende han ikke husket, fremstår som konstruert. A har heller ikke kunnet redegjøre for hvor og når 
konkret et eventuelt gaveløfte ble gitt eller muntlig avtale inngått. 

Etter bevisene i saken legger lagmannsretten videre til grunn at det for A i det minste fremsto uklart om B var i 
posisjon til å gi bindende løfte om pensjon på vegne av Sodexo. B forklarte at Sodexo ikke innvilget og 
utbetalte gavepensjon uten at AON var inne og vurderte både vilkår og beregning. Da A sendte oppsigelsen, 
hadde ikke B mottatt en endelig tilbakemelding fra AON. Dette var A klar over. 

Når alt dette sammenholdes med at A i kraft av mangeårig verv som tillitsvalgt og arbeid med pensjon, hadde 
mer enn alminnelig kunnskap om og erfaring med denne typen spørsmål, er det for lagmannsretten ikke 
sannsynlig at han etter korrespondansen med B faktisk oppfattet at Sodexo hadde rettslig forpliktet seg til å 
utbetale gavepensjon. 

As krav om gavepensjon basert på avtale eller gaveløfte kan derfor ikke føre frem. 

Lagmannsretten er kommet til at det heller ikke er grunnlag for erstatning basert på skadeserstatningsloven § 2-
1 eller som følge av brudd på den ulovfestede regel om lojalitet i arbeidsforhold. 

Ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1 forutsetter at én eller flere ansatte i Sodexo har utvist uaktsomhet i 
håndteringen av As oppsigelse og spørsmålet om gavepensjon. Spørsmålet er om Sodexos handlemåte er i strid 
med de krav A med rimelighet kan stille. Fra As side er anført at han ble direkte villedet til å si opp sin stilling 
og derved mistet muligheten til gavepensjon. Konkret er vist til at Sodexo ikke skulle godtatt å ta imot 
oppsigelsen til A uten å sikre gavepensjon, og at B skulle gjort A uttrykkelig oppmerksom på at det var uklart 
om vilkårene for gavepensjon var oppfylt. 

Lagmannsretten har ovenfor lagt til grunn at Sodexo verken ga A et løfte om gavepensjon, eller opptrådte slik 
at A med rimelighet kunne oppfatte at gavepensjon var innvilget. Det er ingen holdepunkter for at A på noen 
måte ble villedet av B. A avsluttet tillitsvervet hos SAFE og kunne som følge av manglende helseerklæring 
ikke gå tilbake i stillingen hos Sodexo. Fra Sodexo og Bs ståsted kan det da ikke ha fremstått som noe 
alternativ å drøfte muligheten for at A skulle komme tilbake til Sodexo, og A ga selv aldri uttrykk for noe slikt. 
I en slik situasjon mener lagmannsretten det ikke er grunnlag for at B og Sodexo burde handlet annerledes. Det 
er uklart hvilken informasjon Sodexo skulle gitt A, og som i så fall kunne brakt ham i en annen og bedre 
stilling. Det kan etter lagmannsrettens syn ikke anses uaktsomt at B ikke frarådet A å si opp vervet som 
tillitsvalgt. Dette var et valg A selv måtte ta. 
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Lagmannsretten mener videre at en vurdering basert på arbeidsgivers ulovfestede omsorgsansvar ikke kan lede 
til noe annet resultat. Med det faktum lagmannsretten har funnet bevist, er det ikke grunnlag for å si at Sodexo 
har utvist manglende omsorg. A har med den kunnskap han hadde om egen situasjon og under de 
forutsetningene som var, selv sagt opp sin stilling. Heller ikke det ulovfestede omsorgsansvar strekker seg så 
langt som til å fraråde noen å fratre et sentralt tillitsverv som vedkommende ønsker seg ut av på grunn av 
konflikt. 

Etter dette blir Sodexo å frifinne. 
 
 
Sakskostnader 
Sodexo har vunnet saken og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd krav på erstatning for sine sakskostnader. 
Sodexos sakskostnader for lagmannsretten fremstår nødvendige og rimelig for å ivareta Sodexos interesser i 
saken. Det er ikke fremmet innsigelser til sakskostnadenes omfang. 

Lagmannsretten mener det ikke er grunnlag for å lempe erstatningsansvaret helt eller delvis etter tvisteloven § 
20-2 tredje ledd. Selv om saken må sies å ha velferdsmessig betydning for A og han i forhold til Sodexo er den 
svakere part, må dette holdes opp mot hovedregelen om full erstatning. Det må foretas en bred helhetsvurdering 
av omstendighetene i saken. Ved denne vurderingen har lagmannsretten vektlagt at saken ikke har vært tvilsom. 
I likhet med tingretten, har lagmannsretten også sett hen til at A ble frarådet å gå til sak av sitt eget fagforbund 
og valgte å prosedere saken med den risiko som han da må ha forstått forelå. 

Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes med kroner 283 882, hvorav advokatens salærkrav er kroner 274 
400. 

Lagmannsretten har vurdert, men kommet til at det heller ikke er grunnlag for lemping når det gjelder 
sakskostnadene for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9, jf. § 20-2 tredje ledd. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A til Sodexo Mobile Units AS 283 882,– 
tohundreogåttitretusenåttehundreogåttito- kroner, innen to uker fra dommen er forkynt.  
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Instans Eidsivating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-06-14 
Publisert LE-2018-157515 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Truende adferd. Arbeidsmiljøloven § 15-14. 
Sammendrag Avskjed av arbeidstaker begrunnet i sjikanerende og truende adferd overfor 

overordnet, ble ansett gyldig. Arbeidstakeren hadde i telefonsamtale og ved 
etterfølgende oppmøte hjemme hos sin overordnede opptrådt sjikanerende og 
truende. Arbeidstakerens etterfølgende opptreden overfor arbeidsgiver, samt hans 
manglende beklagelse av sin oppførsel overfor den overordnede, styrket 
tillitsbruddet. Saksbehandlingen ble vurdert som forsvarlig. 

Saksgang Øvre Romerike tingrett TOVRO-2017-167435 – Eidsivating lagmannsrett LE-
2018-157515 (18-157515ASD-ELAG/). 

Parter A (advokat Andre Adolfsen) mot [Foretak1] AS (advokat Kjell Ola Berg). 
Forfatter Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, lagdommer Bodil Thorp Myhre og ekstraordinær 

lagdommer Åge Karlsen.Meddommere: HR-sjef Frøland Ingunn og 
lagerfunksjonær Roger Jacobsen. 

 
 

 
 

Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av avskjed i arbeidsforhold. 

A (heretter benevnt «A») er 37 år. Han startet som produksjonsmedarbeider hos [Foretak1] AS (heretter 
benevnt «[Foretak1]») i 2008 gjennom et bemanningsforetak. I februar 2010 ble han fast ansatt i stillingen. 

Stillingen som produksjonsmedarbeider innebar pakking av flymat og taxfreevarer i traller. Trallene skulle så 
om bord i fly på Oslo lufthavn. A har tidligere også vært verneombud og tillitsvalgt for ansatte organisert i 
Fellesforbundet i [Foretak1]. 

A fikk i mai 2017 arbeid som ekstrahjelp som butikkmedarbeider for [Foretak2]. Han fortsatte samtidig i sin 
fulltidsstilling i [Foretak1]. 

Sommeren 2017 ble A sommervikar i administrativ stilling i [Foretak1]. Sommervikariatet opphørte fredag 25. 
august 2017. A skulle etter dette tilbake til sin faste arbeidsstilling som produksjonsmedarbeider. 

Fredag 25. august 2017 ga A beskjed til sin nærmeste overordnede, B, om at han som følge av smerter i 
skulderen ikke kunne utføre sine arbeidsoppgaver som produksjonsmedarbeider. A ba om å få tilrettelagte 
oppgaver. B ga beskjed om at de skulle ta et møte om dette påfølgende mandag kl. 09.00, og at A fra kl. 06.00 
og frem til møtet startet kunne bistå med administrative oppgaver. 

B hadde i løpet av den påfølgende lørdag og søndag sms-kontakt med sine overordnede, operativ sjef C og HR-
sjef D, om hvilke arbeidsoppgaver A skulle ha påfølgende mandag. C ga i sms-korrespondansen uttrykk for at 
A, i mangel av sykmelding, skulle møte til vanlig tid som «pakker». 

Søndag 27. august 2017 sendte B sms med følgende innhold til A: 

Hei 
Vi tar et møte på HR i morgen kl 09. Men snakket med C i dag og han sier at så lenge alle Admin er på 
plass skal du tilbake til dine ordinære arbeidsoppgaver som er pakking. Så du må starte dagen der. 

A responderte med å be om å få telefonnummeret til C. 

A tok samme ettermiddag/kveld kontakt med C på telefon, samt oppsøkte C på hans bolig. Det nærmere 
hendelsesforløpet er omstridt. 
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Etter hendelsene sendte B søndag kveld en ny sms til A hvor han ble bedt om ikke å møte på jobb før kl. 10.30 
påfølgende mandag. 

A møtte på jobb den påfølgende mandag kl. 09.00 i HR-avdelingens lokaler. Det ble fra [Foretak1] v/daglig 
leder, E, og D, forsøkt gjennomført møte med A samme dag for å få hans forklaring på hendelsen. Da dette ikke 
gikk, forsøkte E å avholde møte påfølgende tirsdag og torsdag. Det lyktes imidlertid ikke å få avholdt et slikt 
møte. 

I brev datert 31. august 2017 ble A innkalt til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Møtet skulle 
holdes den 5. september 2017. Brevet ble sendt rekommandert, men kom i retur som følge av ukjent adressat. A 
ble også orientert om at det var sendt innkalling til drøftelsesmøte i sms den 1. september 2017 fra E. 

A møtte til drøftelsesmøtet 5. september 2017 sammen med en representant fra Fellesforbundet. Fra [Foretak1] 
møtte E og D. Det ble skrevet referat fra møtet. A ville ikke signere referatet. 

Ved avslutningen av drøftelsesmøtet fikk A overrakt en skriftlig suspensjon fra sin stilling datert 5. september 
2017. 

I brev 6. september 2017 fremsatte A, gjennom sin daværende prosessfullmektig, krav om en begrunnelse for 
suspensjonen og nytt forhandlingsmøte. Det ble videre fremsatt krav om at A fikk stå i stillingen som 
produksjonsmedarbeider. 

[Foretak1] besvarte henvendelsen i brev 8. september 2017 og redegjorde for grunnlaget for suspensjonen. Det 
ble opplyst at forholdet, etter bedriftens oppfatning, kunne medføre avskjed. 

Den 13. september 2017 ble A avskjediget fra sin stilling. Avskjeden ble sendt til A i rekommandert brev som 
ble returnert til avsender som følge av ukjent adressat. Avskjedsbrevet ble den 15. september 2017 også sendt 
til As daværende prosessfullmektig, advokat Per Danielsen v/advokatfullmektig Marita Moe. 

A tok ut stevning med krav om at avskjeden ble ansett ugyldig og erstatning. [Foretak1] bestred kravet. 

Øvre Romerike tingrett avsa 11. juli 2018 dom med slik slutning: 
1. [Foretak1] AS frifinnes. 

 

2. A betaler 219 250 – tohundreognittentusentohundreogfemti – kroner i sakskostnader til [Foretak1] AS 
innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

A har anket tingrettens dom. [Foretak1] har tatt til motmæle. 

Ankeforhandling ble avholdt 22. og 23. mai 2019 i lagmannsrettens hus på Eidsvoll. 
 
 
A har i korte trekk gjort gjeldende: 
Det foreligger ikke grunnlag for avskjed eller oppsigelse av A. 

Hvorvidt det er grunnlag for avskjed eller eventuelt oppsigelse, må vurderes på bakgrunn av hendelsen som 
angivelig skal ha funnet sted mellom A og C på kvelden søndag 27. august 2017. 

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at vilkårene for avskjed eller oppsigelse foreligger. For særlig belastende 
omstendigheter foreligger det et skjerpet beviskrav. For slike hendelser må det være langt mer sannsynlig at 
noe har skjedd enn at det ikke har skjedd. Arbeidsgivers påstand om at A skal ha truet sin overordnede er et 
særlig belastende faktum. 

Det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at A har fremsatt trusler mot C. Ord mot ord er ikke tilstrekkelig for å 
oppfylle beviskravet. Cs forklaring underbygges ikke fullt av forklaringen til hans kone eller naboene. Det må i 
bevisvurderingen tas i betraktning at C tidligere har hatt et anstrengt forhold til A som følge av hans utførelse 
av oppgaver som tillitsvalgt. Truslene som skal være fremsatt er uansett uspesifiserte, og ikke spesielt 
skremmende. 

Under enhver omstendighet gir hendelsen ikke tilstrekkelig grunn til avskjed eller oppsigelse. Terskelen for 
slike reaksjoner er høy. Det må i vurderingen tas høyde for at eventuelle trusler fra A ikke kan anses alvorlige. 
Videre forelå det provokasjon i og med at arbeidsgiver søndag kveld fragikk en tidligere avtale om at A kunne 
gjennomføre administrativt arbeid frem til møtet kl. 09.00. A hadde et legitimt behov for å få en avklaring på 
hvordan han skulle forholde seg fra kl. 06.00 til møtets start. I den konkrete interesseavveiningen må det også 
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tas hensyn til at A har lang tjenestetid i [Foretak1], og at han ikke har fått advarsler for lignende forhold 
tidligere. Konflikten kunne vært løst på annet vis, og en advarsel ville vært nok. 

Arbeidsgivers krav om at A må fratre stillingen selv om det ikke er grunnlag for avskjed eller oppsigelse, kan 
av samme grunn heller ikke tas til følge. [Foretak1] er et stort selskap med mange ansatte. Det vil være fullt 
mulig at A arbeider et annet sted enn C. 

Saksbehandlingen forut for beslutningen om avskjed har ikke vært forsvarlig. Møtet den 5. september 2017 
oppfyller ikke kravene til et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. A mottok ikke innkallingen til 
møtet. Dessuten gjaldt møtet suspensjon, ikke avskjed. Når møtet gjaldt suspensjon, må det avholdes nytt møte 
dersom undersøkelsene tilsa at avskjed var aktuelt. I tillegg er avskjeden også begrunnet i tre forhold som ikke 
ble drøftet på møtet. Det er rimelig grunn til å anta at feilene kan ha virket inn på arbeidsgivers beslutning om 
avskjed. 

Arbeidsgiver har heller ikke reagert innen rimelig tid idet det gikk 17 dager fra de påståtte hendelsene til 
avskjeden. Det knytter seg videre usikkerhet til om avskjeden oppfyller alle formkravene i arbeidsmiljøloven § 
15-4 annet ledd. 

For det tilfellet at det ikke er grunnlag for avskjed eller oppsigelse, kreves det erstatning for økonomisk og 
ikke-økonomisk tap. A har hatt tapte lønnsinntekter i [Foretak1] frem til utgangen av mai 2019 på kr 782 875. 
Det skal ikke gjøres fradrag for andre lønnsinntekter A har hatt i samme periode. Erstatningen for ikke-
økonomisk tap må fastsettes skjønnsmessig. I vurderingen må det bl.a. legges vekt på at avskjeden skyldes 
beskyldninger om grove pliktbrudd, samt at det ble begått alvorlige feil i saksbehandlingen. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. Avskjeden av A kjennes ugyldig. 

 

2. A tilkjennes erstatning etter rettens skjønn. 
 

3. A tilkjennes sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
[Foretak1] har i korte trekk gjort gjeldende: 
Tingretten har korrekt konkludert med at det er grunnlag for avskjed. 

Grunnlaget for avskjeden er hendelsen den 27. august 2017, sammenholdt med As oppførsel de påfølgende 
dagene. As oppførsel utgjør et vesentlig pliktbrudd. De øvrige forhold som arbeidsgivers har vist til er ikke 
vektlagt i særlig grad, men har inngått i totalvurderingen. 

Et eventuelt krav til skjerpede beviskrav gjelder ikke andre sider av saken enn hendelsen som fant sted den 27. 
august 2017. Det er uansett klar sannsynlighetsovervekt for at A har opptrådt slik C har redegjort for i sin 
skriftlige forklaring til arbeidsgiver, avgitt to dager etter hendelsen. Cs forklaring underbygges av andre bevis. 
Det er ikke tvilsomt at C ble redd av As oppførsel. 

Hendelsen utgjør i seg selv et vesentlig pliktbrudd overfor arbeidsgiver. As etterfølgende opptreden har 
ytterligere befestet alvoret i saken. I stedet for å forklare seg for arbeidsgiver og be om unnskyldning til C, viste 
A den etterfølgende uken en kverulerende oppførsel overfor sine overordnede. A besvarte ikke arbeidsgivers 
gjentatte invitasjoner til et avklaringsmøte. Arbeidsgiver fant det til slutt nødvendig å innkalle til 
drøftelsesmøte. 

A har gjennom å true og sjikanere C i sitt eget hjem brutt den tilliten som må foreligge mellom en ansatt og 
overordnet. Gjennom å benekte og bagatellisere hendelsen i ettertid, har A selv bidratt til at det vil være umulig 
å fortsette ansettelsesforholdet. As opptreden var uprovosert. Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å 
bestemme hvor en arbeidstaker skal møte og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. I helhetsvurderingen er 
det også lagt noe vekt på at A har fått advarsel i 2013 for manglende utførelse av sitt arbeid og at det tidligere er 
reagert på As oppførsel overfor kollegaer. 

As pliktbrudd er så alvorlig at det ikke ville vært mulig for arbeidsgiver å fortsette arbeidsforholdet i en 
oppsigelsesperiode. C og A arbeider på samme sted, og det ville vært uforholdsmessig vanskelig å fortsette 
ansettelsesforholdet. 
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Det er ingen feil ved arbeidsgivers saksbehandling. Drøftelsesmøte ble avholdt 5. september 2017. A møtte 
sammen med en representant fra Fellesforbundet på drøftelsesmøtet, og var fullt klar over hva saken gjaldt og 
mulige konsekvenser. Under møtet ble A gitt anledning til å forklare seg om hendelsen den 27. august 2017. 
Referatet fra møtet, som A ikke ville signere, underbygger dette. På ett tidspunkt under møtet beklaget A sin 
opptreden, men fragikk senere dette og fortsatte sin kverulerende og uakseptable oppførsel. 

A ble etter drøftelsesmøtet suspendert mens arbeidsgiver gjorde ytterligere undersøkelser i saken. A ble 
avskjediget da dette arbeidet var sluttført. Det hefter ingen formelle feil ved avskjeden. 

For det tilfelle det ikke er grunnlag for avskjed, vil vilkårene for oppsigelse være oppfylt, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 15-14 tredje ledd siste punktum. I så fall kan det som følge av bestemmelsene i Riksavtalen ikke anvendes en 
oppsigelsestid ut over to måneder. Siden det er avtalt oppsigelsesfrist i strid med Riksavtalen, gjelder 
arbeidsmiljølovens alminnelige frist på én måned. 

Dersom det ikke er grunnlag for avskjed eller oppsigelse, vil det uansett ikke være grunnlag for å fortsette 
ansettelsesforholdet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd annet punktum. A har gjennom sin opptreden 
ødelagt tillitsforholdet til [Foretak1] og C som overordnet, det er gått to år siden avskjeden, og han har ny jobb. 

Det vil i denne saken verken være grunnlag for å tilkjenne A erstatning for økonomisk eller ikke-økonomisk 
tap. A har etter avskjeden hatt lønnsinntekter som er høyere enn lønnen han hadde i [Foretak1]. Disse 
inntektene må komme til fradrag krone for krone. Sett hen til As opptreden overfor C og den etterfølgende 
opptreden overfor arbeidsgiver, har han uansett selv bidratt til at det ble avskjedssak. Det er da ikke rimelig å 
tilkjenne A erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Det er lagt ned slik påstand: 

Prinsipalt: 
1. Saksøkte frifinnes. 

 

Subsidiært: 
2. Avskjeden opprettholdes som oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 (3) siste punktum. 

 

Atter subsidiært: 
3. Arbeidsforholdet opphører med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 15-14 (3) andre punktum. 

 

For alle tilfeller: 
4. Saksøkte tilkjennes sakens omkostninger. 

 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
A har under ankeforhandlingen stilt spørsmål ved om avskjedsbrevet er formriktig. Kravene til form, herunder 
skriftlighet, og hvilke opplysninger som skal gis ved avskjed og oppsigelse fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-
4. Etter § 15-5 første ledd skal en avskjed som ikke inneholder opplysningene i § 15-4 kjennes ugyldig, med 
mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. 

Avskjedsbrevet var skriftlig og ble sendt rekommandert til A, men ble returnert som følge av ukjent adresse. På 
bakgrunn av bevisførselen, legger lagmannsretten til grunn at avskjedsbrevet ble sendt til privatadressen som A 
selv hadde gitt til [Foretak1]. Avskjedsbrevet ble uansett noen dager senere mottatt av As daværende 
prosessfullmektig, advokat Per Danielsen v/advokatfullmektig Marita Moe. A ble da gjort kjent med innholdet i 
brevet. Avskjedsbrevet har ikke blitt fremlagt for lagmannsretten. A har imidlertid frem til ankeforhandlingen 
ikke bestridt, at avskjedsbrevet inneholder de opplysninger som følger av arbeidsmiljøloven § 15-4. Slike 
innsigelser ble ikke fremsatt av As tidligere prosessfullmektig som mottok avskjedsbrevet. Det er heller ikke 
under ankeforhandlingen presisert hvilke mangler eller feil som eventuelt skulle hefte ved avskjedsbrevet. I lys 
av dette finner lagmannsretten at avskjedsbrevet mest sannsynlig oppfyller lovens formkrav. 

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd kan en arbeidstaker avskjediges dersom denne har gjort seg skyldig 
i «...grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Lagmannsretten legger til grunn at det 
ikke utgjør noen realitetsforskjell å skille mellom grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold. 
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Det fremgår av brev 27. september 2017 fra [Foretak1]s prosessfullmektig, advokat Berg, til As daværende 
prosessfullmektig, advokat Per Danielsen v/advokatfullmektig Marita Moe, at As påståtte opptreden overfor C 
den 27. september 2017, samt As etterfølgende opptreden overfor arbeidsgiver i forbindelse med forsøket på å 
få klarhet i hendelsen, utgjør den «utløsende årsak» til avskjeden. Det er i tillegg vist til at A har en advarsel 
tilbake til 22. mars 2013, at han oppfattes som lite fleksibel samt negativ i sin kommunikasjon. Det er likevel 
presisert at disse forholdene «ikke i særlig grad» har blitt tillagt vekt ved vurderingen av avskjedsgrunn. På 
bakgrunn av bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at dette også gir et korrekt bilde av hvilke forhold 
som dannet grunnlaget for [Foretak1]s avskjed av A. 

Det sentrale spørsmål i saken er om A har truet og/eller sjikanert sin overordnede C på telefon og hjemme 
søndag 27. august 2017, og om hendelsen utgjør et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som gir grunnlag for 
avskjed. Avgjørelsen vil bero på en konkret vurdering hvor både handlingens objektive grovhet og As 
subjektive forhold vil stå sentralt. 

[Foretak1] har lagt til grunn et mer belastende faktum enn A har forklart seg om. Det er [Foretak1] som har 
bevisbyrden for de faktiske forhold avskjeden bygger på. Når det gjelder beviskravet, legger lagmannsretten til 
grunn at det ved avskjed gjelder et skjerpet beviskrav for faktiske omstendigheter som er særlig belastende for 
en part. Det vises bl.a. til Rt-2014-1161 avsnitt 21. Påstander om at en ansatt har truet eller opptrådt 
sjikanerende overfor en overordnet i dennes hjem, er etter lagmannsrettens syn et slikt belastende faktum. Det 
kreves i slike tilfeller mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, men ikke samme grad av sikkerhet som i 
strafferetten. Sannsynlighetsovervekten må i slike tilfeller være klar og kvalifisert. 

C har den 29. august 2017, altså to dager etter hendelsen, avgitt en skriftlig forklaring/redegjørelse til 
sikkerhetsansvarlig F i [Foretak1]. I den norske oversettelsen av forklaringen fremgår bl.a. følgende om 
hendelsen den 27. august 2017: 

Rundt 20.15 hørte jeg min svigermors telefon ringe, da den var i samme rom, så jeg tok den opp og så et 
innkommende anrop fra et nummer jeg ikke kjente igjen. 

Jeg svarte på anropet, men linjen var forferdelig, og jeg mistet forbindelsen uten å forstå hvem som hadde 
ringt. Det ringte igjen, og jeg flyttet meg til et annet sted i huset. Jeg hørte en stemme spørre om dette var 
C, og jeg sa ja, og stemmen svarte at det var A. Jeg fikk bare sjanse til å si hei A, før han ga meg en 
muntlig overhøvling. 

Han var sint, snakket høyt, og sa noe om at hvem i helvete trodde jeg at jeg var, som misbrukte stillingen 
min til å angripe ham personlig. 

Jeg sa jeg aner ikke hva du snakker om. Han spurte om jeg hadde snakket med B, og jeg svarte at jeg hadde 
det, men at dette ikke var noe han hadde noe med, og at vi ville ta denne samtalen på jobben i et møte på 
mandag. 

Han anklaget meg igjen for å misbruke stillingen min, og jeg gjentok at jeg ikke ville snakke om det på 
telefonen, og at på jobben om morgenen var riktig tid. Han truet meg da med at jeg ikke skulle legge på, og 
sa noe om at jeg ikke måtte våge å legge på. Spesifikt «hvis du legger på, skal du få se hva som skjer om 
morgenen» på norsk. 

Jeg gjentok at vi skulle ta et møte om morgenen, og avsluttet samtalen. 

Jeg så at jeg hadde tapte anrop på arbeidsmobiltelefonen [nummer1] og den private mobiltelefonen 
[nummer2], og min svigermors telefon fortsatte så å ringe fra samme nummer. Jeg svarte ikke, og til slutt 
slo jeg av alle telefonene kl. 20.18. 

Jeg hadde ikke på noe tidspunkt ringt ham i løpet av helgen og har aldri invitert ham til mitt hjem. 

--- 

Rundt 20.50 ringte det på døren. Jeg ventet ikke besøk sent på en søndag kveld, så jeg gikk derfor til 
kjøkkenvinduet for å se hvem som var på døren, og var sjokkert over å se A på dørstokken. 

Han hadde latt bilen sin stå midt i veien utenfor huset mitt og blokkerte den. 

Dørklokken min spiller en melodi, og så snart den var ferdig, begynte den igjen, før jeg hadde kommet meg 
til døren. Jeg bestemte meg for å åpne døren, av frykt for at han ikke ville slutte å trykke på dørklokken før 
jeg gjorde det. 
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Min kone var i samme etasje som meg, mens min svigermor og barna var ovenpå. 

Jeg åpnet døren, og A var veldig sint straks, han konfronterte meg ved å innta en kampstilling med ansiktet 
nært ansiktet mitt, og krevde å få vite hvem i helvete jeg trodde jeg var som ikke tok telefonen når han 
ringte. At jeg misbrukte stillingen min. 

Jeg sa noe om at A, dette er mitt private hjem, dra din vei, vi tar dette på jobben om morgenen. 

Han fortsatte å være sint, og spurte hvem i helvete jeg trodde jeg var. Jeg sa at dette er trakassering, og hvis 
ikke du går din vei, ringer jeg politiet. Han ble da rasende og ropte ring politiet, ring politiet, så skal du få 
se hvem jeg er. Dette gjentok han, og jeg tok dette som en fysisk trussel. Han sto helt nært meg med 
ansiktet nært ansiktet mitt, nesten som om han forsøkte å provosere meg til å dytte ham. Jeg følte at hvis 
jeg bevegde meg bakover, hadde han kommet inn i hjemmet mitt. Jeg sto i døråpningen. 

Han inntok en kampstilling og ropte, jeg følte meg skremt og redd for hans hensikter. Jeg var bekymret for 
familien min, og syntes det var best å trekke seg fra situasjonen. Jeg lukket døren foran ham. 

Dette første møtet varte ikke mer enn 10 sekunder. Jeg var ikke på noe tidspunkt aggressiv mot ham, og 
snakket med vanlig stemme. 

Jeg gikk tilbake for å sette meg ned, men før jeg hadde en sjanse til det, begynte han å banke på døren 
veldig høyt. Jeg ba min kone om å gå ovenpå, da jeg var redd for hva som kunne skje. Jeg gikk for å åpne 
døren, men tenkte at til mitt forsvar ville det være en god ide å gjøre opptak av hva han gjorde. Mens jeg 
hentet telefonen min, stoppet bankingen på døren. 

Jeg åpnet døren, og viste tydelig at jeg gjorde opptak med telefonen. Han spurte meg hvorfor jeg gjorde 
opptak. Jeg følte først at han prøvde å unngå kameraet, og hadde roet seg, men så ble han aggressiv igjen, 
og kom opp i ansiktet mitt. Jeg presset døren igjen, og jeg følte at han prøvde å hindre meg i å forsøke å 
gjøre det ved å ta tak i døren. Igjen varte dette i noen sekunder. 

Igjen trakk jeg meg tilbake, og gikk inn. 

Jeg så gjennom vinduet at han gikk bort og satte seg inn i bilen og kjørte bort. 

Jeg satte meg på sofaen, og kort tid senere banket det tre ganger veldig hardt på frontdøren min. Dette 
resulterte i at barna mine ble vekket, de gråt begge to, og fireåringen løp bort til sin mor for trøst, tydelig 
skremt av forstyrrelsen. Både min kone og svigermor var forskrekket og engstelige over det som foregikk. 

Jeg prøvde å roe alle ned, og så åpnet jeg døren og så at A satt i førersetet i bilen sin. Vinduet var åpent, og 
han hadde høyre hånd på rattet og venstre hånd over kroppen, idet han pekte mot meg ut gjennom vinduet. 
Han enten viftet med finge en mot meg eller etterlignet en pistol. Han kjørte bort og kom ikke tilbake. 

C har i sin forklaring for lagmannsretten i det vesentlige forklart seg sammenfallende med den skriftlige 
redegjørelsen. 

Etter en samlet bevisvurdering finner lagmannsretten at det foreligger klar og kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt for at A den 27. august 2017 i telefonsamtalen og ved det etterfølgende personlig 
oppmøte hjemme hos C, opptrådte truende og sjikanerende som beskrevet ovenfor. Lagmannsretten finner det 
ikke tilstrekkelig bevist at A sparket i døren slik [Foretak1] har anført, men det legges til grunn at han gjentatte 
ganger slo hardt i den. 

Det er i bevisvurderingen lagt særlig vekt på Cs skriftlige redegjørelse som er avgitt to dager etter hendelsen. 
Videre legger lagmannsretten vekt på at Cs forklaring på sentrale punkter underbygges av skriftlige 
forklaringer/redegjørelser avgitt av hans kone og av naboene den 31. august 2017, til F. At Cs kone og naboene 
ikke observerte hele hendelsen, eller ikke fullt ut har benyttet samme ord og uttrykk som C selv, svekker ikke 
troverdigheten i Cs forklaring. 

Lagmannsretten viser også til at Cs sms-korrespondanse under og etter hendelsen den 27. august 2017 
underbygger hans forklaring. I sms til D etter telefonsamtalen, men før A kom hjem til Cs, skriver sistnevnte: 

Han A kommer til å få som det passe i morgen. Ringte meg nettop på min privat nummer og truet med at 
jeg skal få se hvem han er da jeg blander med personlig mot hans situasjon i bonded??!! Sa hvem fan tror 
jeg er for å bruke min stilling til å blande meg i saken 

Og videre til ny sms sendt av C til D etter at A hadde dratt fra Cs bopel: 

386



Han var innom huset mitt nå???!!!! Banker på døren og truer meg??!!! 

Telefonloggen fra Cs telefon viser også flere tapte anrop fra A søndag ettermiddag/kveld, slik C har forklart. 

Lagmannsretten har ikke funnet bevismessige holdepunkter for at Cs forklaring er usann, eller «farget av» 
tidligere uoverenstemmelser mellom ham selv og A i egenskap av tillitsvalgt og verneombud. 

Etter lagmannsrettens syn har A objektivt sett opptrådt på en grenseoverskridende og uakseptabel måte overfor 
sin overordnede, C. Selv om det ikke ble fremsatt konkretiserte trusler, betviler lagmannsretten ikke at C og 
hans familie opplevde As telefonoppringninger, og senere personlige oppmøte, som invaderende, trakasserende 
og truende. Det vises bl.a. til at hendelsen fant sted på kvelden i Cs private hjem. Foruten C og hans kone, 
berørte hendelsen også deres små barn. C har i ettertid informert politiet om hendelsen, men ikke fremsatt en 
formell politianmeldelse. 

I vurderingen skal også As subjektive forhold vektlegges, se bl.a. LB-3012-129125 [skal vel være LB-2012-
129125, Lovdata anm.). Lagmannsretten kan ikke se at As handling skyldtes provokasjon eller på annen måte 
var unnskyldelig som følge av arbeidsgivers forhold. 

Foranledningen til hendelsen var at As nærmeste overordnede, B, fredag 25. august 2017 ga A beskjed om at 
han kunne fortsette sine administrative oppgaver mandag morgen frem til møtet som skulle avholdes kl. 09.00 
for å avklare hans videre arbeidsoppgaver. Årsaken til dette var at A hadde opplyst å ha en vond skulder. Det 
var ikke innlevert egenmelding eller sykmelding for dette. I løpet av helgen besluttet C at A skulle møte på sitt 
ordinære arbeidssted fra mandag morgen fordi det ikke var administrative arbeidsoppgaver han kunne utføre. A 
fikk beskjed om dette i sms fra B søndag ettermiddag. 

Slik situasjonen fremsto, legger lagmannsretten til grunn at det lå det innenfor arbeidsgivers styringsrett å 
pålegge A å møte på sitt ordinære arbeidssted i tidsrommet frem til møtet som skulle avholdes kl. 09.00 
mandag morgen. Tema for dette møtet var bl.a. en avklaring av As arbeidsoppgaver, herunder om det skulle 
finnes tilrettelagte arbeidsoppgaver for ham som følge av smerten i skulderen. Dersom A ikke kunne utføre sine 
ordinære arbeidsoppgaver, hadde det vært naturlig å ta dette opp ved oppmøtet mandag morgen, eventuelt 
fremlegge egenmelding/sykmelding. Selv om A ble skuffet, eller ønsket en avklaring på søndagen, fremstår 
hans oppførsel overfor C som uproporsjonal og uakseptabel. As oppførsel var heller ingen impulshandling. 
Foruten flere telefonoppringninger og selve telefonsamtalen, kjørte A hjem til Cs hjem. 

Etter lagmannsrettens syn forsterkes karakteren av As pliktbrudd av hans etterfølgende opptreden overfor 
arbeidsgiver, og at han verken har erkjent eller beklaget sin oppførsel overfor C. På bakgrunn av bevisførselen, 
og da særlig forklaringene til D og E, legger lagmannsretten til grunn at A møtte på arbeid kl. 09.00 mandag 
morgen. Dette selv om han i sms fra B kvelden før hadde fått beskjed om å møte kl. 10.30. A møtte i HR-
avdelingens lokaler, og nektet å forlate lokalet da D ba han om det. A ville ha et møte, men endret oppfatning 
da E kom inn i lokalet. A ville ikke ha møte med E til stede. E forsøkte de påfølgende dagene gjennom e-post 
og sms gjentatte ganger å få til et møte hvor A kunne gi sin versjon av hendelsen 27. august 2017. Forsøkene 
ble først avvist, og deretter ikke besvart, av A. 

Det gjelder et overordnet krav om forsvarlig saksbehandling ved avskjeds- og oppsigelsessaker. Ved 
avskjedssaker er dette særlig viktig. Et grunnleggende element i dette kravet er at den ansatte skal få mulighet 
til å gi sin versjon av det som danner grunnlaget for avskjeden. Som et ledd i saksbehandlingen skal det 
avholdes drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-4 annet ledd, jf. § 15-1. 

Etter lagmannsrettens syn var [Foretak1]s saksbehandling samlet sett forsvarlig. [Foretak1] gjorde uken etter 
hendelsen 27. august 2017 gjentatte forsøk på å få i stand et møte slik at A kunne gi sin versjon. Som nevnt 
over kom et slikt møte ikke i stand som følge av A selv. 

[Foretak1] innkalte etter dette i brev datert 31. august 2017 til drøftelsesmøte den 5. september 2017. 
Innkallingen ble sendt skriftlig og i rekommandert post. Brevet ble sendt til den adressen A selv hadde oppgitt 
til arbeidsgiver. A hadde, etter det opplyste, flyttet noen år tidligere. E informerte imidlertid også om 
drøftelsesmøtet i sms 1. september til A. A var således kjent med innkallingen, og han møtte også til møtet 5. 
september 2017 sammen med en representant fra Fellesforbundet. Det er utarbeidet referat fra møtet. I referatet 
fremkommer det ingen innsigelser til verken innkalling, tema eller gjennomføring av drøftelsesmøtet. 

På bakgrunn av forklaringene til D og E, sammenholdt med referatets innhold, finner lagmannsretten det 
sannsynliggjort at A på forhånd var klar over at møtet 5. september 2017 var et drøftelsesmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 15-1. Videre finner lagmannsretten det sannsynliggjort at møtets formål var å drøfte 
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hendelsen som hadde funnet sted 27. august 2017, og mulige konsekvenser av arbeidsforholdet som følge av 
dette. Lagmannsretten legger til grunn at A, som tidligere tillitsvalgt, mest sannsynlig var klar over at avskjed 
eller oppsigelse var en nærliggende konsekvens av hendelsen. Referatet er ikke signert av A, uten at dette 
endrer lagmannsrettens oppfatning. Det vises til at E og D har forklart at det ble gjort flere rettelser/endringer i 
referatet etter ønske fra A, og at representanten fra Fellesforbundet anbefalte A å signere. Innholdet i referatet 
underbygger også at A ikke har tatt inn over seg alvoret i hendelsen den 27. august 2017. 

A ble suspendert fra sin stilling 5. september 2017 mens [Foretak1] gjorde ytterligere undersøkelser og vurderte 
hvilke konsekvenser handlingen skulle få. Avskjed ble deretter gitt 13. september 2017. Etter lagmannsrettens 
syn har [Foretak1] gjennom forsøkene på avklaring allerede dagen etter hendelsen og videre denne uken, 
innkalling til drøftelsesmøtet og suspensjonen 5. september 2017, hatt tilstrekkelig fremdrift i avskjedssaken. 
Gjennom suspensjonen ble det fra arbeidsgivers side klargjort at det ikke ville være forsvarlig at A fortsatte sitt 
arbeid i [Foretak1]. 

Etter lagmannsrettens syn utgjør As oppførsel den 27. august 2017 overfor C, hans manglende etterfølgende 
erkjennelse og beklagelse, samt hans etterfølgende opptreden overfor arbeidsgiver, samlet sett et vesentlig 
mislighold av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd. Som følge av As oppførsel foreligger 
ikke den nødvendige og grunnleggende tillit som et ansettelsesforhold må bygge på. 

Lagmannsretten finner heller ikke at avskjed vil være en uforholdsmessig reaksjon overfor A, sett hen til en 
bredere vurdering av hans og bedriftens forhold. I vurderingen er det lagt vekt på at As grenseoverskridende og 
uakseptable oppførsel den 27. august 2017, sammenholdt med hans etterfølgende opptreden overfor 
arbeidsgiver, samlet sett gjorde det urimelig at han skulle fortsette i sin stilling, også i en oppsigelsesperiode. 
Det er videre lagt vekt på at A er 37 år, og at han har hatt inntektsgivende arbeid i stort sett hele perioden etter 
avskjeden og frem til domstidspunktet. At han har arbeidet forholdsvis lenge i [Foretak1] og har begrenset 
utdannelse endrer ikke lagmannsrettens syn. 

Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at avskjeden av A er gyldig. 

Anken blir etter dette å forkaste idet lagmannsretten også slutter seg til tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 

[Foretak1] har vunnet saken, og har krav på å få erstattet sine nødvendige sakskostnader for lagmannsretten, jf. 
tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-5 første ledd. Unntaksbestemmelsen i § 20-2 tredje ledd er vurdert, men 
anses ikke anvendelig. Advokat Kjell Ola Berg har i sakskostnadsoppgave krevd erstattet kr 168 050. Beløpet 
omfatter salær kr 165 600 og utgifter kr 2 450. Det skal ikke tillegges merverdiavgift. Kravet tas til følge. 

As prosessfullmektig, advokat André Adolfsen, har i sakskostnadsoppgave for lagmannsretten samlet krevd 
erstattet kr 471 163,25. Beløpet inkluderer merverdiavgift kr 135 247. Kravet fremstår som høyt. A gjøres 
derfor oppmerksom på at han kan be om at salæret til egen prosessfullmektig fastsettes av retten, jf. tvisteloven 
§ 3-8. En slik begjæring må fremsettes senest innen én måned fra forkynnelsen av dommen. 

Dommen er enstemmig. 
 

SLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A til [Foretak1] AS 168 050 – 
etthundreogsekstiåttetusenogfemti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen. 
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[Saken gjelder]1 
Saken gjelder virksomhetsoverdragelse i arbeidsforhold. 

I 2016 sluttet Forsvarsbygg å forestå renhold av sine bygninger med egne ansatte medarbeidere. 
Renholdstjenester ble etter det kjøpt inn etter anbud. ISS Facility Services AS, heretter også bare ISS, vant 
anbudet. Det er enighet om at dette er en virksomhetsoverdragelse og at de ansatte i utgangspunktet fulgte med, 
men at de hadde en reservasjonsrett. Saken gjelder spørsmålet om hvilke rettigheter som fulgte med ved 
virksomhetsoverdragelsen til ISS. 
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Parter i saken er 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS, Anette Lien m. fl., og ISS 
Facility Services AS. 

Partene er enige om at faktumbeskrivelsen i tingrettens dom side 2 til 5 kan legges til grunn, og lagmannsretten 
gjengir dette: 

Etter politisk beslutning og påfølgende anbudskonkurranse var saksøkerne blant de 209 renholderne i 
Forsvarsbygg som ble overført til ISS Facility Services AS (ISS/ saksøkte) 25. april 2016 etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16. 

Forsvarsbygg ble i 2002 etablert som et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet med 
hovedformål om å forvalte de statlige eiendommene som forsvarssektoren disponerer. Forsvarsbygg 
forvalter i dag i overkant av 12 000 bygg og anlegg rundt om i landet på til sammen fire millioner 
kvadratmeter. I 2015 hadde Forsvarsbygg ca. 1700 ansatte hvorav 400 var ansatt i renholdstillinger, 
inkludert de 61 ansatte som er saksøkere i denne saken. 

Som ansatte i Forsvarsbygg var saksøkerne statlige tjenestemenn og omfattet av tjenestemannslovens 
regler, herunder stillingsvernsreglene. De hadde sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse og hadde sine 
arbeidsforhold i tillegg regulert av Hovedavtalen i staten, samt en rekke særavtaler inngått direkte mellom 
Forsvarsbygg og arbeidstakerorganisasjonene. De organiserte ansatte var i all hovedsak medlemmer av 
Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er tilsluttet Landsorganisasjonen (LO). 

Den 9. september 2014 sendte Forsvarsbygg ut en pressemelding om at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å 
levere renholdstjenester til Forsvaret ville opphøre, og at Forsvaret heretter skulle anskaffe 
renholdstjenester basert på konkurranse i det åpne markedet. På bakgrunn av den politiske beslutningen 
som var tatt ble det den 24. oktober og 25. november samme år avholdt forhandlinger mellom 
Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene, og det ble i samsvar med Hovedavtalen i staten § 2 
nr. 2 laget en omstillingsavtale der den politiske beslutningen om privatiseringen fremgår i punkt 1.1. 

Det ble avholdt flere møter mellom Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene hvor særlig 
konsekvensene for de ansattes pensjonsforhold var et sentralt tema. Forsvarsdepartementet ga deretter 
Forsvarsbygg i oppdrag å utrede hvilke personalmessige konsekvenser en virksomhetsoverdragelse ville ha 
og hvilke alternativer som fantes. 

I et notat til Forsvarsdepartementet 23. mars 2015 redegjorde Forsvarsbygg for hvilke konsekvenser en 
utmelding fra Statens Pensjonskasse ville kunne få for de ansatte. I notatet ble særlig tap av muligheten til å 
benytte seg av særalderspensjon og AFP for ansatte over 55 år, som ikke vil kunne få opparbeidet seg 
privat AFP, særlig fremhevet. I tillegg ble det vist til økning i antall år for å få maksimal pensjonsutbetaling 
og lavere ytelser som negative konsekvenser. Av de alternativer som forelå ble det skissert ingen særskilte 
ordninger for noen ansatte, en videføring av en lukket pensjonsordning i Statens Pensjonskasse for 
bestemte aldergrupper, en overgangsordning i forsvaret for bestemte grupper, eller søknad om 
ansiennitetsoverføring til ny AFP-ordning. 

Etter at NTL innga uttalelse til forslaget den 27. mars 2015 besluttet Forsvarsbygg den 14. september 2015 
å etablere en overgangsordning for alle om er født i 1956 eller tidligere med minimum 15 års ansiennitet, 
ved å gi disse tilbud om å fortsette sine arbeidsforhold i Forsvarsbygg frem til pensjonsalder. Som 
begrunnelse det vist til at: 

Bakgrunnen for etableringen av overgangsordningen er at dette er en gruppe som har et særskilt 
vernebehov. De kommer særlig uheldig ut ved et bytte av arbeidsgiver sent i karrieren, både når det 
gjelder pensjonsopptjening, og det faktum at det er kort tid før de kunne ha gått av med AFP eller på 
særaldersgrensen. For renholdere i staten er det fastsatt særaldersgrense på 65 år. I praksis kan mange 
renholdere gå av allerede fra 62 år hvis summen av alder og opptjeningstid er minst 85 år. De som 
omfattes av ordningen har i stor grad begynt å planlegge for og innrette seg mot pensjonsalder. 
Samtidig er utviklingen i samfunnet slik at det forventes at arbeidstakere står lengre i arbeid enn før. 
FD har derfor valgt ikke å gjøre ordningen mer omfattende, blant annet fordi forsvarssektoren også må 
ta hensyn til disse utviklingstrekkene i arbeidslivet. 

I forbindelse med konkurranseutsettingen av renholdet sendte Forsvarsbygg den 30. september 2015 ut et 
informasjonsskriv til de ansatte om virksomhetsoverdragelsen til de ansatte i henhold til arbeidsmiljøloven 
§ 16-6 hvor det blant annet ble opplyst om at: 
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4.5. Pensjonsrettigheter 
Etter aml. § 16-2 nr. 3 overføres arbeidstakers rett til videre opptjening av alders,- etterlatte- og 
uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver kan imidlertid 
gjøre sin egen allerede eksisterende pensjonsordning gjeldene for de overførte arbeidstakerne. Dersom 
arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny 
arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen 
kollektiv pensjonsordning. Pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse kan ikke videreføres av private 
leverandører. Det er derfor sannsynlig at leverandørene vil benytte sin egen pensjonsordning. Det er 
ikke mulig å vite hvilken pensjonsordning som vil gjelde etter overdragelsen før leverandøren er valgt. 
Pensjonsordninger i private virksomheter kan være svært ulike: fra lovens minimum som er en 
alderspensjon med 2 % innskudd beregnet ut fra arbeidstakers lønn (innskuddspensjon) til en 
ytelsespensjon som gir arbeidstaker 66 % alderspensjon ved 30 års full opptjening (tilsvarende SPK). 
Det er vanligst med innskuddsbaserte pensjonsordninger i private virksomheter. Det kan være verdt å 
merke seg at ordningene med ytelsespensjon (slik som statens pensjonsordning) for tiden er under 
utredning med tanke på tilpasning til ny folketrygd. Det er derfor usikkert hvordan den statlige 
pensjonen vil være i framtiden. 

4.5.1. Hva skjer med min pensjon hvis jeg blir med over til leverandøren? 
Alle som har arbeidet i staten i mer enn tre år, vil få en såkalt oppsatt pensjonsrettighet i SPK. Det betyr 
at du beholder den pensjonen du allerede har opptjent i Forsvarsbygg. For de som har særaldersgrense, 
kan denne pensjonen bli utbetalt fra du er 65 år. I tillegg til pensjonen du får fra Forsvarsbygg, vil du 
også få pensjon fra leverandøren basert på den opptjeningstiden du har fått der. Siden det ikke 
foreligger noen særaldersgrense for renholdere i privat sektor, vil denne pensjonen først bli utbetalt fra 
du er 67 år. 

4.5.3. Hva er særalderspensjon? 
Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før 
aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstiden er minst 85 år. For renholdere som har 
særaldersgrense på 65 år betyr det at man kan gå av med særalderspensjon fra 62 år dersom tjenestetid+ 
alder= 85 år. Særalderspensjon er et alternativ til AFP for renholdere i alderen 62 til 65 år (før man kan 
ta ut alderspensjon). Hvorvidt man bør ta ut AFP eller særalderspensjon må avgjøres konkret i hver 
enkelt sak, da beregningene avgjøres basert på en rekke faktorer. 

[...] 

4.5.5. Kan jeg ta ut offentlig AFP selv om jeg går over til leverandør eller blir sagt opp av Forsvars 
bygg? 
Muligheten til å ta ut offentlig AFP forutsetter at man er medlem i Statens pensjonskasse. Når man blir 
med over til leverandør eller bruker reservasjonsretten og blir sagt opp av Forsvarsbygg, er man ikke 
lenger medlem i SPK og kan heller ikke motta offentlig AFP. 

Den 17. desember 2015 kunngjorde Forsvarsbygg at ISS var tildelt renholdskontraktene for de ti 
geografiske områdene anbudskonkurransen gjaldt. 

ISS Facility Services AS er en del av det verdensomspennende selskapet ISS AS med hovedkontor i 
København. ISS leverer tjenester til offentlig og privat sektor innenfor renhold, catering, kontorstøtte, 
sikkerhet og eiendom og har i Norge ca. 9 200 ansatte. 

Den 4. januar 2016 henvendte NTL seg til Forsvarsbygg for en avklaring av hvilke lønns- og arbeidsvilkår 
som ville bli videreført av ISS. Det ble deretter innkalt til et drøftelsesmøte, som ble avholdt den 26. januar 
2016. I møtet gjorde ISS det klart at de ikke ville opprettholde den pensjonsordning som de ansatte har i 
Forsvarsbygg, men gjøre gjeldende sin egen eksisterende pensjonsordning overfor de overførte ansatte. 
Videre opplyste ISS at de i medhold av arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd annet punktum ville reservere 
seg mot å bli bundet av de tariffavtaler som gjaldt for de ansatte i Forsvarsbygg, og at de ville tilby ansatte 
lønnslån for å kompensere for ulikhet i lønnsutbetalingsdatoer. 

Den 29. januar 2016 sendte Forsvarsbygg ut et informasjonsbrev til de ansatte hvor det blant annet ble 
opplyst om følgende med hensyn til virkningen av overføringen: 

1. Individuelle arbeidsvilkår og tjenestetid 
Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse vil dine individuelle rettigheter 
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som følger av arbeidsavtale videreføres i ISS. Rettigheter som følger av Hovedavtalen i staten 1. mai 
2014 – 30. april 2016 (HTA) i Forsvarsbygg videreføres inntil den aktuelle HTA utløper 30. april 2016 
eller reforhandles. 
Ved overføring til ISS beholder du din opparbeidede tjenestemannsansiennitet fra 
Forsvarsbygg/Forsvaret. 

2. Pensjons- og forsikringsforhold 
Du vil beholde dine opparbeidede pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse (SPK) selv om du 
overføres. Eksisterende pensjonsordning ISS vil imidlertid gjøres gjeldende fra overdragelsesdatoen. 
ISS har for tiden en innskuddspensjonsordning hvor det avsettes lønn opp til 6 G, og 4 % lønn opp til 
12 G. 
ISS har privat AFP-ordning for alle sine ansatte. Ansatte som er 55 år eller eldre på 
overføringstidspunktet vil imidlertid ikke kunne benytte seg av denne ordningen, da de ikke vil 
oppfylle kravene til tjenestetid. 

3. Tarifforhold 
ISS vil reservere seg mot at tariffavtalene som gjelder i staten overføres til dem. 

ISS er bundet av renholdsoverenskomsten mellom NHO og LO og vil derfor følge denne. Norsk 
Arbeidsmandforbund er part i denne tariffavtalen med ISS. 

[...] 

7. Arbeidskontrakt 
Din arbeidsavtale/ arbeidskontrakt vil bli overført til ISS. Endringene vil kun gjelde formelle forhold 
knyttet til skifte av arbeidsgiver. 

Den 10. februar 2016 ble det gjennomført et nytt drøftelsesmøte mellom NTL og Forsvarsbygg. Den 3. 
mars 2016 ble det gjennomført et nytt møte hvor tariffavtaleforhold og pensjonsforhold diskutert. 

Virksomhetsoverdragelsen fant sted 25. april 2016. Med unntak av de som hadde utøvd reservasjons- og 
valgrett ble samtlige renholdere overført til ISS. Samme dato sendte ISS reservasjon mot å bli bundet til 
særavtalene, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd. 

Den 27. april 2016 ble det avholdt overgangsforhandlinger i medhold av Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 mellom 
ISS og hovedtillitsvalgt fra NAF, som arbeidstakerne var overført til, samt NAF sentralt NTL og NHO 
Services. I etterkant har det oppstått uenighet om det i møtet ble avtalt at Renholdsoverenskomsten ble gjort 
gjeldende fra 25. april 2016 slik at den avløste tidligere avtaler, herunder særavtalene om arbeidstid og 
smusstillegg. 

Som følge av uenighet om hvilke rettigheter og plikter som overføres til ISS har flere av de overførte 
arbeidstakerne ikke signert arbeidsavtalene til ISS. 

Den 11. mai 2016 sendte LO på vegne saksøkerne, 61 av de overførte arbeidstakerne, ut varsel om søksmål, 
som den 27. juni 2016 ble besvart av ISS. 

Arbeidstakerne, Anette Lien m. fl., tok ut stevning for Oslo tingrett. For tingretten la de ned slik påstand: 
1. Stillingsvernsrettighetene, herunder oppsigelsesfristene, som saksøkerne hadde i Forsvarsbygg er omfattet 

av rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 
 

2. Rettighetene knyttet til særaldersgrense på 65 år som saksøkerne hadde i Forsvarsbygg er omfattet av 
rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 

 

3. Rettighetene knyttet til offentlig avtalefestet pensjon (AFP) som saksøkerne hadde i Forsvarsbygg er 
omfattet av rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 

 

4. ISS Facility Services AS var overfor saksøkerne forpliktet til å følge de individuelle arbeidsvilkår som 
fulgte av 'Arbeidstidsavtale for sivile og militære arbeidstakere i Forsvarsbygg' og 'Avtale om godtgjørelse 
på grunn av særlig smussig arbeid i Forsvarsbygg', frem til 01.10.2016. ISS Facility Services AS plikter å 
foreta etteroppgjør i samsvar med dette. 

 

5. ISS Facility Services AS plikter overfor saksøkerne løpende å utbetale lønn for inneværende måned. 
 

Oslo tingrett avsa 12. juni 2017 dom med slik domsslutning: 
1. ISS Facility Services AS frifinnes. 
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2. Partene bærer egne sakskostnader. 
 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger 
nedenfor. 

Arbeidstakerne har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Saken er noe snevrere anlagt for lagmannsretten 
enn for tingretten, og den gjelder oppsigelsesfristene, pensjonsrettighetene etter reglene om særaldersgrense og 
rettighetene knyttet til offentlig avtalefestet pensjon (AFP). 

Norsk tjenestemannslag, NTL, har erklært partshjelp for lagmannsretten. Ankeforhandling er holdt 10. til 12. 
april 2019 i Borgarting lagmannsretts hus. Prosessfullmektigene møtte sammen med representanter for de 
ankende parter, partshjelperen og ankemotparten. Representantene for partshjelperen og ankemotparten avga 
forklaring, og videre avga seks vitner forklaring. 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Det skyldes stor arbeidsbelastning og problemer med å samle retten. 
Partene ble underrettet om dette i ankeforhandlingen. 
 
 
De ankende parter, arbeidstakerne, Anette Lien m. fl., har i hovedtrekk 
anført: 
Reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16 om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 
gjennomfører direktiv 2001/23/EF. Formålet er å verne arbeidstakere ved skifte av arbeidsgiver, se bl. a. 
direktivets fortale punkt 3. Dette er også lagt til grunn ved tolkningen av det, se bl. a. HR-2017-227-A (Aleris) 
avsnitt 45. 

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd er at rettigheter arbeidstagere hadde før overdragelsen 
følger med, subrogasjon. Bestemmelsen har unntak, men disse skal tolkes snevert, se bl. a. EU- domstolens 
dom i sak C-164/00 Beckmann avsnitt 29 og 30. Det er rettigheter som overføres. Dette må avgrenses mot 
goder som ikke er rettigheter, men kan endres ensidig av arbeidsgiver. Disse har man ikke krav på at overføres. 

Lovbestemte rettigheter overføres også, se bl. a. EU- domstolens dommer i sak C-164/00 Beckmann avsnitt 37 
og 38 og C-4/01 Martin domsslutningen punkt 2 annet ledd. Det samme gjelder betingede rettigheter, se bl. a. 
sistnevnte dom avsnitt 29. 

Tingretten la til grunn at direktivet ikke pålegger at dynamiske rettigheter overføres, og tingretten bygget på 
EU-domstolens dom i sak C-426/11 Alemo-Herron avsnitt 25 til 29. Dommen er imidlertid skarpt kritisert, og i 
sak C-680/15 Asklepios Kliniken presiserte EU-domstolen at direktivet ikke er til hinder for overføring av 
dynamiske rettigheter så lenge ny arbeidsgiver vil kunne avtale endringer med arbeidstakeren. 

Oppsigelsesfristene 
Oppsigelsesfristene var lengre i Forsvarsbygg enn de er i ISS. I staten var oppsigelsesfristen seks måneder 
allerede fra to års tjenestetid, jf. tjenestemannsloven § 10 nr. 1, mens i det private får man seks måneders 
oppsigelsestid først når man er over 60 år og har minst ti års ansiennitet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 første til 
tredje ledd. 

Oppsigelsesfristene de ankende parter hadde i Forsvarsbygg var rettigheter. Oppsigelsesfristene fulgte både av 
arbeidsavtalene og av tjenestemannsloven. I arbeidsavtalene var det egne rubrikker for oppsigelsestid mv, og 
der var det henvist til tjenestemannsloven §§ 8, 9, 10 og 11. Ved henvisningen i arbeidsavtalene blir lovens 
regler en del av arbeidsavtalene. Dette er en dynamisk henvisning, slik at hvis loven endres, endres også 
innholdet i avtalen. Dette gjelder også overførte rettigheter. Også rettigheter som fulgte direkte av 
tjenestemannsloven fulgte med, jf. bl. a. EU-domstolens dom i sak C-164/00 Beckmann avsnitt 37 og 38. 

Oppsigelsesfrister er en rettighet av økonomisk art som følger med ved virksomhetsoverdragelse, se bl. a. EU-
domstolens dom i sak C-33/15 Unionen avsnitt 23. Oppsigelsesfristene fulgte ikke av tariffavtaler, og 
unntakene i arbeidsmiljøloven § 16-2 annet og tredje ledd kommer ikke til anvendelse. En overføring av seks 
måneders oppsigelsesfrist til arbeidsforholdene i ISS vil medføre at disse arbeidstakerne får lengre 
oppsigelsesfrist enn tilsvarende ansatte i ISS. Dette er ikke i strid med arbeidsmiljøloven, for denne kan 
fravikes til gunst for ansatte. Videre er det allerede noen ansatte i ISS som har seks måneders oppsigelsestid. 

Pensjonsrettigheter knyttet til særaldersgrense 
Som ansatte i Forsvarsbygg var de ankende parter omfattet av en særaldersgrense på 65 år. Dette fulgte av 
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aldersgrenseloven § 2 og Stortingets vedtak. Begrunnelsen var den uvanlige fysiske belastningen ved arbeidet. 
Mange hadde også adgang til å gå av med særalderspensjon ved 62 år. Dette fulgte av lov statens pensjonskasse 
§ 21 annet ledd. Om summen av alder og tjenestetid er 85 år, kan en som omfattes av bestemmelsene gå av med 
alderspensjon tre år før aldersgrense. Særalderspensjon er en førtidspensjonsordning. 

Forsvarsbygg som arbeidsgiver kan ikke ensidig endre reglene om dette. Forsvarsbygg har som arbeidsgiver 
betalt premie til Statens pensjonskasse. Særalderspensjon er en rettighet for ansatte, og det følger av EU-
domstolens dommer i sakene C-164/00 Beckmann, C-4/01 Martin og C-688/13 Gimnasio Deportivo avsnitt 53. 
Se også Fougner, Borge m. fl., Omstilling og nedbemanning, 3. utgave, side 353. 

Særalderspensjon i Forsvarsbygg blir ikke erstattet av tilsvarende ordning i ISS. Privat AFP i ISS er ikke en 
tilfredsstillende erstatning for særalderspensjon. 

Arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd annet punktum har unntak for pensjon, men denne bestemmelsen kommer 
ikke til anvendelse. Unntaket skal tolkes strengt og snevert, se EU-domstolens dommer i sakene C-164/00 
Beckmann avsnitt 29 og 30 og C-4/01 Martin avsnitt 31. Rett til førtidspensjon omfattes ikke av unntaket. Bare 
alderspensjon som oppnås på normalt vis («end of normal working life») omfattes av unntaket, og det er her 
alderspensjon fra fylte 67 år. 

Særalderspensjon er etter dette rettigheter de ankende parter fikk med seg ved overføringen til ISS. 

Rettighetene knyttet til offentlig AFP 
Offentlig AFP følger av Hovedtariffavtalen punkt 4.2.1. Den kunne ikke endres ensidig av Forsvarsbygg. 
Offentlig AFP er en kvalifikasjonsregel, og i dette ligger at det er en betinget rettighet. Søker en arbeidstaker 
om offentlig AFP og oppfyller kravene ved 62 år, har arbeidstakeren krav på dette. 

En normativ rettighet i en tariffavtale blir en del av arbeidstakernes individuelle arbeidsvilkår og faller ikke bort 
om tariffavtalen utløper, se Arbeidsrettens dom i sak AR-2019-4 avsnitt 66. Retten til offentlig AFP var etter 
dette en individuell rettighet etter arbeidsavtalen for de ansatte i Forsvarsbygg, og den fulgte med etter 
hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. 

Retten til offentlig AFP var også en individuell rettighet etter tariffavtalen for de ansatte i Forsvarsbygg. Se her 
bl. a. Ot.prp.nr 49 (2004–2005) side 268 og Martin Jetlund, Virksomhetsoverdragelse og avtalefestet pensjon, i 
tidsskriftet Arbeidsrett, 2015, side 128 til 132. 

Individuelle rettigheter etter tariffavtaler følger med ved virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 
annet ledd tredje punktum. Etter fjerde punktum gjelder dette bare til tariffavtalen utløper eller det «inngås» ny 
tariffavtale. Man kan ikke her se bort fra den klare ordlyden i loven. De ankende parter ble medlemsbundet av 
Renholdsoverenskomsten, men det endrer ikke dette. Arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd tredje og fjerde 
punktum suspenderer ufravikelighetsvirkningen av erververs tariffavtale med mindre noe annet er avtalt. Det 
ble ikke avtalt å gjøre gjeldende Renholdsoverenskomsten for de overførte ansatte til fortrengsel for pliktene 
ISS fortsatt var bundet av i kraft av arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd tredje og fjerde punktum. 

Offentlig AFP er en førtidspensjonsordning og omfattes ikke av pensjonsunntaket i arbeidsmiljøloven § 16-2 
tredje ledd annet punktum. 

Rettighetene til offentlig AFP er omfattet av rettighetsovergangen til ISS. 

De ankende parter, Anette Lien m. fl., har lagt ned slik påstand: 
1. Oppsigelsesfristene som de ankende parter hadde i Forsvarsbygg er omfattet av rettighetsovergangen til ISS 

Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 
 

2. Pensjonsrettighetene knyttet til særaldersgrensen på 65 år som de ankende parter hadde i Forsvarsbygg er 
omfattet av rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 

 

3. Rettighetene knyttet til offentlig avtalefestet pensjon (AFP) som de ankende parter hadde i Forsvarsbygg er 
omfattet av rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 

 

4. De ankende parter tilkjennes sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten. 
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Ankemotparten, ISS Facility Services AS, har i hovedtrekk anført: 
Arbeidsmiljøloven § 16-2 gjennomfører direktiv 2001/23/EF. Direktivet er i flere sammenhenger et 
minimumsdirektiv og legger ikke opp til full harmonisering. Bakgrunnen for reglene i arbeidsmiljøloven var å 
gjøre det som var nødvendig for å gjennomføre direktivet. Vi er her på et område som ikke er harmonisert, og 
det innebærer at spørsmålene må løses etter nasjonal rett. 

Det avgjørende er om det foreligger individuelle rettigheter, i kraft av tariffavtale eller i kraft av 
arbeidsforholdet med ansettelseskontrakten. Individuelle rettigheter etter arbeidsforholdet omfattes av første 
ledd og er varige. Individuelle rettigheter etter tariffavtale omfattes av annet ledd, og har begrenset varighet 
etter leddets siste punktum. 

Oppsigelsesfristene 
Oppsigelsesfristene i Forsvarsbygg fulgte av tjenestemannsloven og var ikke en individuell rettighet. 

Subsidiært anføres at ansettelser i offentlig sektor gjøres ved enkeltvedtak, jf. statsansatteloven § 6 og 
forvaltningsloven § 2 annet ledd. Enkeltvedtak er ikke avtaler. Det foreligger dermed ingen ansettelsesavtaler. 

Selv om det foreligger en ansettelsesavtale, er det ikke avtalt noe særskilt om oppsigelsestid. Henvisningen til 
tjenestemannsloven er bare informasjon som har opplysningsverdi og ikke et genuint avtalt element, se bl. a. 
Fougner m.fl., Kommentarutgave til arbeidsmiljøloven, til § 14-6, nedlastet fra Juridika.no 2. april 2019. 

Oppsigelsestidens lengde er et spørsmål om ansiennitet, og ansiennitet som sådan går ikke over ved 
virksomhetsoverdragelse. Videre må rettigheten ha oppstått på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. 
Retten til oppsigelsestid oppstår først når oppsigelse er gitt. Her var ingen oppsagt da virksomheten ble 
overført. 

Kravet på oppsigelsesfrist som hos Forsvarsbygg var etter dette ikke en individuell rettighet og fulgte ikke med 
ved virksomhetsoverdragelsen. 

Pensjon knyttet til særaldersgrense 
Særalderspensjon utløses av plikt til å fratre ved 65 år. ISS kan ikke, og vil ikke, pålegge ansatte å fratre fra 
aldersgrensen som følger av aldersgrenseloven. ISS kan da heller ikke ha plikt til å betale pensjon knyttet til 
dette. 

Ordningen med særaldersgrense og særalderspensjon bygger på aldersgrenseloven og Stortingets vedtak om 
stillingskoder i staten. Dette er generelle stillingskoder for hele staten og har ingen virkning i privat sektor hvor 
ISS er. 

Særalderspensjon er ikke en individuell rettighet som følger av arbeidsforholdet. 

Subsidiært anføres at pensjonsunntaket i arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd annet punktum kommer til 
anvendelse. Det er ikke grunnlag for å tolke dette innskrenkende. 

Rettighetene knyttet til offentlig AFP 
Offentlig AFP er ikke en rettighet for den enkelte. Det er en kvalifikasjonsordning. Man må søke om offentlig 
AFP. Først når man har søkt og har fått innvilget offentlig AFP, har man fått rett til det. Den enkelt kan ha en 
forventning om å få AFP, men dette er ingen rettighet, se bl.a. EFTA-domstolens dom i sak E-10/14 (Devici) 
avsnitt 59. Ordningen bygger på tariffavtale, og denne kan partene endre. Offentlig AFP er ingen rettighet som 
følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet. Slike eventuelle rettigheter reguleres da ikke av 
arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. 

Offentlig AFP er et tariffavtalt kollektivt arrangement. Forsvarsbygg som arbeidsgiver var ikke pliktsubjekt for 
ytelsene, og søknad om offentlig AFP sendes NAV. Offentlig AFP er ikke del av de individuelle 
arbeidsvilkårene. Det er da ikke grunnlag for at offentlig AFP overføres etter arbeidsmiljøloven § 16-2 annet 
ledd. 

Subsidiært anføres at pensjonsunntaket i arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd annet punktum kommer til 
anvendelse. Det er ikke grunnlag for å tolke dette innskrenkende. 

Dersom man kommer til at det er individuelle rettigheter etter tariffavtalen, må det fastlegges hvor lenge disse 
var i behold, og dette er en atter subsidiær anførsel knyttet til kravet om offentlig AFP. 
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Arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd fjerde punktum bestemmer at en overført rettighet med grunnlag i en 
tariffavtale gjelder «.. inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for 
den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere». Dette er en regel som avviker fra regelen i direktivet. Den 
aktuelle bestemmelsen der er artikkel 3 nr. 3, og den bestemmer at rettighetene gjelder «... inntil den dato 
tariffavtalen sies opp eller utløper, eller en annen tariffavtale trer i kraft eller får anvendelse». Da 
bestemmelsene om arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelse ble gitt, var lovgivers mål å gjøre det 
som var nødvendig for å gjennomføre direktivet. Det er ikke grunnlag for at man ønsket å gi arbeidstaker bedre 
vern enn det som var nødvendig etter direktivet. Rettskildebildet er uklart, og man kan ikke tolke den norske 
regelen etter ordlyden, men må forstå den i overensstemmelse med direktivet. 

Når man legger denne forståelsen av arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd fjerde punktum til grunn, er det to 
alternative grunnlag for at rettigheter fra tariffavtalen i Forsvarsbygg ikke følger med til ISS. 

For det første kom Renholdsoverenskomsten automatisk til anvendelse. Alminnelig norsk tariffjus bygger på 
automatisk overgang og anvendelse av tariffavtale der arbeidsgiver er bundet av tariffavtale, og den omfatter 
det aktuelle arbeidet, jf. arbeidsrettens dom i sak AR-2019-11 (ISS). Her var ISS bundet av 
Renholdsoverenskomsten. ISS hadde reservert seg mot tariffavtalen i Forsvarsbygg. Da kom 
Renholdsoverenskomsten automatisk til anvendelse. Alternativet om «annen tariffavtale ... får anvendelse» 
gjelder derfor, og rettighetene fra tariffavtalen i Forsvarsbygg kommer ikke til anvendelse for de ansatte som 
ble overført til ISS. 

Renholdsoverenskomsten har på flere punkter dårligere vilkår enn tariffavtalen i Forsvarsbygg. Dette må 
arbeidstakere finne seg i, jf. EU-domstolens dom i sak C-108/10 Scattolon premiss 69 og 74 og EFTA-
domstolens dom i sak E-10/14 Devici avsnitt 56, 79, 80 og 81. 

For det annet kommer unntaket om «utløper» til anvendelse. Virksomhetsoverdragelsen skjedde med virkning 
fra 25. april 2016. Hovedavtalen i staten løp ut 30. april 2016. Det innebærer at dette alternativet kom til 
anvendelse, og rettighetene fra tariffavtalen i Forsvarsbygg kommer ikke til anvendelse for de ansatte som ble 
overført til ISS etter 30. april 2016. 

For det tilfelle at arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd fjerde punktum skal forstås etter sin ordlyd, har ISS en 
atter subsidiær anførsel. Det er inngått en ny tariffavtale. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen var det 
overgangsforhandlinger den 27. april 2016. Her var representanter fra NTL, NAF, NHO og ISS tilstede. ISS 
anfører at det da var enighet om at Renholdsoverenskomsten skulle gjelde. Det er utarbeidet en protokoll fra 
møtet, men representanten fra arbeidstakerne har ikke signert denne. Den 30. juni 2016 traff deltagere fra møtet 
den 27. april 2016 hverandre hos ISS i forbindelse med et annet spørsmål. ISS anfører at selskapet da fikk 
bekreftet sin oppfatning om at det var enighet om at Renholdsoverenskomsten skulle gjelde. 

Ankemotparten, ISS Facility Services AS, har lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. ISS Facility Services AS tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten ser slik på saken: 
Hvilke rettigheter som overføres til ISS som ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelsen fra Forsvarsbygg 
reguleres av arbeidsmiljøloven § 16-2. Bestemmelsen lyder: 

Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger 
på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum 
kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver. 

Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis 
ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen 
at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de 
individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette 
gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale1 som er bindende for den nye 
arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere. 
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Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv 
tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge 
å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom 
arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver 
sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv 
pensjonsordning. 

Denne bestemmelsen gjennomfører direktiv 2001/23/EF. Det fremgår av fortalen punkt 3 at et formål med 
direktivet er å verne arbeidstakere ved overdragelse av virksomhet, og punktet lyder: 

Det er nødvendig å fastsette bestemmelser om vern av arbeidstakere ved skifte av arbeidsgiver, særlig for å 
sikre at deres rettigheter blir ivaretatt. 

Det er lagt vekt på dette ved tolkningen av bestemmelsene i norsk rett, se HR-2017-2277 (Aleris) avsnitt 45: 

Som det fremgår av fortalens punkt 3, er direktivets formål å beskytte arbeidstakerne og ivareta deres 
rettigheter ved skifte av arbeidsgiver. EU-domstolen har i tråd med dette anlagt en formålsstyrt tolking av 
direktivet i favør av arbeidstakerne, jf. Rt-2011-1755 avsnitt 45 (Gate Gourmet). 

Reglene bestemmer bare at det er «rettigheter og plikter» som overføres, og disse må følge av arbeidsavtale 
eller arbeidsforholdet. Det avgjørende er om det foreligger en individuell rettighet for arbeidstakerne, det er 
disse som følger med. Goder som ikke er rettigheter for arbeidstaker følger ikke med. Et sentralt kriterium her 
er om arbeidsgiver kan endre forholdet ensidig. Hvilket grunnlag rettighetene bygger på er av betydning. Første 
ledd regulerer rettigheter som følger av «arbeidsavtale eller arbeidsforholdet». Annet ledd har en egen 
regulering av rettigheter som bare bygger på tariffavtale. 

Oppsigelsesfristene 

Forsvarsbygg er en del av staten, og arbeidsforhold der reguleres i dag av statsansatteloven fra 2017. Tidligere 
ble arbeidsforholdene regulert av tjenestemannsloven fra 1983, og den gjaldt da virksomheten ble overført til 
ISS. Oppsigelsesfristene i tjenestemannsloven § 9, § 10 og § 11 er gunstigere for den ansatte enn etter 
arbeidsmiljøloven § 15-3 første til tredje ledd som gjelder for ISS. 

Flertallet, lagdommerne Fredrik Charlo Borchsenius, Kine Steinsvik og meddommer Marianne Midthus Østby, 
ser slik på spørsmålet: Det er rettigheter som følger av «arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet» som følger med. 
De ansatte hadde arbeidsavtaler. Det er ikke grunnlag for anførselen fra ISS om at ansettelser i staten skjer ved 
vedtak og at det derfor ikke foreligger arbeidsavtaler. Arbeidsavtalene hadde en egen rubrikk for oppsigelsestid. 
Der står det: 

Oppsigelsestid i medhold av tjenestemannsloven § 8, § 9, § 10 og § 11. 

ISS har argumentert med at henvisningen bare er informasjon om hva som gjelder om oppsigelsestid i staten. 
Flertallet peker på at det her er en henvisning på et bestemt punkt til fire konkrete paragrafer, og henvisningen 
bærer ikke preg av en mer generell opplysning om hva som gjelder om oppsigelsesfrister i staten. 
Tjenestemannslovens bestemmelser ville uansett gjelde i kraft av loven. Dersom punktene i avtalen skal ha 
noen betydning, er det nettopp ved å innta en særskilt henvisning til tjenestemannsloven i arbeidsavtalen. 
Partene har derved gjort disse bestemmelser til en del av avtalen. Avtalen fremtrer således utad som et genuint 
avtalt element, og dette må være et sentralt moment i en sak av denne karakter. Innholdet i tjenestemannsloven 
kan endres av Stortinget. Det er et argument for at henvisningen ikke skal forstås slik at den gjør 
bestemmelsene til en del av ansettelsesavtalen, men som en henvisning til de lovbestemte oppsigelsesfrister for 
tjenestemenn slik de til enhver tid gjelder. Flertallet finner ikke dette avgjørende, og flertallet oppfatter 
henvisningen dynamisk – de til enhver tid gjeldende lovbestemte oppsigelsfrister for tjenestemenn er en del av 
avtalen. 

Overføring av rettigheter etter tjenestemannsloven §§ 8 til 11 herunder med seks måneders oppsigelsesfrist til 
arbeidsforholdene i ISS vil medføre at disse arbeidstakerne får lengre oppsigelsesfrist enn tilsvarende ansatte i 
ISS. Det er ikke i strid med arbeidsmiljøloven, for denne kan fravikes til gunst for ansatte. Oppsigelsesfristene 
får først virkning når en oppsigelse foreligger og er på den måten betingede rettigheter. Men flertallet forstår 
reglene slik at også denne type rettigheter omfattes og viser til EU-domstolens dom i sak C-4/01 Martin 
premiss 29. 

Oppsigelsesfristene etter tjenestemannsloven var på denne bakgrunn individuelle rettigheter og fulgte med 
virksomhetsoverdragelsen etter arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. 
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Mindretallet, ekstraordinær lagdommer Thore Rønning og meddommer Stuart Taylor, er kommet til at 
oppsigelsesfristene ikke var individuelle rettigheter og at de ikke fulgte med ved overdragelsen. 
Oppsigelsesfristene som er inntatt i arbeidsavtalen følger direkte av tjenestemannsloven §§ 8, 9, 10 og 11 og 
bygger derfor på Stortingets lovvedtak. Som lovfastsatte og bindende bestemmelser for den enkelte 
arbeidstaker ved inngåelse av arbeidsavtalene var det ikke adgang til å avtale andre betingelser vedrørende 
oppsigelses-fristene. Henvisningene til tjenestemannsloven i arbeidsavtalen kan derfor ikke ha hatt noen annen 
funksjon enn som informasjon om hva som gjelder om oppsigelsestid i staten. 
Det dreier seg her om kollektive lovfastsatte rettigheter og som angår alle ansatte i samme yrkesgruppe. 
Mindretallet kan på dette grunnlag ikke finne at oppsigelsesfristene i tjenestemannsloven kan rubriseres som 
individuelt fastsatte oppsigelsesfrister i arbeidsavtalen. 

Mindretallet peker også på at arbeidsgiver ISS er bundet av renholdsoverenskomsten. Følgelig foreligger det 
krav om fastsettelse av kollektive oppsigelsesfrister for denne yrkesgruppen. Av den grunn menes det rimelig å 
forstå at de overdratte ansatte ved overgang til ny tariff vil få tilsvarende betingelser vedrørende 
oppsigelsesfrister, som de øvrige ansatte i denne yrkesgruppen i ISS. 

Mindretallet tar ikke stilling til om lovbestemte rettigheter kan overføres etter arbeidsmiljøloven § 16-2. Etter 
tjenestemannsloven og statsansatteloven følger lengden av oppsigelsesfristene i staten som en funksjon av 
ansiennitet og alder. Ansiennitet som sådan følger ikke med ved virksomhetsoverdragelse. Det er da ikke 
grunnlag for de særlige oppsigelsesfristene som gjaldt i Forsvarsbygg, og kravet fører ikke frem. 

Pensjon knyttet til særaldersgrensen 

I staten er den alminnelige aldersgrensen 70 år, og i tillegg er det flere særaldersgrenser. Dette følger av 
aldersgrenseloven § 2 og Stortingets vedtak. Renholderne i Forsvarsbygg hadde en slik særaldersgrense på 65 
år. Stortingsvedtaket fastsatte at stillingskodene for renholdspersonale ble omfattet av særaldersgrensen på 65 
år. Særaldersgrensen innebærer en rett og plikt til å fratre ved fylte 65 år, og samtidig får man pensjon, 
særalderpensjon. Denne får man frem til 67 år. Etter dette får man vanlig alderspensjon, etter folketrygden og 
offentlig tjenestepensjon, og det siste er en bruttopensjon. Etter lov om statens pensjonskasse § 21 har den som 
har adgang til å gå av med særalderspensjon også rett til å gå av tre år før, ved fylte 62 år, etter den såkalte «85-
årsregelen». Vilkåret er at summen av alder og tjenestetid er 85 år. Bestemmelsen er generell og gjelder 
uavhengig av den fastsatte aldersgrensen for stillingen. 

Det er ikke ordninger hos ISS som erstatter særaldersgrense og særalderspensjon. 

Lagmannsretten legger til grunn at særalderspensjon må karakteriseres som en lovfestet førtidspensjonsordning, 
ved at den gir den ansatte rett til å fratre med pensjon før den alminnelige pensjonsalderen, jf. NOU 2004: 5 
side 58. 

Flertallet, lagdommerne Borchsenius, Steinsvik og meddommer Midthus Østby ser slik på saken: 

Renholdernes rett til pensjon ved oppnådd særaldersgrense på 65 år, eventuelt 62 år, følger av 
aldersgrenseloven og lov om statens pensjonskasse. I de individuelle arbeidsavtalene er det også henvist til at 
tilsetting skjer «på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens tjenestemenn etter arbeidsmiljøloven, og på 
grunnlag av [...] lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. av 21. desember 1956 nr. 1». 

Det avgjørende for om særaldersgrensen og rett til fortsatt opptjening og utbetaling av særalderspensjon fulgte 
med ved virksomhetsoverdragelsen etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd, er om det dreier 
seg om «rettigheter» som følger av «arbeidsavtale eller arbeidsforhold». 

Det følger av rettspraksis fra EU-domstolen at også rettigheter som følger av lov omfattes av det som overføres, 
se sak C-164/00 Beckmann avsnitt 37 og 38 og C-4/01 Martin domsslutningen punkt 2 annet ledd. Slik denne 
saken ligger an, finner lagmannsretten ikke grunn til å gå nærmere inn på om det kan tenkes unntak fra dette ut 
fra innholdet i de aktuelle rettighetene mv., sml. Evju, Virksomhetsoverdragelse og rettsvirkninger i 
Arbeidsrett, utvalgte artikler 2001-2010 (2010) side 462-463. 

Flertallet tar utgangspunkt i at bestemmelser om aldersgrenser og pensjonsalder som gjelder i en virksomhet 
utgjør en sentral del av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Forsvarsbygg som arbeidsgiver kunne ikke ensidig 
endre disse reglene, det var det bare Stortinget som lovgiver som kunne gjøre. Dette taler etter flertallets syn for 
at det her er snakk om rettigheter den enkelt arbeidstaker har i arbeidsforholdet som følge av disse lovene. 

Flertallet legger videre vekt på at Forsvarsbygg har betalt pensjonspremie for den enkelte ansatte til Statens 
pensjonskasse basert på at renholderne hadde rett til å gå av med særalderspensjon. Renholderne har således 

398



individuelle opptjente pensjonsrettigheter, som de har rett til å ta ut ved oppnådd aldersgrense. Dette taler også 
for at særalderspensjon er en rettighet som omfattes av arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. 
Særalderspensjonen skiller seg på dette punktet fra offentlige AFP som lagmannsretten kommer tilbake til 
nedenfor. 

ISS har vist til at selskapet ikke har aldersgrense på 65 år eller 62 år, og at selskapet hverken kan eller vil tvinge 
noen til å gå av ved disse aldrene. Pensjon er uløselig knyttet til gjeldende aldersgrense og pensjonsalder. ISS 
har videre anført at det ikke er meningen med reglene om virksomhetsoverdragelse at de ansatte skal få bedre 
vilkår etter overdragelsen, se EU-domstolens dom i sak C-108/10 Scattolon avsnitt 77. Det ville de få om de 
skulle ha rett til å gå av ved alderen for særaldersgrense uten å ha plikt til å gjøre det slik regelverket i staten er. 

Flertallet bemerker at retten til pensjon vil være betinget av at den ansatte slutter i arbeidsforholdet. Partene har 
ikke opplyst nærmere om de ankende parter eventuelt kan ta ut en oppsatt pensjon fra Statens pensjonskasse fra 
særaldersgrensen, men flertallet kan uansett ikke se at dette er avgjørende. At rettigheten ikke er aktualisert på 
overføringstidspunktet, og dermed er en betinget rettighet er uten betydning, se sak C-164/00 Beckmann avsnitt 
28 og 29. Det kan heller ikke være avgjørende om ISS eventuelt skulle velge å la de overførte renholderne 
arbeide ut over aldersgrensen og dermed frasi seg retten til opptjent førtidspensjon i ISS så lenge de står i 
arbeid. Også i staten har ansettelsesmyndigheten anledning til å la den ansatte fortsette i stillingen ut over 
aldersgrensen på nærmere vilkår. Flertallet kan heller ikke se at det er andre rettslige hindre for ISS å la disse 
ansatte slutte med pensjon ved oppnådd alder for særalderspensjon. 

På bakgrunn av ovennevnte konkluderer flertallet med at særaldersgrensen og den tilknyttede 
pensjonsordningen, som renholderne hadde etter aldersgrenseloven og lov om statens pensjonskasse, er en 
rettighet i arbeidsforholdet som i utgangspunktet fulgte med ved virksomhetsoverdragelsen til ISS etter 
arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. 
Spørsmålet er videre om særregelen i arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd kommer til anvendelse og i tilfellet 
innebærer at ISS likevel står fritt til å gjøre eksisterende pensjonsordning i virksomheten gjeldende for de 
overførte arbeidstakerne, eventuelt sikre rett til videre opptjening i en annen kollektiv pensjonsordning. Det er 
kun pensjonselementet som i tilfellet vil omfattes av tredje ledd, ikke retten til å gå av ved den fastsatte 
aldersgrensen. 

Ved arbeidsmiljøloven av 2005 ble det tidligere pensjonsunntaket i arbeidsmiljøloven av 1976 § 73 B nr. 1 og 2 
opphevet. Pensjonsunntaket, som gjennomførte rådsdirektiv 2001/23/EF artikkel 3 nr. 4 bokstav a, innebar at 
hovedregelen om rettighetsovergang ikke kom til anvendelse på «arbeidstakerens rettigheter i forbindelse med 
alderspensjon og invaliditet eller ytelser til etterlatte i henhold til pensjonsordninger». 

Arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd etablerer nå en særregel for overføring av pensjonsrettigheter. 
Utgangspunktet er at arbeidstakernes pensjonsrettigheter overføres til ny arbeidsgiver på samme måte som 
andre rettigheter. Det gjelder imidlertid unntak fra dette der den nye arbeidsgiveren enten selv har en kollektiv 
pensjonsordning for sine arbeidstakere, eller der den pensjonsordningen arbeidstakerne var omfattet av før 
overdragelsen, av ulike grunner ikke lar seg overføre, jf. § 16-2 tredje ledd andre og tredje punktum. 

Anvendelsesområdet for § 16-2 tredje ledd er arbeidstakernes rettigheter til «alders-, etterlatte- og uførepensjon 
i henhold til kollektiv tjenestepensjon». Spørsmålet er om førtidspensjonsordningen renholderne hadde i 
Forsvarsbygg må anses som en «alderspensjon ... i henhold til kollektiv tjenestepensjon», eller om ordningen er 
en førtidspensjon, som etter rettspraksis faller utenfor, jf. nedenfor. 

Det følger av praksis fra EU-domstolen at unntaket i direktivet artikkel 3 nr. 4 skal tolkes strengt og snevert, se 
sakene C-164/00 Beckmann avsnitt 29 og 30 og C-4/01 Martin avsnitt 31. Dette er i tråd med formålet med 
direktivet om å sikre arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, se også Ot.prp.nr.49 (2004–
2005) side 263. 

Selv om arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd første punktum nå er formulert med motsatt utgangspunkt om 
rettighetsovergang, legger lagmannsretten til grunn at anvendelsesområdet for bestemmelsen er ment å svare til 
anvendelsesområdet for pensjonsunntaket i direktivet artikkel 3 nr. 4 bokstav a. Dette støttes av forarbeidene, 
jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 339, der det fremgår følgende om anvendelsesområdet: 

Tredje ledd er ny og gjelder overføring av rettigheter til pensjonsordninger. Bestemmelsen gjelder kun 
kollektive pensjonsordninger. Med kollektive pensjonsordninger menes supplerende yrkesbaserte eller 
fleryrkesbaserte pensjonsordninger. Rettigheter i forhold til individuelle supplerende pensjonsavtaler vil 
normalt overføres i henhold til hovedregelen i første ledd. 
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Flertallet har funnet avgjørelsen tvilsom, men har kommet til at særalderspensjonen ikke faller inn under § 16-2 
tredje ledd. Begge de nevnte dommene i Beckmann og Martin gjaldt spørsmålet om førtidspensjonsordninger 
var omfattet av pensjonsunntaket, og begge dommene konkluderer med at førtidspensjonsordninger ikke faller 
inn under pensjonsunntaket. Flertallet forstår avgjørelsene slik at bare alderspensjon som oppnås på normalt vis 
(«end of normal working life») omfattes av unntaket, og det er her den alminnelige alderspensjon fra 
folketrygden fra fylte 67 år. 

Flertallet kan heller ikke se at rettighetsovergang i dette tilfellet vil innebære noen ubalanse mellom 
arbeidstakers og arbeidsgivers interesser, sml. sak C-426/11 Alemo-Herron m.fl. Ut fra det resultat flertallet har 
kommet til vedrørende offentlig AFP, fulgte ikke retten til AFP med ved rettighetsovergangen. Samtidig er det 
opplyst at flere av de ankende partene, ut fra alder på overføringstidspunktet, ikke vil komme inn under den 
private AFP-ordningen i ISS. I en slik situasjon tilsier hensynet til arbeidstakerne at den lovfestede 
førtidspensjonsordningen de tidligere hadde i Forsvarsbygg omfattes av rettighetsovergangen. 

Det er ikke nødvendig for flertallet å ta nærmere stilling til hvordan ordningen i praksis skal gjennomføres av 
ISS. Dersom de ansatte ikke kan fortsette sitt medlemskap i SPK etter søknad og som en lukket ordning, eller 
en tilsvarende pensjonsordning kan gjennomføres på annen måte, må ISS eventuelt holde de overførte 
arbeidstakerne skadesløse på annet måte. 

Mindretallet, ekstraordinær lagdommer Rønning og meddommer Taylor, er kommet til at kravet her ikke fører 
frem og at særaldersgrensen ikke er en individuell rettighet. 
Særaldersgrensen kan, i likhet med oppsigelsesfristene fastsatt i tjenestemannsloven, ikke anses som 
individuelle rettigheter etter arbeidsmiljøloven 16-2 første ledd. Særalders-grensen bygger på vedtak i 
Stortinget og knytter seg til stillingskoder. Retten til å gå av ved 65 år kan derfor ikke bygge på arbeidsavtalen 
mellom den enkelte renholder og Forsvarsbygg. At Stortingsvedtaket materielt bygger på renholdsarbeidets 
karakter og behov for å fratre før 67 år, har i denne sammenheng ingen betydning. Mindretallet har lagt vekt på 
at selskapet ikke kan pålegge noen å slutte da, og det er et vilkår for å få alderspensjon at man slutter å arbeide. 

Rettighetene knyttet til offentlig AFP 

Offentlig AFP er en ordning der arbeidstaker i det offentlige kan gå av ved 62 år og få pensjon etter denne 
ordningen frem til normal alderspensjon ved 67 år. Ordningen har sitt grunnlag i lov om avtalefestet pensjon for 
medlemmer av Statens pensjonskasse og Hoved tariffavtalen punkt 4.2.1. Offentlig AFP finansieres løpende. 
Det vil si at det ikke innbetales premier eller bygges opp fond for å dekke fremtidige utbetalinger. 

Det avgjørende for hvorvidt rettighetene til offentlig AFP fulgte med ved virksomhetsoverdragelsen til ISS er 
om dette var individuelle rettigheter for den enkelte arbeidstager. En slik individuell rettighet kan ha blitt en del 
av arbeidstakerens individuelle arbeidsvilkår ved at det er en del av tariffavtalens normative regler og gjennom 
det blitt en del av den enkelte arbeidstagers individuelle rettigheter. Eller det kan være rettigheter den enkelte 
arbeidstaker har direkte etter tariffavtalen. 

En samlet lagmannsrett har kommet til at offentlig AFP ikke er en rettighet for den enkelte. Meddommer 
Midthus Østby bemerker at det er under betydelig tvil at hun har kommet til dette resultatet. Lov om 
avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 2 lyder: 

Arbeidstaker som fratrer sin stilling etter fylte 62 år, har rett til avtalefestet pensjon etter denne loven når 
dette er bestemt i tariffavtale hvor staten er part eller i tariffavtale godkjent av departementet, og 
arbeidstakeren 

a) er i lønnet arbeid på uttakstidspunktet, 

b) har en pensjonsgivende inntekt på uttakstidspunktet som omregnet til årsinntekt overstiger gjeldende 
grunnbeløp i folketrygden, og hadde en pensjonsgivende inntekt over gjennomsnittlig grunnbeløp i året før 
uttaksåret, 

c) er godskrevet pensjonspoeng i folketrygden1 for minst 10 år i perioden fra og med det år vedkommende 
fylte 50 år til og med året før uttaksåret, eller har minst 10 års medlemskap i Statens pensjonskasse2 etter 
fylte 50 år. Det kan bestemmes i tariffavtale at medlemskap i annen offentlig tjenestepensjonsordning er 
likestilt med medlemskap i Statens pensjonskasse, og 

d) har hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger grunnbeløpet i folketrygden i de 
10 beste inntektsårene etter 1966. Det gjennomsnittlige grunnbeløpet i det enkelte inntektsår legges til 
grunn. 
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Den samlede lagmannsrett kan ikke se at ordlyden gir noen klar løsning. Den utelukker ikke at offentlig AFP er 
en rettighet for den enkelte. Men den gir heller ingen klar indikasjon på at den er det. Lagmannsretten peker på 
at det står at den «som fratrer sin stilling etter 62 år», og videre kommer en rekke vilkår vedkommende må 
oppfylle for å få offentlig AFP. Lagmannsretten finner at dette taler for at det er først når man har fylt 62 år og 
det er fastslått at vilkårene er oppfylt at man har krav på offentlig AFP. 

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 ut et høringsnotat om forslag til ny tjenestepensjon for 
ansatte i offentlig sektor. I punkt 5.4 er gjeldende offentlig AFP omtalt, og der står det: 

1963-kullet fyller 62 år i 2025. Det er altså mer enn fem år til det tidligst skal utbetales ny offentlig AFP. 
Videre er AFP en kvalifikasjonsordning og ikke en opptjent og forsikret pensjonsordning. Det er således 
ikke nødvendig å få et opptjeningssystem på plass som skal implementeres av leverandørene i forkant. Det 
er derfor rom for videre utredning før et konkret lovforslag utformes. 

Lagmannsretten er av den mening at dette støtter oppfatningen om at arbeidstakere ikke har krav på offentlig 
AFP, men at dette er en kvalifikasjonsordning der man først har krav på ytelsen når man er blitt 62 år, har søkt 
og vilkårene er oppfylt. 

Det er beskjeden rettspraksis om AFP. HR-2018-1944-A gjaldt virksomhetsoverdragelse i privat sektor. En 
ansatt ville miste rett til privat AFP ved overdragelsen, men vedkommende kunne reservere seg mot ny 
arbeidsgiver om det var en ikke uvesentlig endring i arbeidsforholdet. Høyesterett kom til at hun hadde rett til å 
fortsette arbeidsforholdet med den gamle arbeidsgiveren. I avsnitt 56 og 57 fremgår det klart at privat AFP ikke 
er en rettighet før det er fastslått på uttakstidspunktet at vilkårene for å innvilge AFP er oppfylt. Selv om dette 
gjelder privat AFP, finner lagmannsretten at det noen likhetstrekk mellom privat og offentlig AFP, slik at 
dommen har en viss overføringsverdi. 

Rolf Andreas Negård er forhandlingsdirektør i NHO. Han forklarte seg som vitne i saken her. Han forklarte om 
privat AFP at dette ikke er en rettighet for den enkelte og at «ingen har krav på AFP, før han eller hun har fått 
AFP». Også dette gjelder privat AFP, men lagmannsretten finner at uttalelsen har en viss overføringsverdi. 

I Rt-2002-1576 kom Høyesterett til at en privat bedrift hadde adgang til å endre en kollektiv pensjonsordning. 
Etter lagmannsrettens syn er også det et lite moment for at offentlig AFP ikke er en rettighet for den enkelte. 

Hovedtariffavtalen i staten punkt 4.2.1 første ledd lyder: 

Arbeidstakere i staten og undervisningspersonalet har rett til å fratre med straks begynnende pensjon (AFP) 
ved fylte 62 år. Pensjonen beregnes etter de regler som framgår av lov om avtalefestet pensjon for 
medlemmer av Statens pensjonskasse. I tillegg til denne pensjonen utbetales et skattepliktig tillegg på kr 1 
700 pr. mnd. som tilsvarer det skattefrie sluttvederlag i LO/NHO-området. Arbeidstakere som fratrer med 
AFP tilstås en ytelse slik at ingen får mer enn 70 % av løpende lønnsinntekt på årsbasis. 

Første setning sier «har rett til å fratre ...». Dette kan forstås slik at offentlig AFP er en rettighet. Men flertallet 
finner det mer naturlig å forstå bestemmelsen slik at det er en henvisning til de alminnelige reglene i loven § 4. 
Lagmannsretten peker på at det er en reservasjonsrett ved virkosmhetsoverdragelser. Lagmannsretten finner 
derfor at hovedtariffavtalen ikke gir støtte til at offentlig AFP er en individuell rettighet. 

Offentlig AFP er en ordning som finansieres løpende, og det betales ikke premie eller legges opp fond for å 
dekke fremtidige utgifter. Etter lagmannsrettens syn er dette et viktig moment for at den enkelte arbeidstager 
ikke har et individuelt krav på offentlig AFP. Lagmannsretten er etter dette kommet til at offentlig AFP ikke er 
en individuell rettighet for den enkelte. Det er da ikke grunnlag for at rett til offentlig AFP følger med etter 
arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd eller annet ledd. 

Oppsummeringsvis er lagmannsrettens flertall kommet til at arbeidstakerne har fått medhold når det gjelder de 
to første punktene, oppsigelsesfristene og pensjon knyttet til særaldersgrenser, mens ISS får medhold på det 
tredje punktet knyttet til offentlig AFP. 

Saksomkostninger 

Ved avgjørelsen av saksomkostningene skal hver dommer legge sitt resultat til grunn. 

Flertallet, lagdommerne Borchsenius og Steinsvik og meddommer Midthus Østby, har kommet til at 
arbeidstakerne får medhold på to punkter og arbeidsgiverne får medhold på et punkt. Begge parter nedlagt stort 
arbeid i punktet om offentlig AFP, og dette punktet har antagelig størst økonomisk betydning for partene. De to 
øvrige punktene har imidlertid også medført betydelig arbeid og har stor økonomisk betydning. Flertallet finner 
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at begge parter har fått medhold av betydning uten å vinne saken. Tvisteloven § 20-3 kommer til anvendelse. 
Utgangspunktet er at partene da bærer hver sine omkostninger. Unntak gjelder der tungtveiende grunner tilsier 
det, og bestemmelsen viser til momentene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd og hvor mye partene har fått medhold 
og omkostningene knyttet til dette. Flertallet bemerker at selv om det var mest arbeid og størst økonomisk verdi 
knyttet til spørsmålet om offentlig AFP, var også de andre spørsmålene av betydning. For begge parter er dette 
en prinsipiell sak, og rettskildebildet er til dels vanskelig tilgjengelig. Flertallet finner ikke at det foreligger 
tungtveiende grunner til at noen av partene skal tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten. 

Lagmannsretten skal også avgjøre saksomkostningene for tingretten. Resultatet for lagmannsretten skal legges 
til grunn, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Flertallet viser til begrunnelsen ovenfor og finner at ingen av partene 
skal tilkjennes saksomkostninger for tingretten. 

Ekstraordinær lagdommer Rønning og meddommer Taylor har kommet til at arbeidsgiverne har fått medhold 
på alle tre punkter. Hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd er at den som vinner saken skal tilkjennes 
saksomkostninger. Dette mindretallet finner imidlertid at saken er så tvilsom at tungtveiende grunner gjør det 
rimelig at hver av partene bærer sine omkostninger for lagmannsretten. 

Dette mindretallet skal også avgjøre saksomkostningene for tingretten, og det resultatet dette mindretallet har 
kommet til skal legges til grunn. Dette mindretallet viser til begrunnelsen overfor og finner at partene bærer 
hver sine omkostninger også for tingretten. 

Saksomkostningsspørsmålet avgjøres etter flertallets syn. 

Dommen er avsagt under dissens. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Oppsigelsesfristene som de ankende parter hadde i Forsvarsbygg er omfattet av rettighetsovergangen til 

ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 
 

2. Pensjonsrettighetene knyttet til særaldersgrensen på 65 år som de ankende parter hadde i Forsvarsbygg er 
omfattet av rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS etter arbeidsmiljøloven § 16-2. 

 

3. Anken forkastes for så vidt gjelder kravet om at rettighetsovergangen til ISS Facility Services AS omfatter 
rettigheter til offentlig AFP. 

 

4. Hver av partene bærer sine omkostninger for tingrett og lagmannsrett. 
 

 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-42779 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-05-29 
Publisert LB-2018-42779 
Stikkord Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven. Innleie. Krav om fast ansettelse tilsvarende faktisk 

arbeidstid. Erstatning. 
Sammendrag En kvinne ble, samtidig som hun var fast ansatt i 30 % deltidsstilling i Oslo 

kommune som barnehagemedarbeider, innleid fra et bemanningsbyrå for å utføre 
merarbeid i barnehagen hun arbeidet i, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12. Hun fikk 
medhold i sitt krav med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 14-4 a om å være fast 
ansatt i kommunen i 80 % stilling, tilsvarende faktisk arbeidstid i den aktuelle 
tolvmånedersperioden. Bruken av innleie overfor medarbeideren som allerede var 
deltidsansatt, ble ansatt som en irregulær konstruksjon og en omgåelse av hennes 
vern i kraft av arbeidsmiljøloven. Hun fikk medhold i sitt krav om erstatning for 
økonomisk og ikke-økonomisk tap, med til sammen kr 602 000, herunder for 
pensjonstap. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2017-76075 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-42779 (18-
042779ASD-BORG/01). 

Parter I Anke: Partshjelper (§ 15-7) Landsorganisasjonen i Norge (advokat Edvard 
Bakke), ankende part A (advokat Børge Benum) mot Oslo kommune (advokat Tor 
Erling Nordstad og advokat Atle Torvund), Landsorganisasjonen i Norge (advokat 
Edvard Bakke).II Anke: Oslo kommune (advokat Tor Erling Nordstad og advokat 
Atle Torvund) mot partshjelper Landsorganisasjonen i Norge (advokat Edvard 
Bakke) og A (advokat Børge Benum). 

Forfatter Lagdommer Carl August Heilmann, lagdommer Nils Ihlen Ramm og ekstraordinær 
lagdommer Dag A. Minsaas.Meddommere: organisasjonssekretær Steinar Burås 
og selvstendig næringsdrivende Niels Selmer Schweigaard. 

 
 

 
 
 
 
[Saken gjelder]1 
Saken gjelder krav fra deltidsansatt om stillingsutvidelse med utgangspunkt blant annet i bestemmelsen i 
arbeidsmiljøloven § 14-4 a om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Videre gjelder 
saken krav om etterinnmelding i kommunal pensjonsordning samt krav om erstatning etter arbeidsmiljøloven. 

I Oslo tingretts påankede dom er det gitt slik oversikt over sakens faktiske bakgrunn, som partene ikke har hatt 
innvendinger av betydning til: 

A er deltidsansatt i Oslo kommune. Hun har fra 1.11.2014 hatt 30% fast stilling som barnehagemedarbeider 
i Bydel [bydel]. Forut for dette var hun midlertidig ansatt i tilsvarende stilling. I arbeidsavtalen av 2014 er 
oppgitt at arbeidssted er Y barnehage, men A arbeidet rent faktisk i Z barnehage inntil 1.3.2016 etter 
enighet mellom henne og arbeidsgiver. Fra 1.3.2016 arbeider A i Y barnehage. 

Oslo kommune inngikk i 2013 en såkalt samkjøpsavtale med arbeidsutleieselskapet Personalhuset Staffing 
Group (Personalhuset eller PSG), hvoretter kommunen innleier arbeidskraft fra dette arbeidsutleieselskapet. 

403



I tillegg til sin deltidsstilling i Oslo kommune, har A i henhold til arbeidsavtale av 3.9.2014 vært ansatt i 
PSG og har derfra vært innleid av kommunen i henhold til ovennevnte samkjøpsavtale for å arbeide som 
barnehagemedarbeider, utover den deltidsstilling hun allerede har som barnehagemedarbeider i kommunen. 

A har i perioden. 11.3.2015 – 11.3.2016 hatt merarbeíd på [979,75] timer i Z barnehage i bydel [bydel] i 
Oslo kommune utover sin 30 % faste stilling i kommunen. Dette arbeidet har A utført som innleid 
arbeidstager for PSG i henhold til avtalen mellom Oslo kommune og PSG. 

A har i nevnte periode ikke hatt merarbeid i sitt arbeidsforhold med Oslo kommune, og kommunen har ikke 
utbetalt lønn til A utover lønn i henhold til avtalen om 30 % fast stilling. Av lønnsslippen fremgår at A i 
2015 har arbeidet 7,5 timer overtid i sin stilling i kommunen. Overtiden er påløpt i tilknytning til 
personalmøte og foreldremøte som ansatte er pålagt å delta i. 

A fremsatte 11.03.2016 krav overfor Oslo kommune om stillingsutvidelse på grunnlag av utført merarbeid 
de siste 12 måneder, jf. aml § 14-4a. Oslo kommune avslo kravet 14.04.2016. A brakte kravet inn for 
tvisteløsningsnemnda 3.05.2016. Tvisteløsningsnemnda avsa 9.03.2017 [vedtak] hvoretter A ikke ble gitt 
medhold. 

Ved stevning av 3.05.2017 har A reist sak mot Oslo kommune og PSG med krav om utvidet stilling i 
medhold av aml § 14-4a. 

.... 

Oslo kommune fremsatte i tilsvaret spørsmål om avvisning i medhold av aml § 17-2 første ledd jf. § 14-3. 
A har bestridt at det er grunnlag for avvisning. 

A har i stevningen anført at vilkårene for å saksøke Oslo kommune og PSG under ett var til stede. PSG har 
i tilsvaret anført at vilkårene ikke var til stede, jf. tvistloven § 15-2 og § 15-6. Retten har behandlet 
spørsmålene og avsagt kjennelse 30-06.2017 med slik slutning: 

1. Sak nr. 17-076075TVI-OTIR/04 fremmes. 
 

2. Begjæring om forening av sakene mellom tas ikke til følge. 
Saken mellom A og PSG fortsetter etter dette som egen sak. 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) erklærte 24.10.2017 partshjelp til støtte for A. Oslo kommune har 
ikke bestridt grunnlaget for partshjelp. 

 

Oslo tingrett avsa 19. januar 2018 dom med slik domsslutning: 
1. A er fast ansatt i Oslo kommune i 80 % stilling. 

For øvrig frifinnes Oslo kommune. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 

A vant ikke frem med sin prinsipale anførsel om å være fast ansatt i 80 % stilling i medhold av 
arbeidsmiljøloven § 14-4 a. Tingretten mente videre at heller ikke bestemmelsen om utleie av arbeidstakere i 
arbeidsmarkedsloven § 27 første ledd nr. 2 kunne begrunne hennes krav. Derimot mente tingretten at 
anvendelse av den såkalte grunnbemanningslæren gir grunnlag for As krav på fast ansettelse i 80 % stilling i 
Oslo kommune, med virkning fra domstidspunktet. Tingretten fant ikke grunnlag for å tilkjenne henne 
erstatning og mente at hun heller ikke hadde sannsynliggjort noe økonomisk tap som skyldes kommunen. 
Videre mente tingretten at det ikke var grunnlag for kravet om etterinnmelding i kommunens pensjonsordning. 

Både Oslo kommune og A har anket tingrettens dom. 

Oslo kommunes anke gjelder avgjørelsen om at A er fast ansatt i Oslo kommune i 80 % stilling. 

As anke gjelder frifinnelsen av Oslo kommune for hennes krav om erstatning og etterinnmelding i kommunens 
pensjonsordning, samt sakskostnadsavgjørelsen. 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har også for lagmannsretten erklært partshjelp til støtte for A i medhold av 
tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b. LOs adgang til å opptre som partshjelper er ikke bestridt. 

Det er under ankebehandlingen opplyst at Oslo kommune inngikk en ny samkjøpsavtale 18. januar 2018. A 
inngikk 3. juni 2018 en arbeidsavtale med Pedagogisk VikarSentral AS. Stillingen er benevnt som ringevikar. 
Hun har ellers fortsatt sin 30 % faste stilling i Oslo kommune. 
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Ankeforhandling er holdt 30. april samt 2. og 3. mai 2019 i Borgarting lagmannsretts hus. Oslo kommune var 
representert ved sin prosessfullmektig, advokat Tor Erling Nordstad, samt rettslig medhjelper, advokat Atle 
Torvund. Videre møtte for kommunen enhetsleder B og HR-rådgiver C. B avga forklaring. A møtte sammen 
med sin prosessfullmektig, advokat Børge Benum, og hun avga forklaring. Det ble i tillegg til B avhørt to 
vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 
LO var representert ved sin prosessfullmektig, advokat Edvard Bakke. 
 
 
Oslo kommune har til støtte for sin anke i hovedtrekk anført: 
Oslo kommune gjør gjeldende at A ikke har krav på 80 % fast stilling i kommunen. 

Tingretten har korrekt funnet at det ikke er grunnlag for As prinsipale påstandsgrunnlag begrunnet i 
bestemmelsen om merarbeid i arbeidsmiljøloven § 14-4 a jf. § 14-4 b. Bestemmelsen kommer ikke til 
anvendelse ved innleie. Det vises særlig til bestemmelsens ordlyd, forarbeider og system. Reglene om innleie 
inneholder ikke noen henvisning til § 14-4 a. Arbeidet som danner grunnlaget for kravet, er utført utelukkende 
som ansatt i PSG, og med lønn derfra. A har ikke utført noe merarbeid for kommunen, men har i relasjon til 
merarbeidet hatt sine rettigheter som ansatt i PSG. 

Innleien som saken gjelder, er lovlig etter arbeidsmiljøloven § 14-12 jf. § 14-9 første ledd bokstav b. A ble leid 
inn til barnehager i Bydel [bydel] for å utføre arbeid «i stedet for en annen eller andre». Det var verken 
utilbørlig eller i strid med saklighetsnormer å foreta innleie fra PSG i stedet for å engasjere henne direkte til å 
utføre vikariater. Dette utgjorde heller ikke utøvelse av styringsrett overfor henne eller noen diskriminering av 
henne. 

Tingretten har korrekt lagt til grunn at heller ikke bestemmelsen om utleie av arbeidstakere i 
arbeidsmarkedsloven § 27 første ledd nr. 2 kunne begrunne hennes krav, eller utgjøre noe støtteargument for 
kravet. I saken her er det ikke tale om tilbakeleie til tidligere arbeidsgiver. A har i hele den aktuelle perioden 
vært deltidsansatt i kommunen. 

As anførsler kan under enhver omstendighet ikke lede til økt stillingsprosent etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a. 

Grunnbemanningslæren kommer ikke til anvendelse overfor innleie fra bemanningsforetak. Læren er utviklet 
med tanke på midlertidige ansettelser, ikke innleie med annen arbeidsgiver. Det er ikke rettslig parallellitet 
mellom midlertidig ansettelse og innleie. Det er ikke grunnlag for å utvide anvendelsesområdet for læren; det er 
i tilfellet en lovgiveroppgave. 

For det tilfellet at grunnbemanningslæren kan komme til anvendelse ved innleie, anfører kommunen at 
kriteriene etter læren i dette tilfellet ikke er oppfylt. 

Det er ikke faktisk eller rettslig grunnlag for As nye påstandsgrunnlag om at Oslo kommune er hennes 
arbeidsgiver for alt arbeid som er utført for Oslo kommune gjennom hennes arbeidstakerforhold til PSG. Ut 
over hva som gjelder As 30 % faste stilling i Oslo kommune, er kommunen ikke hennes arbeidsgiver. Det er 
det PSG som er. I relasjonen mellom kommunen og PSG foreligger et innleieforhold. A har hatt 
tidsbegrensede, spesifikke vikaroppdrag innenfor rammen av arbeidsmiljøloven § 14-4 a jf. § 14-19 første ledd 
bokstav b. 

Til As anke har kommunen i hovedtrekk anført: 

Det er avgjort av tingretten at en eventuell fast ansettelse gjelder «fra domstidspunktet». Dette er ikke gjenstand 
for overprøving og må danne rammen for hva lagmannsretten skal ta stilling til. Det er ikke rettsgrunnlag for 
tilbakevirkende lønnskrav mot kommunen. 

A er allerede medlem i kommunens pensjonsordning, og hennes krav om etterinnmelding gjelder i realiteten 
beregning av pensjonsgrunnlaget. Det foreligger ikke rettsgrunnlag for dom for pensjonsgrunnlag basert på 
arbeid gjennom PSG. Etterinnmelding med virkning lenger tilbake enn tidspunktet for fast ansettelse etter dom 
må under enhver omstendighet anses rettslig utelukket. 

I relasjon til erstatningskravet var det korrekt av tingretten å legge til grunn at kommunen ikke har overtrådt 
noen av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Kommunen har heller ikke opptrådt kritikkverdig, og A er ikke 
blitt utsatt for noen krenkelse. 
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Arbeidsmiljøloven § 14-11 andre ledd gir bare grunnlag for erstatning ved brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 
eller 14-10. I tilfellet skal erstatningen fastsettes i medhold av § 15-12 andre ledd. Det foreligger ikke noe tap 
som skyldes kommunen; A har hatt inntekter fra sitt arbeid for PSG. Redusert inntekt skyldes hennes egne valg. 
Etter omstendighetene er det ikke rimelig å tilstå erstatning. Erstatning for tidsrom lenger tilbake enn 
tidspunktet for fast ansettelse etter dom, må uansett være utelukket. 

Hvis A får medhold i sin subsidiære påstand under punkt 2 i påstanden, bestrides ikke erstatningsberegning 
basert på 15 % av tilkjent økonomisk tap. 

Forsinkelsesrenter løper først fra det betalingstidspunkt en dom fastsetter. 

Det er nedlagt slik påstand: 

Vedrørende Oslo kommunes anke: 
1. Oslo kommune frifinnes. 

 

2. Hver av partene og partshjelperen bærer sine egne sakskostnader for begge instanser. 
Vedrørende As anke: 

 

1. Anken forkastes. 
 

2. Hver av partene og partshjelperen bærer sine egne sakskostnader for begge instanser. 
 
 
 
A har til Oslo kommunes anke i hovedtrekk anført: 
Fast ansettelse i topartsforhold er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Ivaretagelsen av denne hovedregelen er en 
viktig del av stillingsvernet, som skal sikre stabile arbeidsforhold og inntekt. Innleie fra bemanningsbyrå er 
tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd 
bokstav a-e. Rett til stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a skal 
underbygge lovgivers og arbeidslivets parters ønske om «heltidskultur». 

Det er forutsatt i lovforarbeidene at domstolene kan sette avtaler til side som proformaverk hvis vikariater 
inngås for å omgå lovens bestemmelser eller om avtalen er utilbørlig overfor arbeidstaker, jf. Ot.prp.nr.41 
(1975–1976) side 71. Domstolene har også en generell adgang til å sette til side forsøk på omgåelse av 
ufravikelig vernelov, jf. Høyesteretts dom Rt-2005-826 avsnitt 30. 

As krav om å være fast ansatt i 80 % stilling i Oslo kommune er fremsatt med henvisning til arbeidsmiljøloven 
§ 14-4 a, uten at bestemmelsen anføres som direkte, selvstendig hjemmel for kravet. Det gjøres gjeldende at 
slik innleie ble praktisert overfor henne, var innleien urettmessig. Innleien må anses som et arrangement som 
var illojalt eller utilbørlig overfor henne. Det er flere momenter som underbygger denne anførselen. 

Arbeidet A utførte i Z barnehage som innleid i den aktuelle perioden, var nøyaktig det samme som hun utførte i 
sin faste deltidsstilling. Hun var som deltidsansatt faktisk og rettslig i en annen posisjon enn innleide som ikke 
hadde noe arbeidsforhold til kommunen. Situasjonen i saken her er derfor spesiell. 

Kommunen hadde inngått en rammeavtale med A om bruk av henne som tilkallingsvikar. Dette hadde i hvert 
fall skapt en berettiget forventning hos henne om å bli benyttet som direkteengasjert vikar. Kommunens 
beslutning om å kreve at merarbeid skulle skje gjennom bemanningsbyrå, var i strid med den ulovfestede 
saklighetsnormen ved utøvelse av styringsretten. 

Som innleid hadde A ikke samme forutsigbarhet for når og hvor hun skulle arbeide som heltidsansatte og andre 
deltidsansatte som ble direkte engasjert. Hun ble derfor som deltidsansatt diskriminert, jf. arbeidsmiljøloven § 
13-1 tredje ledd. 

Felles hjelpeark partene har fremlagt, viser at det var behov for merarbeid. Kommunen hadde plikt til å tilby 
henne dette etter arbeidsmiljøloven § 14-3, eller subsidiært latt henne fortsette som direkteengasjert vikar, slik 
rammeavtalen la opp til. 

For A fikk innleiepraksisen klare negative konsekvenser. Hun var fast ansatt i det aktuelle tidsrommet og 
arbeidet hovedsakelig i Z barnehage, slik at hun hadde en sterk tilknytning der. Gjennom bemanningsforetaket 
PSG gikk hun fra å jobbe om lag 80 % i denne barnehagen over til å bli formidlet til en rekke ulike barnehager, 
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ofte på kort varsel. Hun hadde ikke lønn mellom oppdragene og var i realiteten bare midlertidig ansatt i PSG. I 
foretaket hadde hun klart dårligere tjenestepensjonsordning enn i kommunen. 

Innleie av A var i strid med interne politiske målsetninger i Oslo kommune om å styrke heltidskulturen. 

A ble fast ansatt i 2014 uten noen som helst forbehold. Gjeldene språkkrav utgjør ingen saklig begrensning i 
relasjon til hennes krav i saken. 

Innleiearrangementet var på denne bakgrunn urettmessig overfor A. Hun har krav på å bli satt i samme stilling 
som om det rettsstridige forholdet tenkes borte. Hadde kommunen opptrådt i samsvar med loven og brukt 
henne som direkteengasjert vikar, hadde hennes krav vært direkte hjemlet i arbeidsmiljøloven § 14-4 a. 

Innleien av A var også ulovlig fordi den stred mot arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav b, som gjelder 
vikararbeid. Arbeidet hun utførte som innleid, utgjorde ikke lovlig vikararbeid. Det vises til uttalelsene i 
Ot.prp.nr.50 (1993–1994) punkt 7.1. om forståelsen av «vikariat». 

Virkningen av ulovlig innleie er rett til fast tilsetting hos innleier, jf. arbeidsmiljøloven § 14-14 første ledd. 

Subsidiært anføres den domstolskapte grunnbemanningslæren som grunnlag for A krav om fast ansettelse i 80 
% stilling. Hun kan i hovedsak og i resultatet slutte seg til tingretten dom på dette punktet. Det aktuelle 
virksomhetsområdet er barnehagesektoren i Bydel [bydel]. Kravet til tilknytning til virksomheten er oppfylt. 
Barnehagesektoren i bydelen har hatt et fast, stabilt behov for vikarer. Det er ikke fremkommet avgjørende 
forhold som taler mot at det var et reelt alternativ å øke grunnbemanningen i virksomheten. 

Atter subsidiært anføres, som ny anførsel for lagmannsretten, at reglene for delt/felles arbeidsgiveransvar gjør 
at A har krav på fast ansettelse i Oslo kommune. Hun viser her til det som anføres av partshjelperen. 

Kravet om fast ansettelse i 80 % stilling gjøres gjeldende fra kravet ble fremmet 11. mars 2016. 

A har til støtte for sin egen anke i hovedtrekk anført: 

Det beror på feil rettsanvendelse når tingretten har lagt til grunn at det ikke foreligger rettslig grunnlag for 
erstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd innebærer et objektivt ansvar for brudd på arbeidsmiljølovens 
regler. Det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd om fast ansettelse og/eller § 14-9 andre 
ledd b (vikarbestemmelsen). Hjemmel for erstatning foreligger også i lovens § 14-14 andre ledd om virkning av 
ulovlig innleie. 

Vernehensyn tilsier at virkningen av kommunens rettsbrudd skal være fra det tidspunktet som A har gjort 
gjeldende. 

Det er videre feil da tingretten kom til at A ikke har sannsynliggjort at det foreligger et økonomisk tap. Det 
vises til fremlagt tapsoversikt. Det bør ikke gjøres fradrag for inntekten fra PSG. Hun har ikke vært i noen «fast 
og ordnet arbeidssituasjon» i PSG, jf. Rt-2005-518 avsnitt 69-70. 

Det er også grunnlag for å tilkjenne A oppreisningserstatning. 

Krav om etterinnmelding i kommunens tjenestepensjonsordning er en følge av fast ansettelse i 80 % stilling. 
Kommunen har plikt til å melde alle fast ansatte inn i ordningen med riktig stillingsprosent. Også i denne 
sammenheng er det riktig å legge til grunn tidspunktet da kravet om fast ansettelse ble gjort gjeldende. 

Subsidiært gjøres det gjeldende et erstatningskrav tilsvarende 15 % av erstatningssummen etter punkt 1 i 
påstanden. 

Det er nedlagt slik påstand: 

I anken: 
1. A tilkjennes erstatning og oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn. 

 

2.  
Prinsipalt: 
A etterinnmeldes i Oslo kommunes pensjonsordning i 80% stilling tilbake til 11. mars 2016. 
Subsidiært: 
A tilkjennes erstatning for manglende innmelding i tjenestepensjonsordningen begrenset oppad til 15% 
av beløpet tilkjent i økonomisk tap i punkt 1. 

 

1. Oslo kommune erstatter As sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
I motanken: 
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1. Anken forkastes. 
 

2. Oslo kommune erstatter As sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Landsorganisasjonen i Norge har som partshjelper til støtte for A i 
hovedtrekk anført: 
Hovedregelen i norsk arbeidsrett er fast, direkte ansettelse i topartsforhold. 

Arbeidsmiljøloven § 14-9 om midlertidig ansettelse hjemler unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. I 
arbeidsmiljøloven § 14-12 om innleie er det gjort unntak fra hovedregelen om direkte ansettelse. Det er et 
bærende prinsipp at det er lik adgang til midlertidig ansettelse og innleie. Økt bruk av innleie og andre former 
for midlertidig eller indirekte ansettelser, er ikke en ønsket utvikling. 

Adgangen til å gjøre unntak fra hovedregelen om fast, direkte ansettelse kan ikke vurderes isolert, men må ses i 
sammenheng med lovens verneregler, som er av fragmentarisk karakter. 

Gjennom Oslo kommunes og PSGs arrangement er A fratatt sitt vern og rettigheter hun ellers skulle hatt etter 
arbeidsmiljøloven. Arrangementet er basert på en grunnleggende feil bruk av innleieinstituttet og er 
uakseptabelt, uverdig og ulovlig. 

LO gjør særskilt gjeldende at As krav om fast ansettelse er hjemlet i regelen om delt arbeidsgiveransvar. I kraft 
av denne regelen anføres det at Oslo kommune var direkte arbeidsgiver for henne i hele den relevante perioden 
som danner grunnlag for hennes krav om fast ansettelse i 80 % stilling, også for alt arbeid som er utført for 
kommunen med PSG som formell arbeidsgiver. 

Arbeidsgiverbegrepet er funksjonelt, og det er åpning for at arbeidsgiveransvaret etter en konkret vurdering kan 
plasseres hos flere, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) punkt 6.2.4. Regelen om delt arbeidsgiveransvar er en regel 
om ansvarsgjennombrudd basert på arbeidsrettslige hensyn, jf. HR-2018-2371-A avsnitt 121. 

I saken her er det to faktiske aspekter som begrunner ansvarsgjennombrudd. Det er hvordan As arbeidsforhold i 
PSG kom i stand og forløp, og det er konsekvensene for henne av kommunens valg av måte å gjøre bruk av 
hennes arbeidskraft. 

Før arbeidsforholdet med PSG utførte A arbeid ut over 30 % som direkte engasjert av kommunen. Hun hadde 
et ønske om fortsatt å utføre merarbeid, men det var ikke hennes ønske at dette skulle skje ved innleie. Det var 
kommunens ønske om å bruke henne gjennom innleie som var foranledningen til hennes ansettelse i PSG. Den 
eneste arbeidsgiverfunksjon som ble utøvd av PSG var ansettelse, formidling av oppdrag og lønn. Ellers var 
alle arbeidsgiverfunksjoner fortsatt i kommunen. Den konstruksjonen som ble benyttet, var ukjent, og den var i 
strid med As berettigede forventninger. Den utgjorde også usaklig forskjellsbehandling av henne. Videre ble As 
rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-4 a og grunnbemanningslæren satt ut av funksjon, og hun hadde 
verken trygghet for arbeid eller trygghet i arbeid. 

Det er nedlagt slik påstand: 

Oslo kommune dekker LOs sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
[Lagmannsretten bemerker]1 
Lagmannsretten er som tingretten kommet til at A er fast ansatt i Oslo kommune i 80 % stilling, men på et 
annet grunnlag. Videre er lagmannsretten som tingretten kommet til at hun ikke får medhold i sitt krav om å få 
dom for etterinnmelding i kommunens pensjonsordning. I motsetning til tingretten mener lagmannsretten at det 
er grunnlag for å tilkjenne henne erstatning. 

Kommunens anke – spørsmålet om fast ansettelse i 80 % stilling 
Lagmannsretten har som utgangspunkt for sine vurderinger at hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast, direkte 
ansettelse i topartsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd og Prop.74 L (2011–2012) kapittel 1.1. 
Bruken av midlertidig ansettelse (arbeidsmiljøloven § 14-9) og innleie (arbeidsmiljøloven § 14-12) utgjør 
unntak fra denne hovedregelen. Ved tolkningen av arbeidsmiljølovens bestemmelser, må det etter 
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lagmannsrettens oppfatning ses hen til at loven er en vernelov, der ett av formålene er «å sikre trygge 
ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet», jf. lovens § 1-1 andre ledd. 

Som det fremgår av saksfremstillingen, har A fra november 2014 hatt 30 % fast stilling i Oslo kommune, som 
barnehagemedarbeider i Bydel [bydel]. Hun arbeidet frem til mars 2016 i Z barnehage. A har fremmet sitt krav 
om fast ansettelse i 80 % stilling med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 14-4 a. Bestemmelsen lyder slik: 

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid 
(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for 
merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt 
arbeidstaker fremmet sitt krav. 
(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2. 

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 14. juni 2013 nr. 32. Det fremgår av lovens forarbeider at i bestemmelsen 
inngikk blant flere tiltak som hadde «til hensikt å redusere omfanget av ufrivillig deltid og å styrke rettighetene 
til arbeidstakere som jobber ufrivillig deltid», jf. Prop.83 L (2012–2013) kapittel 4.1. Under 
Arbeidsdepartementets vurderinger i kapittel 4.4.4.1. fremgår videre: 

Fortrinnsrettsbestemmelsen som ble innført i arbeidsmiljøloven § 14-3 med virkning fra 2006, gir 
kvalifiserte deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at det foretas nyansettelser i virksomheten. 
Fortrinnsretten er imidlertid betinget av at det foreligger en ledig stilling eller del av stilling. I praksis 
jobber mange deltidsansatte jevnlig utover avtalt arbeidstid slik at det får karakter av en fast ordning, uten 
at det samtidig foretas nyansettelser i virksomheten. I slike situasjoner har de deltidsansatte ikke mulighet 
til å benytte seg av fortrinnsretten til å få utvidet stillingen sin. 

Departementet mener derfor at gode grunner taler for å lovfeste retten til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid. Departementet mener at en slik rett for deltidsansatte vil kunne bidra positivt til at flere av de 
som i dag er i uønsket deltid får rett til stillingsandel tilsvarende faktisk arbeidstid. En slik bestemmelse vil 
også kunne bidra til at arbeidsgiver får bedre oversikt og blir mer bevisst bruken av merarbeidet, og inngår 
avtaler med ansatte i deltidsstillinger ved økt arbeidsbelastning. 

Departementet viser til at arbeidstakere allerede etter gjeldende rett har krav på at den skriftlige 
arbeidsavtalen reflekterer den faktiske arbeidstiden. Ulempen for den enkelte arbeidstaker er at dette vil 
kreve en rettslig prosess dersom arbeidsgiver ikke aksepterer et krav om utvidet stillingsprosent. For de 
fleste arbeidstakere er imidlertid terskelen høy for å gå til søksmål mot sin egen arbeidsgiver, og en rettslig 
prosess er også forbundet med stor risiko både økonomisk og sosialt. En ny regel som lovfester retten til 
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte, samtidig som avgjørelsesmyndigheten ved eventuell 
tvist legges til Tvisteløsningsnemnda, vil ikke innebære noen helt ny rettighet. Tanken er å klargjøre og 
styrke deltidsansattes rettsstilling og bidra til en enklere prosess for de som ønsker å fremme et slikt krav. 
En slik regel vil særlig være til fordel for kvinner, som er sterkt overrepresentert blant de deltidsansatte som 
ønsker å få økt sin stillingsandel. 

Lagmannsretten mener at A reelt sett faller inn under den gruppen arbeidstakere hvis rettigheter 
arbeidsmiljøloven § 14-4 a har tatt sikte på å styrke. Hun har hatt deltidsstilling. Videre har hun forklart, og 
lagmannsretten legger til grunn, at hun ønsket å jobbe mer enn stillingsandelen tilsa. Hun ville gjerne jobbe 100 
%. Hun har også faktisk arbeidet utover det som har vært arbeidstiden i henhold til stillingsandelen. 

Som det fremgår av bestemmelsens ordlyd, omfatter den «[d]eltidsansatte» som «de siste 12 måneder» «jevnlig 
har arbeidet utover avtalt arbeidstid». Det er enighet om at den avgjørende perioden for en vurdering etter 
bestemmelsen er 11. mars 2015-11. mars 2016. I denne tolvmånedersperioden var A deltidsansatt i kommunen. 
Spørsmålet i relasjon til anvendelse av bestemmelsen blir dermed om hun «jevnlig har arbeidet utover avtalt 
arbeidstid». Om dette vilkåret heter det i Prop.83 L (2012–2013) kapittel 4.4.4.2: 

Når deltidsansatte arbeider utover sin avtalte arbeidstid, kan dette ha mange benevnelser, som merarbeid, 
overtid, ekstraarbeid, vikararbeid osv. Departementet opprettholder forslaget fra høringen om en 
bestemmelse som gir rett for deltidsansatte til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid når vedkommende jevnt 
over tid har utført arbeid utover avtalt arbeidstid. Flere av høringsinstansene har etterlyst en klargjøring av 
hva som ligger i kriteriet «arbeid utover avtalt arbeidstid», særlig om forholdet til midlertidige ansettelser. 
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Det bestemmelsen tar sikte på å omfatte, er jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den deltidsansatte 
formelt har. Den typiske situasjonen vil være der arbeidstaker arbeider «ekstravakter» utover avtalen, eller 
av andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling, såkalt merarbeid. Årsaken til ekstraarbeidet er for 
så vidt uten betydning. Bestemmelsen skal derfor gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, 
sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet. Samtidig må bestemmelsen avgrenses mot 
situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt. Et 
eksempel kan være en deltidsarbeidende med 50 prosent stilling som for en periode dessuten er ansatt i et 
vikariat i 50 prosent for en kollega som er i foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil arbeidstaker (for en tid) 
ha avtalt arbeidstid tilsvarende full stilling; tilleggsstillingen kan således ikke anses som «arbeid utover 
avtalt arbeidstid». 

Det er samtidig ikke meningen at retten skal kunne uthules av at typiske ekstravakter konstrueres som 
enkeltstående midlertidige ansettelser. Departementet legger til grunn at det her vil måtte foretas 
grenseoppganger i praksis. I den forbindelse bør arbeidets varighet og dets karakter av å dekke en 
«merarbeidssituasjon»/om det fremstår som ekstraarbeid, være sentralt. 

Lagmannsretten bemerker at A som deltidsansatt faktisk «jevnt over tid har utført arbeid utover avtalt 
arbeidstid». Som nevnt utførte hun i den aktuelle perioden arbeid utover sin 30 % stilling i Z barnehage på til 
sammen 979,75 timer. Det fremgår av fremlagt oversikt over utført arbeid, at merarbeidet var knyttet til fravær 
fra åtte ulike medarbeidere i perioden, og at det var fordelt jevnt ut over perioden. Merarbeidet hadde etter 
lagmannsrettens oppfatning mer karakter av å være «'ekstravakter' utover avtalen» enn en avtalt «utvidelse av 
stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt». Merarbeidet kan heller ikke, slik lagmannsretten ser 
det, likestilles med eksempelet i forarbeidene på hva som kan være en avtalt utvidelse av stillingen. 
Lagmannsretten kan etter dette – på bakgrunn av lovens ordlyd, forarbeider og formål – ikke se det annerledes 
enn at det merarbeid A utførte i den aktuelle perioden, i utgangspunktet faller inn under det som etter 
arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir rett til fast stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Spørsmålet er hvilken betydning det skal ha at merarbeidet A utførte i perioden, ble utført som innleid 
arbeidstaker fra PSG. Formelt sett har hun da ikke arbeidet «'overtid' i sin deltidsstilling»; merarbeidet har vært 
utført med PSG som arbeidsgiver. 

Oslo kommune har anført at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-4 a ikke får anvendelse ved innleie. 
Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie, lyder 
slik: 

1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som 
det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav a til e. Innleier skal på forespørsel fra 
bemanningsforetaket opplyse om innleien gjelder et vikariat. 

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter 
arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den 
arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som 
er bestemt i første ledd. Virksomheten og bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet 
fremlegge dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum. 

(3) Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, 
herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte. 

(4) Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i § 14-9 sjuende ledd tilsvarende. 

(5) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når 
viktige samfunnshensyn tilsier det 

Oslo kommune har anført at det ut fra lovens system skulle vært en henvisning fra arbeidsmiljøloven § 14-12 til 
lovens § 14-4 a dersom denne bestemmelsen skulle gjelde ved innleie. Lagmannsretten er enig i dette og legger 
til grunn at det som utgangspunkt er riktig at § 14-4 a ikke får anvendelse ved innleie. 

Imidlertid skiller de faktiske forhold i saken her seg fra det som kjennetegner et innleieforhold. Ved innleie vil 
det typisk foreligge et trepartsforhold der arbeidstakeren er ansatt i et bemanningsforetak og blir utleid til en 
virksomhet (innleier). Situasjonen ved innleie av arbeidskraft vil altså typiske være at arbeidstakeren har et 
ansettelsesforhold til en annen arbeidsgiver enn den oppdraget utføres hos, jf. Jan Fougner mfl. 
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Arbeidsmiljøloven, Lovkommentar, 3. utgave side 852. As arbeidsforhold skiller seg fra den typiske situasjonen 
ved at hun har vært deltidsansatt i kommunen samtidig som hun er blitt innleid til kommunen. Dette må anses 
som en helt særegen situasjon. A har som deltidsansatt faktisk og rettslig vært i en annen posisjon enn innleide 
som ikke har noe arbeidsforhold til kommunen. At situasjonen er særegen, underbygges av at ingen av partene 
har kunnet opplyse om noe annet kjent tilsvarende arbeidsforhold. 

Lagmannsretten kan heller ikke se at det er holdepunkter i lovforarbeidene for at lovgiver har sett for seg 
muligheten for at innleieinstituttet skulle bli benyttet slik det er gjort i saken her, og enn mindre vurdert en slik 
situasjon. 

Etter lagmannsrettens syn er det flere hensyn som tilsier at bruken av innleie i saken her ikke bør få avgjørende 
betydning for As rettigheter etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a. 

Selv om As merarbeid formelt er blitt utført med PSG som arbeidsgiver, har hun reelt sett fortsatt å arbeide på 
samme måte for kommunen som hun gjorde før hun ble ansatt i PSG. Hun hadde fortsatt sin faste deltidsstilling 
i kommunen. Videre utførte hun sitt arbeid som før i Z barnehage. Dette gjaldt også merarbeidet. Bortsett fra at 
merarbeidet ble formidlet gjennom PSG og ble betalt av foretaket, ble alle arbeidsgiverfunksjoner knyttet til 
merarbeidet ivaretatt av kommunen. 

Oslo kommune inngikk i oktober 2015 en «rammeavtale for timelønnet arbeid/vikararbeid etter tilkalling» med 
A. Avtalens varighet ble forlenget til ut juli 2016 ved avtale i januar 2016. Hun hadde altså slik avtale i store 
deler av tolvmånedersperioden etter § 14-4 a. Selv om rammeavtalen ikke ga henne noe krav på å bli tilbudt 
arbeid, var den etter lagmannsrettens oppfatning egnet til å gi henne forventning om å få merarbeid gjennom 
direkte engasjement av kommunen. Det fremgår av fremlagt omforent hjelpeark for lagmannsretten at Bydel 
[bydel] gjorde bruk av andre direkteengasjerte vikarer i barnehagene i den aktuelle perioden. 

Det må legges til grunn at bruken av innleie som alternativ til fortsatt direkteengasjement fra kommunens side 
har hatt negative konsekvenser for A. Hun har som innleid ikke hatt samme forutsigbarhet for når og hvor hun 
skal arbeide som heltidsansatte og deltidsansatte som gis merarbeid ved direkteengasjement. Etter det opplyste 
har hun som ansatt i PSG hatt dårligere tjenestepensjonsordning enn i ansatte i kommunen. 

Den måten innleieinstituttet er blitt benyttet i relasjon til A, harmonerer etter lagmannsrettens oppfatning ikke 
særlig godt med arbeidsmiljølovens hovedregel om fast, direkte ansettelse i topartsforhold samt lovens formål 
om å sikre trygge ansettelsesforhold. 

Lagmannsretten mener videre at kommunens bruk av innleie i saken heller ikke harmonerer godt med 
bestemmelsen i arbeidsmarkedsloven § 27 første ledd nr. 2. Det fremgår her at en virksomhet som leier ut 
arbeidstakere ikke kan «leie ut en arbeidstaker til en av arbeidstakerens tidligere arbeidsgivere før det har gått 
seks måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne». Det gir etter lagmannsrettens oppfatning dårlig 
sammenheng i regelverket dersom adgangen til utleie av arbeidstaker som er ansatt hos innleier skal gå lenger 
enn utleie av arbeidstaker som har vært ansatt. 

Lagmannsretten tilføyer at bruken av innleie som i saken her heller ikke synes å harmonere med en politisk 
målsetting om «[f]lere i heltidsarbeid» som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett 2019 og 
økonomiplan for 2019-2022. Her heter det: 

Mye deltid kan påvirke kvaliteten på tjenestene og små stillinger kan gi lite forutsigbarhet for både ansatte, 
arbeidsgivere og brukere av tjenester. Byrådet setter av midler for å styrke heltidskulturen i Oslo kommune 
og tilby flest mulig hele og faste stillinger. I tillegg setter vi av 4 mill. til et toårig pilotprosjekt med 
vikarpool for barnehage i noen bydeler. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 
Målet er å gi flere faste jobber og sikre barnehagene tilgang til faste, stabile vikarer og redusert bruk av 
private vikarbyråer. 

Oslo kommune har vist til at A selv valgte å inngå arbeidsavtale med PSG. Lagmannsretten kan vanskelig se at 
det kan anses som et ønsket valg fra hennes side å bli innleid fremfor å bli engasjert direkte av kommunen. 
Bruken av innleie må ses på bakgrunn av at kommunen hadde inngått en samkjøpsavtale med PSG. Leder av 
barnehagesektoren i Bydel [bydel], B, har for lagmannsretten forklart at han formidlet til lederne for 
barnehagene i bydelen, at det var ønskelig at arbeidsutleieselskapet ble benyttet. A hadde som nevnt et ønske 
om å jobbe mer enn 30%. Hun har forklart at bakgrunnen for at hun inngikk avtalen med PSG, var at lederen 
for Z barnehage sa til henne at hun måtte kontakte PSG dersom hun ønsket å jobbe ekstra. Avdelingsleder D i 
PSG har som vitne forklart for lagmannsretten at A ble innkalt til intervju i selskapet etter at lederen for Z 
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barnehage hadde formidlet at A var en person de ønsket å leie inn. Etter dette legger lagmannsretten til grunn at 
hun inngikk avtalen med PSG fordi hun oppfattet det slik at hun måtte dette for fortsatt å få merarbeid i 
barnehagen. Det er også vanskelig å forstå hvorfor hun etter eget ønske skulle velge å skaffe seg merarbeid 
gjennom å bli innleid fremfor å fortsatt å bli direkteengasjert. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det 
var kommunens ønske om å bruke henne gjennom innleie som var foranledningen til hennes ansettelse i PSG. 

Samlet sett fremstår etter lagmannsrettens oppfatning Oslo kommunes innleiepraksis overfor A som en 
irregulær konstruksjon. Denne konstruksjonen fremstår videre som en omgåelse av det vern hun, som fast 
ansatt i deltidsstilling i Oslo kommune, skal ha i kraft av arbeidsmiljøloven. Lagmannsretten mener gode 
grunner tilsier at denne omgåelsen likestilles med brudd på bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 om 
innleie. Virkningen av ulovlig innleie er rett til fast tilsetting hos innleier, jf. arbeidsmiljøloven § 14-14 første 
ledd. 

Uansett om arbeidsmiljøloven § 14-14 gir direkte hjemmel for As krav om fast ansettelse, kan domstolene – 
slik lagmannsretten ser det – ut fra et gjennomskjæringssynspunkt se bort fra innleiekonstruksjonen ved 
vurderingen av det krav hun har fremmet med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 14-4 a. Anvendelse av et 
slikt gjennomskjæringssynspunkt i arbeidsforhold har støtte i Ot.prp.nr.50 (1993–1994) kapittel 7.1, der 
Kommunal- og arbeidsdepartementet uttalte: 

Å kalle et arbeidsforhold for vikariat er klart ikke nok til å oppfylle lovens krav, lovligheten må vurderes 
konkret ut fra de reelle forholdene. I forarbeidene (Ot.prp.nr.41 (1975–1976) side 71) uttales det at: 

«Selv om utgangspunktet er at tilsetting i vikariater kan avtales, vil slike avtaler kunne anses som 
proformaverk og dermed settes til side. Det må være helt klart at dersom avtaler om vikariater inngås for å 
omgå lovens bestemmelser eller om avtalen er utilbørlig i forhold til arbeidstakeren, vil den kunne settes til 
side av domstolene.» 

Når det gjelder anvendelse av gjennomskjæringssynspunkter i arbeidsforhold i rettspraksis, viser 
lagmannsretten til Høyesteretts dommer i Rt-2005-826 avsnitt 30, Rt-2013-1730 avsnitt 48-53 og HR-2018-
2371-A avsnitt 121. 

Saken i Rt-2013-1730 gjaldt krav om fast ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft. Saken reiste særlig 
spørsmål om det var arbeidsmiljøloven § 14-12 om innleie fra bemanningsforetak eller § 14-13 om innleie fra 
virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, som fikk anvendelse. Høyesterett kom til at innleieforholdet 
var omfattet av § 14-12. Ved vurderingen la Høyesterett til grunn at leieforholdet lå «såpass fjernt fra det som 
var ment omfattet av § 14-13, at utleien ikke kan anses å ha hjemmel i bestemmelsen.» Dette har etter 
lagmannsrettens oppfatning overføringsverdi til saken her, der Oslo kommunes bruk av innleie overfor A må 
anses å ligge utenfor hva lovgiver så for seg som anvendelsesområdet for § 14-12, jf. ovenfor. 

På denne bakgrunn ser lagmannsretten bort fra at PSG var formell arbeidsgiver for As da hun utførte 
merarbeidet for Oslo kommune i den aktuelle perioden. Dette innebærer at vurderingen av hennes krav med 
utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 14-4 a etter lagmannsrettens oppfatning må skje som om hun var blitt 
direkteengasjert av kommunen til dette arbeidet. Retten har ovenfor kommet til at det merarbeidet hun utførte i 
perioden, faller inn under det som etter bestemmelsen gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det er 
enighet mellom partene at dette merarbeidet utgjorde 50 % stilling. Når man legger dette til 30 %-stillingen hun 
er fast ansatt i, har hun krav på fast ansettelse i 80 % stilling. 

Etter dette er det ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til det som er anført å være subsidiære 
påstandsgrunnlag fra As side; grunnbemanningslæren og delt arbeidsgiveransvar. 

Konklusjonen blir at Oslo kommunes anke forkastes. 

As anke – spørsmålet om erstatning og etterinnmelding i pensjonsordningen 
A har krevd å bli tilkjent erstatning og oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn. Videre har hun krevd 
å bli etterinnmeldt i Oslo kommunes pensjonsordning i 80 % stilling tilbake til 11. mars 2016, subsidiært 
erstatning for manglende innmelding. I relasjon til begge kravene er det nødvendig å ta stilling til fra når hun 
skal anses fast ansatt i 80 % stilling. 

Fra når skal A anses fast ansatt i 80 % stilling 

Oslo kommune har gjort gjeldende at ansettelsen i 80 % stilling ikke kan få virkning lenger tilbake enn til 
domstidspunktet. Det er vist til at tingretten i domspremissene la til grunn at A er fast ansatt i kommunen i 80 
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% stilling med virkning fra domstidspunktet, og at hennes påstand i ankesaken er at anken forkastes. 
Virkningstidspunktet er således ikke gjenstand for overprøving av lagmannsretten, er det anført. 

Lagmannsretten er ikke enig i denne prosessuelle anførselen fra kommunens side. Hva som er avgjort gjennom 
tingrettens dom når kommunens anke over slutningens punkt 1 forkastes, må fastlegges med utgangspunkt i 
slutningen, jf. Skoghøy Tvisteløsning, 2. utgave side 1032. Tingrettens slutning går ut på at A er ansatt i 80 % 
stilling, uten at det er angitt fra når. Samtidig er spørsmålet om virkningstidspunkt reelt sett bragt inn for 
lagmannsretten gjennom anken over erstatningsspørsmålet og spørsmålet om etterinnmelding i kommunens 
pensjonsordning. Lagmannsretten må etter dette ha prosessuell adgang til å vurdere virkningstidspunktet for 
ansettelsen i 80 % stilling i relasjon til både erstatnings- og etterinnmeldingsspørsmålet. 

Lagmannsretten mener for sin del at virkningstidspunktet for ansettelsen i 80 % stilling bør være tidspunktet da 
kravet ble gjort gjeldende, det vil si 11. mars 2016. Verne- og gjenopprettingshensyn tilsier det. 
 
 
Kravet om etterinnmeldig i pensjonsordningen 
Lagmannsretten bemerker at A allerede er medlem av Oslo kommunes pensjonsordning gjennom sin 30 %-
stilling. Retten er således enig med kommunen i at hennes krav i realiteten gjelder beregningen av 
pensjonsgrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes i henhold til kommunens pensjonsvedtekter ut fra fast lønn og 
pensjonsgivende tillegg fra Oslo kommune. A har ikke mottatt lønn fra kommunen for mer enn 30 %-stillingen. 
Det er da etter lagmannsrettens oppfatning ikke grunnlag for å «etterinnmelde» henne i 80 % stilling, og 
kommunen frifinnes for dette kravet. Hennes krav knyttet til pensjonsgrunnlag må behandles som et 
erstatningskrav, slik lagmannsretten ser det, i samsvar med hennes subsidiære påstand under dette punktet. 
 
 
Kravet om erstatning 
Lagmannsretten mener Oslo kommunes bruk av innleie overfor A erstatningsmessig må likestilles med brudd 
på bestemmelsen om innleie i arbeidsmiljøloven § 14-12. Prevensjons- og gjenopprettingshensyn tilsier det. 
Det foreligger da hjemmel for å tilkjenne henne erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 14-14 andre ledd. 
Erstatningen skal fastsettes i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. Det vil si «til det beløp som 
retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og 
omstendighetene for øvrig.» 

De samme hensyn tilsier at A får dekket sitt økonomiske tap ved ikke å ha blitt ansatt i 80 % stilling fra hun 
hadde krav på det. A har beregnet sitt lønnstap, som differanse av det hun har tjent i 30 % stilling fra mars 2016 
til og med mai 2019 og det hun ville ha tjent i 80 % stilling i samme periode, inklusive feriepenger, til kr 677 
324. Lønnstapet med fradrag av den inntekten A har mottatt fra bemanningsbyrået i samme periode, er beregnet 
til kr 479 684. Kommunen har ikke hatt innvendinger til de oppgitte tallstørrelser. 

Lagmannsretten mener det er grunn til å ta hensyn til den inntekten A har hatt i berammingsbyrået ved 
erstatningsutmålingen. Dette er inntekt hun har hatt for arbeid utført i kommunen, og som i realiteten er 
finansiert av kommunen gjennom betaling for innleie av henne. Derimot finner ikke lagmannsretten grunn til å 
gjøre fradrag i erstatningen for at hun skal ha takket nei til en del oppdragstilbud fra PSG i perioden fra mars 
2016. Lagmannsretten mener på den andre siden at det ikke er grunn til å tilkjenne henne noen erstatning for 
rentetap i tillegg til lønnstapet. 

Lasgmannsretten tilkjenner etter dette A kr 480 000 i erstatning for lønnstap. 

Lagmannsretten mener videre at A skal ha dekket sitt pensjonstap. Det er enighet om at dette utgjør 15 % av 
erstatningen for lønnstap. Dette utgjør kr 72 000. 

Lagmannsretten mener også det er riktig å tilkjenne A kompensasjon for ikke-økonomisk tap. Retten viser til at 
Oslo kommunes praktisering av innlei overfor henne fremstår som en omgåelse av hennes rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Dette har medført en usikkerhet omkring hennes arbeidsforhold som hun bør få en 
kompensasjon for, jf. Rt-2015-718 avsnitt 102. Erstatningen for ikke-økonomisk tap fastsettes til kr 50 000. 

Samlet erstatning blir etter dette kr 602 000. 
 
 

413



Sakskostnader 
A har, ut fra det samlede utfallet i saken, vunnet saken i det vesentlige. Hun har derfor krav på full erstatning 
for sine sakskostnader fra motparten, for så vel lagmannsretten som tingretten, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd 
jf. første ledd jf. 
§ 20-9 andre ledd. Det er ikke grunn til å frita kommunen helt eller delvis for ansvaret i medhold av § 20-2 
tredje ledd. 

Advokat Børge Benum har lagt frem sakskostnadsoppgave for lagmannsretten der det for ankebehandlingen til 
sammen kreves kr 422 859 for arbeid og utgifter. Oslo kommune har ikke hatt innsigelser til kravet. 

For tingretten la As daværende prosessfullmektig, advokat Kjetil Edvardsen, frem kostnadsoppgave med et 
krav på til sammen kr 227 611 for arbeid og utgifter. Det fremgår av rettsboken at kommunen ikke hadde 
merknader til kravet. 

Lagmannsretten anser kostnadene det er krevd erstatning for, som nødvendige og tilkjenner A erstatning for 
disse i samsvar med det som er krevd, med til sammen kr 650 470. 

LO har krevd dekket sine sakskostnader for ting- og lagmannsrett av Oslo kommune. Sakskostnadsreglene i 
tvisteloven kapittel 20 gjelder også for partshjelpere, jf. § 20-1 tredje ledd. Saken må anses vunnet også av LO, 
og organisasjonen tilkjennes sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-2 første ledd, idet det ikke er 
grunnlag for å gjøre unntak i medhold av tredje ledd. 

LO har krevd dekket salærutgifter med kr 200 000 for lagmannsretten og kr 96 000 for tingretten. Oslo 
kommune har ikke hatt innsigelser til kravene. Lagmannsretten anser kostnadene det er krevd erstatning for, 
som nødvendige og tilkjenner LO erstatning for disse i samsvar med det som er krevd, med til sammen kr 296 
000. 

Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Oslo kommunes anke forkastes. 

 

2. Oslo kommune frifinnes for kravet om at A etterinnmeldes i Oslo kommunes pensjonsordning i 80 % stilling 
tilbake til 11. mars 2016. 

 

3. Oslo kommune betaler til A erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap med til sammen kr 602 000 -
sekshundreogtotusen- innen to uker fra forkynnelse av denne dommen. 

 

4. I sakskostnader for ting- og lagmannsrett betaler Oslo kommune til sammen kr 650 470 -
sekshundreogfemtitusenfirehundreogsytti- til A innen to uker fra forkynnelse av denne dommen. 

 

5. I sakskostnader for ting- og lagmannsrett betaler Oslo kommune til sammen kr 296 000 -
tohundreognittisekstusen- til Landsorganisasjonen i Norge innen to uker fra forkynnelse av denne dommen. 
 

 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2017-194618 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-05-28 
Publisert LB-2017-194618 
Stikkord Arbeidsrett. Bonus. Opptjent rettighet. Diskresjonær ytelse. Styringsrett. 

Tilbakevirkning. Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
Sammendrag Saken gjelder krav om bonus. Lagmannsretten kom til at bonusen til en ansatt 

skipsmegler var en diskresjonær ytelse, og ikke en avtalt lønnsforpliktelse som ga 
rett til utbetaling etterhvert som den ble opptjent. Arbeidsgiver sto derfor fritt til å 
fastsette og endre vilkårene for bonusen, og hadde ikke forpliktet seg ved avtale til 
bare å endre vilkårene med virkning for fremtiden. At styret hadde stilt vilkår om 
at vedtatt bonus ikke skulle utbetales før selskapets likviditet var akseptabel, og at 
den ansatte måtte stå i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet, innebar ikke 
vilkårlig eller usaklig utøvelse av styringsretten. Arbeidsgiver hadde heller ikke 
gitt et forpliktende løfte til den aktuelle megleren om å utbetale bonusen uavhengig 
av disse vilkårene. Siden megleren hadde sagt opp stillingen før bonusen var fullt 
utbetalt, var arbeidsgiver ikke forpliktet til ytterligere utbetaling. Det forelå heller 
ikke usaklig forskjellsbehandling ved at noen ansatte allerede hadde fått full 
utbetaling av bonus. Tingretten hadde kommet til samme resultat, og meglerens 
anke ble forkastet. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2017-26543 – Borgarting lagmannsrett LB-2017-194618 
(17-194618ASD-BORG/03). 

Parter Gustav Andre Steimler (advokat Haakon Andreas Langeland) mot Lorentzen & 
Stemoco AS (advokat Christel Linn Langvall Søreide). 

Forfatter Lagdommer Harald Georg Venger, lagdommer Elizabeth Baumann og lagdommer 
Erik Bratterud. 

 
 

 
 

Saken krav om betaling av bonus i arbeidsforhold. 

Partene er enige om at følgende saksfremstilling i tingrettens dom kan legges uprøvd til grunn, jf. tvisteloven § 
29-16 annet ledd: 

Lorentzen & Stemoco AS (heretter Lorentzen & Stemoco) er et skipsmeglerforetak som leverer 
skipsmeglings- og rådgivertjenester. 

Steimler ble ansatt som skipsmegler i selskapet i 2010, og fra og med 1. juni 2012 ledet han selskapets 
avdeling for Sales and Purchase (SnP-avdelingen). I ansettelsesavtalen av 10. september 2012 fremgår det 
at Steimlers fastlønn er 62 500 kroner per måned. Med virkning fra 1. september 2015 ble fastlønnen justert 
til 990 000 kroner per år. På ansettelsesavtalens siste siden fremgår det at 

[a]rbeidstager har rett til bonus i henhold til de retningslinjer som til enhver tid gjelder i selskapet. 
Feriepenger av eventuell bonus utbetales påfølgende år i henhold til ferielovens bestemmelser. 

I årene forut for 2016 forelå det ingen skriftlige retningslinjer for selskapets bonusordning, men for 
inntektsårene 2012 til 2014 gikk 50 % av overskuddet fra den enkelte avdeling inn i bonuspotten som 
deretter skulle fordeles mellom de ansatte på bakgrunn av innsats. Den individuelle fordelingen mellom de 
ansatte på avdelingen, ble fastsatt av avdelingsleder og daglig leder. Bonusen ble allokert av selskapets 
styre i mars-april det påfølgende år etter opptjeningsåret, og utbetaling skjedde kort tid etter. 
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13. april 2016 sendte Thomas Kaas Christiansen, daværende daglig leder, e-post til alle de ansatte med 
skriftlig Bonus Policy and Guidelines. Vedrørende selve utbetalingen av allokert bonus fremgår det under 
retningslinjene punkt 4, Conditions for payment, at: 

The payment of bonus is conditional upon the employee being employed by the Company and no notice 
having been given by either party at the date of payment and upon there being no circumstances at the date 
of payment that might give reason for justifiable dismissal or lawful summary dismissal. 

I punkt 5, Time of payment, fremgår følgende om tidspunktet for utbetaling: 

The bonus will be paid out as soon as practically possible after the audited annual accounts have been 
formally approved by the Board of Directors, given that the Board of Directors has ultimately approved the 
bonus pay out cf section 3 subsection 3. 

Det er uenighet mellom partene om prinsippene i Bonus Policy and Guidelines var nye eller ikke, og 
hvordan de siterte punktene skal tolkes. 

14. april 2016 mottok Steimler e-post fra Christiansen med beskjed om at det foreløpige resultatet før skatt 
for SnP-avdelingen tilsa en bonuspott på 7 040 000 kroner for avdelingen. Vedlagt e-posten var Bonus 
Policy and Guidelines. Steimler besvarte e-posten samme dag med informasjon om hvordan bonusen skulle 
fordeles på de ansatte i avdelingen. Steimler skulle få den største bonusen på 3 640 688 kroner, Kaas 
Christiansen 2 723 393 kroner, og tre andre ansatte skulle få bonus på henholdsvis 600 000, 50 000 og 25 
000 kroner. 

7. juni 2016 vedtok styret forslag til bonusallokering. Fra styrereferatet inntas: 

Styret vedtok forslag til bonusallokering. Styret understreket imidlertid at utbetalingen til de ansatte 
ikke skal skje før selskapet hadde akseptabel likviditet og før alle inntektene fra 2015 var innbetalt fra 
kunden 

Bakgrunnen for styrets forbehold om akseptabel likviditet for utbetaling av bonus, var at selskapet var i en 
krevende økonomisk situasjon. Selskapet hadde i 2015 et negativt driftsresultat på i overkant av 13 000 000 
kroner, og hadde videre negativ likviditet i 2016. Dette medførte at selskapet måtte trekke på kassakreditten 
hos selskapets bankforbindelse i 2016. 

Som følge av omfattende uro blant de ansatte på grunn av manglende bonusutbetalinger, ble det besluttet å 
utbetale omkring 4 millioner til de ansatte i juli 2016. Dette utgjorde omkring 1/3 av allokert bonus for 
2015. Flere av de ansatte med mindre bonuser fikk fullt oppgjør, mens de ansatte med høyest allokert 
bonusbeløp kun fikk deler av bonusen utbetalt. Steimler mottok brutto 482 234 kroner 8. juli 2016. Dette 
utgjorde omkring 13 % av hans allokerte bonus. Det gjensto en betydelig andel av allokert bonus også for 
Kaas Christensen, Anders Lalim og Henrik Verlo. Felles for de fire som ikke hadde fått utbetalt hele den 
allokerte bonusen, var at de var ledere eller hadde nøkkelroller i selskapet. 

Selskapets økonomiske situasjon ble verre enn forventet utover høsten 2016. Av protokollen fra styremøte i 
11. august 2016 fremgår blant annet: 

Budsjettet viser at selskapet vil ha et kortsiktig finansieringsbehov i størrelsesorden NOK 3-5 mill i 
september. Kaas opplyste om at Danske Bank ikke vil kunne øke deres ramme på NOK 5 mill, men vil 
kunne akseptere et kortsiktig trekk i størrelsesorden NOK 1-2 mill. Kaas ønsker derfor at aksjonærene 
skal vurdere å bidra med finansiering. Styret ba Kaas konkretisere behovet og legge frem forslag i god 
tid før kapitalbehovet materialiserer seg. 

Om bonusvedtaket for 2015 fremgår følgende av protokollen: 

Styret pekte på at bonus vedtaket for 2015 forutsatt, i tråd med bonusavtalen, at utbetaling skal skje kun 
når «det er praktisk mulig». Dette innebærer bl.a. at selskapet må ha likviditet. Det innebærer også at 
utbetaling vil ikke skje dersom den enkelte slutter i mellomtiden. 

I september 2016 var det behov for ytterligere kapital for å dekke driftskostnader, hvilket ble tilført 
gjennom et aksjonærlån. Aksjonærlånet ble gitt under forutsetning av at det ble benyttet til selskapets drift 
og ikke gikk til utbetaling av bonuser. 

Gjennom diverse e-poster til ledelsen i selskapet ga Steimler uttrykk for egen og andre ansattes misnøye 
med at den resterende bonusen ikke ble utbetalt, og Steimler purret på betaling. 
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15. november 2016 [skal være 16. november 2016, lagmannsrettens anm.] ble det avholdt et møte mellom 
Steimler, Caroline Tidemand, styremedlem og påtroppende administrerende direktør i selskapet, og Merete 
Haugli, påtroppende styremedlem. Steimler gjorde lydopptak av møtet uten at Tidemand eller Haugli var 
kjent med dette. Deler av lydopptaket ble spilt av i retten. Under møtet ble selskapets videre drift og 
Steimlers bonuskrav diskutert. Partene er uenige om hvorvidt Steimler under møtet ble lovet bonus selv om 
han sa opp sin stilling i selskapet, og om han ble lovet et gjeldsbrev for utestående bonusutbetaling. 

I e-post til Tidemand av 17. november 2016 sa Steimler opp sin stilling. Fra e-posten inntas: 

Further to my meetings with you and Merete today and yesterday. As a consequence of the company's 
continued delay of paying my outstanding bonus of NOK 3.140.688,– from the work year 2015, and as 
you explicitly informed me in today's and yesterday's meetings that the company has no plans of 
settling this before 31.12.2016 but acknowledge that the company is legally obliged to settle this as 
soon as possible and intends to settle this as soon as the company's liquidity permits regardless of 
whether I am still employed or not, I now need to seek other employment where future personal 
financial planning is possible to a higher extent. 

Etter oppsigelsen gjorde Steimler ved flere anledninger krav på utbetaling av utestående bonus og 
gjeldsbrev, blant annet gjennom konkursvarsel 23. november 2016 og 23. desember 2016. Lorentzen & 
Stemoco har i brev via Wiersholm Advokatfirma bestridt at Steimler hadde et krav på bonus ettersom han 
sa opp sin stilling. 

Ved stevning 10. februar 2017 tok Gustav André Steimler ut søksmål mot Lorentzen & Stemoco AS for Oslo 
tingrett med krav om utbetaling av utestående bonus for 2015. Lorentzen & Stemoco AS motsatte seg kravet i 
tilsvar 27. mars 2017. 

Oslo tingrett avsa 12. oktober 2017 dom med slik domsslutning: 
1. Lorentzen & Stemoco AS frifinnes. 

 

2. Gustav André Steimler dømmes til å betale Lorentzen & Stemoco AS sine sakskostnader med 350 000 – 
trehundreogfemtitusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen. 

 

Gustav André Steimler har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder rettsanvendelsen og 
bevisbedømmelsen. Lorentzen & Stemoco AS har inngitt anketilsvar. 

Ankeforhandling ble holdt 29. – 30. april 2019 i Borgarting lagmannsretts hus. Gustav André Steimler og 
styreleder Gunnar Rydning møtte og ga forklaring. I tillegg mottok retten forklaring fra seks vitner. Øvrig 
bevisførsel fremgår av rettsboken. 

Den ankende part – Gustav André Steimler – har i det vesentlige anført: 

Bonusordningen i Lorentzen & Stemoco AS er en provisjonsordning basert på den enkelte ansattes bidrag til 
selskapets overskudd, og er ikke en diskresjonær gave fra arbeidsgiver. Det følger av arbeidsavtalen at Steimler 
har «rett» til bonus etter selskapets gjeldende bonusordning. Det er ikke tvil om hva som var innholdet i 
gjeldende ordning i 2015. Ordningen var i samsvar med etablert firmapraksis og ensartet bransjepraksis. 

Steimler hadde derfor en berettiget forventning om bonus etter gjeldende retningslinjer, som må anses beskyttet 
som en del av arbeidsavtalen. Innholdet i ordningen var kommunisert til Steimler, og bonusen hadde fulgt faste 
utbetalingstidspunkt og utbetalingskriterier over flere år. Fra 2012 var det et transparent opptjeningssystem der 
Steimler fikk månedlige rapporter som viste avdelingens løpende opptjente bonus. Fordelingen på de ansatte i 
avdelingen var en direkte konsekvens av egen omsetning uten elementer av skjønn. Bonusen var derved fullt 
forutsigbar på individnivå. I 2015 utgjorde bonusen ca. 80 % av Steimlers lønn og var fra arbeidsgivers side 
ment å motivere til arbeid langt ut over alminnelig arbeidstid. Dersom selskapet mente at de sto fritt til å endre, 
fjerne eller innføre nye vilkår for bonusen etter at den var opptjent, måtte dette ha vært kommunisert klarere. 
Det er ikke bestridt at arbeidsgiver kunne endre ordningen i kraft av styringsretten, men arbeidsgiver kunne 
bare endre med virkning for fremtidige inntektsår. 

Selskapet var etter dette rettslig forpliktet til å utbetale bonusen for 2015 da revidert og godkjent årsregnskap 
forelå i 2016. At også selskapet anså seg forpliktet etter bonusordningen, understrekes av at styret vedtok full 
bonus for 2015 selv om selskapet gikk med underskudd og hadde utfordrende likviditet. Vilkår om utsatt forfall 
på grunn av sviktende likviditet, og at den ansatte måtte stå i uoppsagt stilling ved utbetaling, er nye vilkår som 
ikke kunne innføres med virkning for opptjent bonus. 
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Subsidiært må det legges til grunn at selskapet har forpliktet seg til å utbetale bonusen gjennom delutbetaling 
og andre forpliktende løfter. Retningslinjene som ble presentert i april 2016 ble aldri innført. Steimler ble 
orientert om hvilken bonus styret hadde allokert til ham i juni 2012. Deretter fikk han utbetalt deler av beløpet 
og opplyst at resterende bonus utgjorde 2 427 746 kroner før skatt (eksklusive arbeidsgiveravgift og 
feriepenger). Det ble ikke tatt forbehold om at restbeløpet ikke var forfalt på linje med bonusen som ble 
utbetalt, og at det aldri ville forfalle til betaling hvis han sa opp. Daglig leder og et styremedlem bekreftet også 
betalingsplikten i møte 16. november 2016, og at denne var uavhengig av oppsigelse. De var legitimert til å 
forplikte selskapet, og Steimler var i god tro. Da han synliggjorde denne forutsetningen i oppsigelsen 
påfølgende dag, hadde daglig leder en klar oppfordring til å protestere dersom hun mente at Steimler ga avkall 
på et beløp tilsvarende 2-3 årslønner på sviktende grunnlag. 

Atter subsidiært innebærer utbetaling av full bonus for 2015 til noen av de ansatte i juli 2016 en usaklig 
forskjellsbehandling. Steimler har krav på likebehandling og derved krav på bonusutbetaling uten plikt til å stå 
lenger i stilling enn andre ansatte. 

Dersom lagmannsretten skulle komme til samme resultat som tingretten, foreligger det tungtveiende hensyn 
som gjør det rimelig å frita for omkostningsansvar. Steimler hadde god grunn til å se domstolenes vurdering av 
kravet, og arbeidsgiver kan bebreides for at det har kommet til sak. Det dreier seg videre om et betydelig 
lønnskrav av stor velferdsmessig betydning, og styrkeforholdet mellom partene tilsier at det gjøres unntak. At 
prosessfullmektigen har påtatt seg oppdraget pro bono, herunder forpliktet seg til å dekke idømte 
saksomkostninger, har ikke relevans for vurderingen. 

Gustav André Steimler har lagt ned slik påstand: 
1. Lorentzen & Stemoco ASv/styrets leder dømmes til å betale til Gustav Andre Steimler et beløp, utmålt etter 

rettens skjønn, oppad begrenset til kr 2 768 145, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 12.07.2016 til 
betaling skjer. 

 

2. Gustav Andre Steimler tilkjennes sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 

Ankemotparten – Lorentzen & Stemoco AS – har i det vesentlige anført: 

Det følger av arbeidsavtalen at Steimler har rett til bonus «i henhold til de retningslinjer som til enhver tid 
gjelder i selskapet». Dette er den vanlige måten å formulere at bonus ikke er en avtalt rettighet, men at 
arbeidsgiver har en kontinuerlig adgang til ensidig å fastsette og håndheve vilkårene for bonus i kraft av 
styringsretten. 

Terskelen for at arbeidsgiver skal anses å ha gitt særskilt avkall på styringsrett over bonus er høy, og det skal 
mye til at en forventning skal danne grunnlag for et rettskrav. Det er i dette tilfellet ikke holdepunkter for at 
arbeidsgiver har frasagt seg styringsretten. 

Vilkåret om at den ansatte må stå i stilling på utbetalingstidspunktet, er i samsvar med bransjepraksis og var 
ikke nytt for bonusåret 2015. Det gikk frem av selskapets skriftlige retningslinjer som var fastsatt og 
kommunisert som gjeldende før bonusen ble besluttet i styret. Uansett er ikke bonus en rettighet som man 
opptjener suksessivt, men en diskresjonær påskjønnelse arbeidsgiver står fritt til å vurdere når årsregnskapet 
avlegges. Retningslinjene kan derfor endres frem til bonusen fastsettes. Selskapet står fritt til å vektlegge 
forhold som først ble kjent etter utløpet av bonusåret, eller andre forhold som de ansatte ikke har vært kjent 
med. Vilkåret var derfor saklig og lovlig uavhengig av om det var nytt for bonusåret 2015. 

Styrets beslutning om at utbetaling av bonus for 2015 måtte vente til selskapet hadde akseptabel likviditet, var 
ikke bare saklig og lovlig. Beslutningen var også i samsvar med styrets plikt til å sikre forsvarlig likviditet. Det 
er ikke bestridt at selskapet ikke hadde likviditet til å utbetale bonusen før Steimler sa opp stillingen, og at dette 
var årsaken til at den ikke var utbetalt på oppsigelsestidspunktet. 

Selskapet har ikke forpliktet seg til å utbetale allokert bonus uten hensyn til vilkårene for bonusutbetaling som 
var fastsatt av styret. Daglig leder informerte Steimler i e-post 13. juni 2016 om at bonusen ville bli utbetalt 
etterhvert som likviditeten i selskapet tilsa det. Steimler var kjent med at dette var grunnen til at bonusen bare 
ble utbetalt delvis i juli. Han var også kjent med selskapets retningslinjer for bonus fra april 2016, hvor det gikk 
tydelig frem at utbetaling var betinget av at det forelå et uoppsagt arbeidsforhold på utbetalingstidspunktet. 
Denne forutsetningen gjentok styreleder i brev til Steimler 12. september 2016. Lydopptaket fra møtet 16. 
november 2016 viser at det ikke ble gitt løfte om noe annet, noe selskapets representanter i møtet heller ikke 
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var legitimert til å gi. Da Steimler sa opp stillingen påfølgende dag, var han således ikke i god tro med hensyn 
til at selskapet likevel ville utbetale bonus for 2015 uavhengig av oppsigelsen. 

Forskjellene i utbetaling i juli 2016 innebar ikke en usaklig forskjellsbehandling. Det var saklig å utbetale 
ansatte med lav bonus først for å sikre at flest mulig fikk full utbetaling, og derved minst mulig uro blant de 
ansatte. Videre var det saklig at lederne måtte ta større ansvar for likviditetssituasjonen enn underordnede. 
Steimler fikk utbetaling på linje med øvrige avdelingsledere i nominelle beløp. Grunnen til at dette ga en lavere 
prosentvis utbetaling var at han hadde allokert en større andel av bonusen i avdelingen til seg selv. 

Selv om delutbetalingen i juli skulle innebære en usaklig utøvelse av styringsretten, innebærer ikke det at 
Steimler kan kreve fullbyrdelsesdom for betaling av et høyere bonusbeløp. Domstolene har bare kompetanse til 
å sette til side arbeidsgivers beslutning som ugyldig, og kan ikke avsi dom for hvordan styringsretten skulle ha 
vært utøvd. 

Det foreligger ikke tungtveiende grunner for å frita Steimler for omkostningsansvar, og det er relevant å 
hensynta at han ikke har hatt noen omkostningsrisiko i anledning søksmålet. 

Lorentzen & Stemoco AS har lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Lorentzen & Stemoco AS tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Saken reiser i første rekke spørsmål om det foreligger en avtale om provisjonslønn som gir Steimler rettskrav 
på utbetaling av bonus for 2015 i tillegg til fastlønnen, eller om bonusen må anses som en diskresjonær 
påskjønnelse som arbeidsgiver står fritt til å yte. 

Det sentrale utgangspunktet for å fastlegge hva partene har avtalt med hensyn til lønn, vil være den skriftlige 
arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav i. 

Som gjengitt innledningsvis, går det frem av arbeidsavtalen at Steimler har en fastlønn som ble regulert til 990 
000 kroner per år fra 1. september 2015. I tillegg inneholder arbeidsavtalen et eget punkt om «Bonus», hvor det 
går frem at Steimler «... har rett til bonus i henhold til de retningslinjer som til enhver tid gjelder i selskapet». 

Henvisningen til de retningslinjer «som til enhver tid gjelder» i selskapet, kan vanskelig forstås annerledes enn 
at partene nettopp har forutsatt at bonus anses som en diskresjonær ytelse som arbeidsgiver står fritt til å endre 
retningslinjene for. Formuleringen «rett til bonus» endrer ikke dette. Den naturlige forståelsen av denne 
formuleringen er ikke at Steimler har rett til bonus, men at han har rett til at bonus tildeles etter fastsatte 
retningslinjer, slik at han likebehandles med øvrige ansatte. At Steimler ikke har «rett til bonus», understøttes 
også av neste setning som regulerer feriepenger av «eventuell» bonus. 

Steimler har vist til at arbeidsavtalen fra 2010 inneholdt en tilføyelse om at han hadde rett til bonus «iht. de 
retningslinjer som til enhver tid gjelder i selskapet, og som fritt kan endres eller opphøre etter styrets 
beslutning». I sin forklaring, som på dette punktet var ny for lagmannsretten, ga han uttrykk for at han 
forhandlet bort denne tilføyelsen for å presisere at selskapet ikke skulle kunne endre ordningen med virkning 
for opptjent bonus. Etter lagmannsrettens vurdering er det imidlertid lite sannsynlig at en slik forutsetning 
skulle blitt avtaleregulert på en slik måte, og retten legger til grunn at tilføyelsen ble strøket som overflødig. 
Slik retten ser det, styrker derfor 2010-avtalens ordlyd forståelsen av at bonusordningen i selskapet ikke var en 
avtalebasert resultatlønnsordning. 

Når arbeidsavtalen har en såpass klar regulering av spørsmålet om bonusordningen skal anses som en 
diskresjonær ytelse fra arbeidsgiver, må det kreves klare holdepunkter for at arbeidsgiver likevel har ment å 
forplikte seg ved avtale. Etter rettens vurdering er det ingen holdepunkter i bevisførselen for at arbeidsgiver i 
ord eller handling har påtatt seg en forpliktelse til å betale resultatlønn i tillegg til fastlønn i strid med 
arbeidsavtalens klare ordlyd. 

Etter lagmannsrettens vurdering, er det også vanskelig å se at Steimler kan ha hatt en berettiget forventning om 
at arbeidsgiver skal ha forpliktet seg ved avtale til å utbetale resultatlønn i tillegg til fastlønnen. 
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Dersom dette hadde vært forutsetningen, måtte man forvente en eller annen form for skriftlighet som skapte 
notoritet om omfanget av selskapets lønnsforpliktelse. At selskapet skal ha påtatt seg en avtalt lønnsforpliktelse 
overfor Steimler på ca. 3,6 millioner kroner ut over fastlønnen, uten noen form for skriftlighet om grunnlaget 
for lønnsforpliktelsen, fremstår i seg selv lite sannsynlig. Tilsvarende er det lite sannsynlig at Steimler og 
øvrige ansatte ville akseptert at det ikke var noen form for skriftlighet omkring et slikt lønnskrav, verken med 
hensyn til beregning av lønnen, utbetalingsvilkår eller utbetalingstidspunkt. 

Videre er det opplyst at selskapets bonusordning for 2012 innebar at 50 % av overskuddet i den enkelte 
avdeling skulle utbetales til de ansatte som bonus, uavhengig av om selskapet samlet sett gikk med overskudd. I 
2015 resulterte dette i bonusutbetalinger på ca. 13 millioner kroner, slik at selskapet gikk med noenlunde 
tilsvarende underskudd. 

Dersom ordningen var forutsatt å være en individuell avtalt rettighet for den enkelte arbeidstaker, er det etter 
lagmannsrettens vurdering lite sannsynlig at selskapet skal ha forpliktet seg til en bonusordning med et slikt 
innhold. At selskapet skulle ha ment å forplikte seg til store bonusutbetalinger uavhengig av om selskapet går 
med overskudd, og hvor selskapet bare kunne fri seg fra lønnsforpliktelsen gjennom oppsigelser eller 
individuelle samtykker fra samtlige ansatte, har formodningen imot seg. 

Endelig er ikke Steimlers årslønn på 990 000 kroner så lav at nivået på fastlønnen i seg selv tilsier at denne bare 
kan være en del av Steimlers avtalefestede lønn. 

I lys av dette, og arbeidsavtalens klare ordlyd, finner retten det ikke tvilsomt at selskapets bonusordning i 
utgangspunktet må anses som en diskresjonær ordning. 

Slik retten forstår Steimlers anførsler, er det uklart hvor langt dette utgangspunktet er bestridt. I sin forklaring 
ga han uttrykk for at selskapet sto fritt til å endre bonusordningen ensidig, men bare med virkning for 
fremtidige inntektsår. Tilsvarende ble det i prosedyren ikke bestridt at arbeidsgiver kunne endre ordningen med 
virkning for fremtiden. 

Anførslene reiser uansett spørsmål om selskapet var rettslig forpliktet til ikke å foreta endringer i 
retningslinjene for bonusutbetaling etter at bonusen var opptjent. 

Utgangspunktet ved en diskresjonær bonusordning er at arbeidsgiver står fritt til å beslutte om, og eventuelt på 
hvilke vilkår, det skal utbetales bonus. Dette vurderes gjerne i forbindelse med at årsregnskapet avlegges 
påfølgende år. Arbeidsgiver kan da velge å endre tidligere retningslinjer for bonusutbetaling, eller vektlegge 
forhold som først ble kjent etter utløpet av bonusåret. Arbeidsgiver kan også vektlegge andre forhold som de 
ansatte ikke var kjent med. Bonusen er med andre ord ikke en opptjent rettighet som opptjenes suksessivt i 
bonusåret, og endringer etter utløpet av bonusåret er ikke endringer med tilbakevirkende kraft i rettslig 
forstand, jf. LE-2014-102965 og LB-2014-197322. 

Dette utgangspunktet er likevel ikke til hinder for at arbeidsgiver ser seg tjent med å forplikte seg ved avtale til 
ikke å endre retningslinjene for bonusutbetaling med virkning for tidligere bonusår. Dette kan skape en 
forutsigbarhet som gjør at bonusen bedre fungerer som en motivasjonsfaktor som stimulerer de ansatte til å 
bidra til høyere inntjening. En slik forpliktelse kan derfor også være i arbeidsgivers interesse. 

Slik saken er opplyst, kan lagmannsretten likevel ikke se at selskapet skal ha forpliktet seg overfor Steimler 
eller øvrige ansatte til å utøve styringsretten på en bestemt måte. 

Det foreligger således ingen holdepunkter i bevisførselen for at dette skal ha vært et tema mellom selskapet og 
dets ansatte på noe tidspunkt. Det er heller ikke holdepunkter for at selskapet, skriftlig eller muntlig, skal ha gitt 
noen form for løfte med et slikt innhold. 

Som begrunnelse for at selskapet skal ha forpliktet seg til ikke å endre bonusordningen med virkning for 
tidligere år, har Steimler i det vesentlige påberopt seg at han skal ha hatt en berettiget forventning om utbetaling 
av bonus. 

I denne forbindelse har han vist til at forutberegnelighet med hensyn til opptjening av bonus, er en forutsetning 
for at bonusen skal fungere etter formålet og stimulere til ekstraordinær arbeidsinnsats og økt verdiskapning. 
Han har videre vist til at bonusordningen ble lagt om med virkning fra 2012, og at innholdet i ordningen ble 
bekreftet til ham av styreleder i e-post ved bonusfastsettelsen i mars 2013. Ordningen var basert på et 
transparent system der avdelingens opptjente bonus fremgikk av månedlige regnskapsrapporter, og hadde vært 
fulgt av selskapet i fire år uten endringer. Ifølge Steimler var bonusordningen også i samsvar med etablert 
bransjepraksis. 
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Lagmannsretten er ikke uenig i at disse forholdene er egnet til å skape en forventning om bonusutbetaling. 
Dette er likevel ikke ensbetydende med at forventningen er beskyttet som en avtaleforpliktelse fra selskapets 
side. 

Som det fremgår ovenfor, er det ingen tvil om at bonusordningen i selskapet var en diskresjonær ordning og 
ikke en avtale om resultatlønn. Slik lagmannsretten ser det, er det heller ingen konkrete holdepunkter i saken 
som skulle tilsi at selskapet likevel har ment å forplikte seg til å utøve styringsretten på en bestemt måte i 
forkant av det enkelte bonusår. 

Samtidig er det ikke slik at arbeidstakers forventning om bonus er fullstendig ubeskyttet med mindre den 
beskyttes ved avtale. Tvert imot er det nærliggende å tro at manglende forutberegnelighet i styrets praktisering 
av bonusordningen vil gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde meglerne i konkurranse med andre 
meglerhus. Som påpekt av Kristen Jakobsen, som var styrets leder ved bonusutbetalingen i 2016, var det 
nettopp denne erkjennelsen som gjorde at selskapet så seg kommersielt tjent med å beslutte fulle 
bonusutbetalinger for 2015 til tross for at det ikke var overskudd over driften for øvrig. 

Det er heller ikke nødvendigvis urimelig at selskapet står fritt til ikke å utbetale bonus for arbeid som allerede 
er utført i forventing om dette. I dette tilfellet innebar som nevnt ordningen at Steimlers avdeling fikk 50 % av 
avdelingens overskudd utbetalt i bonus, mens selskapet satt med den fulle risikoen for de andre avdelingenes 
underskudd som gjorde at selskapet samlet gikk i minus. Som nevnt, har det formodningen mot seg at styret 
ville avtalefestet en slik overskuddsdeling, siden ordningen i så fall bare kunne reverseres ved oppsigelse eller 
samtykke fra samtlige ansatte. Det er derfor ikke usannsynlig at bonusordningen kan ha blitt mer økonomisk 
fordelaktig for de ansatte nettopp som en konsekvens av at ordningen ikke var avtalefestet som en rettighet. 
Samtidig viser styrets vedtak at de ansattes sikkerhet for utbetaling langt på vei var vernet uten avtale, ved at 
det ikke var i arbeidsgivers interesse å skuffe de ansattes forventninger ved å endre ordningen i ettertid. 

Lagmannsretten er etter dette kommet til at selskapet sto fritt til å vurdere om, og på hvilke vilkår, det skulle 
utbetales bonus til de ansatte for 2015 da regnskapet ble avlagt i 2016. 

Selskapets handlefrihet er likevel begrenset av allmenne saklighetsnormer som gjelder ved utøvelse av 
styringsrett. Dette stiller visse krav til saksbehandlingen ved at det må foreligge et forsvarlig grunnlag for 
avgjørelsen, og at avgjørelsen ikke må være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn, jf. blant annet Rt-
2001-418. Beslutningen må også ligge innenfor rammene av diskrimineringsforbud og annen lovgivning. 

Som det fremgår av styrevedtaket 7. juni 2016, hvor bonusen for 2015 ble godkjent, var utbetaling av allokert 
bonus betinget av at selskapet hadde akseptabel likviditet. Slik lagmannsretten ser det, var et slikt vilkår ikke 
bare rettmessig. Vilkåret synes langt på vei nødvendig for å oppfylle styrets forpliktelser etter 
aksjelovgivningen, jf. aksjeloven § 6-12, jf. § 3-4. Slik retten forstår det, er det for øvrig ikke bestridt at 
selskapets likviditet ikke tilsa utbetaling av full bonusutbetaling før Steimler sa opp stillingen 17. november 
2016. 

Av retningslinjene som ble distribuert til de ansatte i april 2016, og referatet fra styremøtet 11. august 2016, går 
det også frem at det var et vilkår for bonusutbetaling at den ansatte sto i uoppsagt stilling på 
utbetalingstidspunktet. Slik retten ser det, er heller ikke dette et vilkår som kan settes til side som misbruk av 
styringsretten. Om vilkåret eventuelt er uvanlig i skipsmeglingsbransjen, har ingen betydning. Lagmannsretten 
legger til grunn at vilkåret er kjent fra andre bransjer, jf. LB-1998-1510 og LB-2017-47454, og formålet er å 
sikre at selskapets overskudd fordeles til ansatte som selskapet ønsker å motivere for fremtiden. Å ikke tildele 
bonus til ansatte som har valgt å avslutte arbeidsforholdet, kan derved ikke anses som et usaklig eller urimelig 
vilkår som kan settes til side av domstolene. 

Det som likevel kan fremstå uheldig fra Steimlers ståsted, er kombinasjonen av utsatt utbetaling av allokert 
bonus på grunn av manglende likviditet, og kravet om å stå i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet. Sett i 
lys av at vilkårene hver for seg må anses legitime og saklige, og at bonus er en diskresjonær påskjønnelse og 
ikke en opptjent rettighet på Steimlers hånd, er lagmannsretten likevel kommet til at vilkårene heller ikke kan 
settes til side som vilkårlige eller usaklige i kombinasjon. 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at selskapets styre var berettiget til å stille som vilkår for utbetaling 
av allokert bonus for 2015, at selskapet hadde akseptabel likviditet, og at Steimler sto i uoppsagt stilling på 
utbetalingstidspunktet. 
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Det neste spørsmålet er om selskapet likevel har gitt Steimler et rettslig forpliktende løfte om å betale bonus for 
2015 uavhengig av disse to styrefastsatte vilkårene. 

Det bemerkes i denne forbindelse kort at et løfte ikke nødvendigvis må komme til uttrykk som et forpliktende 
utsagn. Selskapet kan også forplikte seg gjennom passivitet eller annen konkludent atferd. Spørsmålet er om 
selskapet samlet sett har opptrådt på en slik måte at Steimler hadde rimelig grunn til å forvente at selskapet 
mente å forplikte seg. 

Lagmannsretten legger til grunn at Steimler ble orientert om at styret hadde vedtatt daglig leders bonusforslag, 
kort tid etter styremøtet 7. juni 2016. Siden forslaget var basert på Steimlers eget forslag for avdelingen, visste 
han at dette innebar en bonus til seg selv på 3 640 688 kroner inklusive arbeidsgiveravgift og feriepenger. 

Når et slikt styrevedtak er kommunisert til Steimler, har selskapet skapt en forventning om bonusutbetaling som 
må anses beskyttet som et rettslig forpliktende løfte med mindre selskapet tar forbehold om noe annet. I den 
grad selskapet mente de var på et stadium der det fortsatt sto fritt til å vurdere om bonus i det hele tatt skulle 
tildeles, måtte dette vært tydelig kommunisert. Det avgjørende spørsmålet er derfor om Steimler hadde rimelig 
grunn til å oppfatte styrets vedtak som et ubetinget løfte om betaling, eller om det fulgte vilkår for utbetaling 
slik det fremgikk av styrets vedtak. 

Når det gjelder vilkåret om at utbetaling forutsatte akseptabel likviditet, legger retten til grunn at dette var klart 
kommunisert til Steimler fra første stund, jf. blant annet daglig leders e-post 13. juni 2016. Steimler var også 
godt kjent med at likviditetssituasjonen var den direkte foranledningen til at selskapet fant grunnlag for å 
utbetale kun deler av bonusen i juli 2016. Steimler hadde således ikke på noe tidspunkt rimelig grunn til å 
oppfatte styrets vedtak som et løfte om betaling uavhengig av selskapets løpende likviditet. 

Når det gjelder vilkåret om å stå i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet, ble dette første gang presentert for 
de ansatte i retningslinjene fra april 2016. Selskapet har ikke fremlagt styredokumenter eller annen 
dokumentasjon som tilsier at det hadde vært del av retningslinjene for bonus tidligere. I retten kunne selskapet 
heller ikke opplyse om et slikt vilkår hadde vært påberopt overfor ansatte tidligere. Dette skaper usikkerhet om 
vilkåret var nytt da det ble nedfelt som en del av selskapets bonuspolicy i april 2016. 

At vilkåret ble nedfelt og kommunisert til de ansatte som en del av selskapets bonuspolicy før utdelingen i juni 
2016, tilsier likevel at Steimler i utgangspunktet måtte forvente at vilkåret ville bli håndhevet. På den annen 
side er det på det rene at retningslinjene fra april 2016 skapte stor uro og misnøye, og at styret langt på vei gikk 
bort fra disse da bonusen for 2015 ble godkjent. Ut fra bevisførselen legger retten videre til grunn at et slikt 
vilkår ikke var vanlig i skipsmeglerbransjen, men at det ble innført av styreleder Kristen Jakobsen etter mal fra 
bonusordninger i aksjemeglerbransjen. 

Samlet sett var det derfor synbart for selskapet at det kunne være uklart for de ansatte om det ville håndheve et 
vilkår om å stå i uoppsagt stilling da bonusen for 2015 ble allokert i juni 2016. Om selskapets videre 
disposisjoner ut over sommeren ga Steimler grunn til å tro at vilkåret ikke ville bli håndhevet, må vurderes i lys 
av dette. 

Slik saken er opplyst, er det imidlertid ingenting som tyder på at det har vært noen form for kommunikasjon 
mellom selskapet og Steimler om dette vilkåret før høsten 2016, etter at det ble presentert som en del av 
selskapets bonuspolicy i april. Det er således ikke ført bevis som tilsier at reaksjonene på retningslinjene slik de 
ble presentert i april, knyttet seg til dette vilkåret spesielt. Etter rettens vurdering hadde Steimler derfor ingen 
rimelig grunn til positivt å forvente at et slikt vilkår ikke var en del av selskapets bonuspolicy da han i 
september 2016 varslet selskapsledelsen om at han ikke ville fortsette i selskapet, med mindre bonussituasjonen 
for 2015 og fremtidige inntektsår ble avklart. 

I denne forbindelse bekreftet styrets leder forpliktelsen til å betale bonus for 2015, og vilkårene for dette, i brev 
til Steimler 12. september 2016: 

I am sure you agree that the Board has to put the company's well-being first and therefore cannot make 
further bonus payments until the company's liquidity situation is acceptable. The Board has however asked 
me to confirm that Lorentzen & Stemoco AS is committed to making the outstanding contingent bonus 
payments in accordance with the bonus policy in place in 2015 as soon as practically possible and assuming 
employment is ongoing. 

Etter lagmannsrettens syn kan denne tilbakemeldingen ikke forstås på noen annen måte enn at styreleder 
bekreftet forpliktelsen til å betale resten av bonusen for 2015, men at utbetaling først ville skje når selskapets 
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likviditetssituasjon var akseptabel, og under forutsetning av at arbeidsforholdet besto. Den siste forutsetningen 
kan ikke være til å misforstå, i alle fall ikke når den ses i lys av punkt 4 i retningslinjene fra april 2016 slik de er 
gjengitt i tingrettens saksfremstilling ovenfor. 

Etter lagmannsrettens vurdering er det heller ikke noe i bevisførselen som tilsier at Steimler hadde rimelig 
grunn til å forvente at selskapet senere endret syn på dette. 

Steimler har avspilt et lydopptak fra et møte han hadde med påtroppende daglig leder og et påtroppende 
styremedlem 16. november 2016. Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at det fremkommer noe i dette 
opptaket som gir ham grunn til å tro at selskapet hadde endret mening. For det første var selskapets standpunkt 
allerede kommunisert til Steimler i brevs form av styreleder, og nettopp i den hensikt å skape en avklaring ved 
å bekrefte selskapets syn på bonusforpliktelsen på vegne av selskapets styre. For det annet var ikke bonus et 
varslet tema for møtet med påtroppende daglig leder og et påtroppende styremedlem. Steimler hadde således 
ingen holdepunkter for at styret hadde behandlet spørsmålet på nytt, eller at daglig leder var gitt fullmakt til å 
forplikte selskapet i strid med styrets vedtak. For det tredje er utsagnene uklare og lite egnet til å bygge en 
avtalemessig forpliktelse på. 

Da han valgte å si opp stillingen neste dag, finner retten det derfor klart at Steimler ikke hadde grunn til å 
forvente at selskapet ville utbetale bonusen for 2015 uavhengig av selskapets likviditetssituasjon, og uavhengig 
av om han sto i stillingen på utbetalingstidspunktet. Tvert imot må det ha fremstått nærliggende for Steimler at 
oppsigelsen medførte at kravet på bonus for 2015 bortfalt. Når han likevel valgte å si opp stillingen uten å ta 
initiativ til å avtaleregulere eventuelle bonuskrav i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet, tok han 
derved en risiko som han selv er nærmest til å bære. 

I oppsigelsen 17. november 2016 viste Steimler til selskapets erkjennelse av å være rettslig forpliktet til å 
utbetale bonusen uavhengig av om han var ansatt eller ikke. I lys av at Steimler som nevnt ikke hadde rimelig 
grunn til å oppfatte at selskapet hadde gitt uttrykk for en slik erkjennelse i møtet 16. november 2016, kan 
selskapet heller ikke anses å ha forpliktet seg ved å forholde seg passivt til en slik påstand. 

Lagmannsretten er etter dette kommet til at selskapet ikke har gitt noe rettslig bindende løfte om å utbetale 
bonusen for 2015 uavhengig av de vilkårene styret hadde satt. 

Det siste spørsmålet lagmannsretten må ta stilling til er om det foreligger usaklig forskjellsbehandling av 
Steimler ved at han i juli 2016 fikk utbetalt en mindre prosentvis andel av bonusen for 2015 enn øvrige ansatte. 

Arbeidsgivers handlefrihet ved deling av selskapets overskudd med de ansatte gjennom en diskresjonær 
bonusordning, er som nevnt begrenset av allmenne saklighetsnormer som gjelder ved utøvelse av styringsrett. 
En eventuell forskjellsbehandling av ansatte må derfor bygge på et forsvarlig beslutningsgrunnlag og for øvrig 
ikke være vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn. Arbeidsgivers handlefrihet er også begrenset av 
lovgivningen, slik at forskjellsbehandlingen ikke kan være i strid med lovbestemte diskrimineringsforbud. Det 
siste er imidlertid ikke relevant i denne saken. 

Det er ikke omstridt at det var selskapets likviditet som tilsa at det ikke ble foretatt full bonusutbetaling i juli 
2016. Som retten har redegjort for ovenfor, er dette et vilkår styret hadde fastsatt for utbetaling, og som retten 
anser å være både lovlig og rettmessig. 

Spørsmålet er om fordelingen av den begrensede bonusutbetalingen innebar usaklig forskjellsbehandling. Det 
er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at styringsretten er utøvd på et forsvarlig grunnlag uten at det er tatt 
usaklige eller utenforliggende hensyn. At det ikke foreligger noen form for skriftlighet som sikrer notoritet om 
selskapets vurderinger, kan derfor skape en bevismessig uklarhet som går ut over arbeidsgiver. 

Ut fra bevisførselen, og særlig forklaringen til Thomas Kaas Christensen som var daglig leder i selskapet i 
2016, legger retten til grunn at selskapet søkte å betale de med lavest bonus i nominelle beløp fullt ut. Grunnen 
var at man ønsket at flest mulig ansatte skulle få full utbetaling. Formålet var å begrense uroen blant de ansatte 
som følge av forsinket bonus. Slik retten ser det, er dette et fullt ut saklig og legitimt hensyn å vektlegge. 

Dette medførte at det var ledere og nøkkelpersoner med høyest bonus som ikke fikk full utbetaling. De hadde 
størst ansvar for likviditetssituasjonen som gjorde at bonusen ikke kunne utbetales fullt. Samtidig var det de 
som i størst grad kunne påvirke selskapets inntjening og mulighet til å utbetale resterende bonus. Etter rettens 
vurdering understøtter dette at beslutningen om å utbetale de laveste bonusene verken var vilkårlig eller 
usaklig. 
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Når det gjelder fordelingen mellom de fire som ikke fikk utbetalt full bonus, har Kaas Christensen forklart at 
han vektla at Steimler hadde fått en høy bonusutbetaling i 2015, samt en betydelig økning av fastlønnen senere 
samme år. Videre vektla han det han oppfattet som inaktivitet fra Steimlers side mens selskapet var i en 
vanskelig økonomisk situasjon i 2016. Selv om daglig leders vurderinger med fordel kunne ha vært nedfelt 
skriftlig da de ble foretatt, særlig i lys av at han selv fikk utbetalt en langt større andel av sin bonus både i 
prosent og nominelle beløp, finner lagmannsretten det mest sannsynlig at grunnlaget for fordelingen var slik 
daværende daglig leder har forklart. Retten legger derfor til grunn at også fordelingen av bonusutbetaling 
mellom de fire ansatte som ikke fikk bonusen fullt utbetalt i juli 2016, var legitim og saklig. 

Lagmannsretten vil avslutningsvis tilføye at den heller ikke finner det usaklig eller vilkårlig at selskapet 
utbetalte hele bonusen til noen ansatte i juli 2016, uten samtidig å forplikte seg overfor de øvrige ansatte til å 
utbetale restbonusen uavhengig av om de sluttet i selskapet eller ikke. Så lenge fordelingen av delutbetalingen 
ikke var vilkårlig eller usaklig, er det etter lagmannsrettens vurdering både legitimt og saklig å opprettholde 
vilkåret om ansettelse på utbetalingstidspunktet. Det vises kort til lagmannsrettens vurdering ovenfor av om et 
slikt vilkår i seg selv vil være i strid med styringsretten. 

Lagmannsretten er etter dette kommet til samme resultat som tingretten, og anken over tingrettens avgjørelse av 
Steimlers materielle krav forkastes. 

Lorentzen & Stemoco AS har vunnet saken og har i utgangspunktet krav på full erstatning for 
saksomkostninger i begge instanser, jf. tvisteloven § 20-2 og § 20-9 annet ledd. 

Etter lagmannsrettens vurdering foreligger det ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Steimler 
helt eller delvis for omkostningsansvaret i noen instans, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Lagmannsretten har 
kommet til samme resultat som tingretten og har ikke funnet avgjørelsen tvilsom. Saken fremstår heller ikke 
rettslig eller bevismessig avklart etter saksanlegget, og retten kan ikke se at Lorentzen & Stemoco AS kan 
bebreides at det har kommet til sak. Selv om saken har stor velferdsmessig betydning for Steimler, utgjør ikke 
dette og styrkeforholdene mellom partene alene slike tungtveiende grunner at lagmannsretten finner det rimelig 
å fravike lovens hovedregel. Retten anser det i denne sammenheng relevant å vektlegge at Steimler ikke har 
hatt økonomisk risiko forbundet med saksanlegget, ved at prosessfullmektigene i begge instanser har påtatt seg 
oppdraget på vilkår om at bistanden er vederlagsfri med mindre søksmålet fører frem, og samtidig forpliktet seg 
til å dekke eventuelle idømte saksomkostninger. Det understrekes likevel, for ordens skyld, at dette hensynet 
ikke har vært avgjørende for rettens vurdering. 

I tingretten krevde Lorentzen & Stemoco AS 634 400 kroner, hvorav 630 725 kroner var salær til 
prosessfullmektigen for 193,5 timers arbeid. Kravet omfattet ikke merverdiavgift. Tingretten kom til at salæret 
langt oversteg det som var rimelig og nødvendig, og tilkjente 350 000 kroner. Lorentzen & Stemoco AS har 
ikke krevd endring i tingrettens omkostningsavgjørelse. Lagmannsretten er også enig i tingrettens 
salærnedsettelse, men finner ikke grunn til å nedsette salæret for tingretten ytterligere. Etter dette gjøres det 
ikke endringer i tingrettens omkostningsavgjørelse, og anken forkastes i sin helhet. 

For lagmannsretten har Lorentzen & Stemoco AS krevd erstattet 535 450 kroner i salær til prosessfullmektigen 
for 158 timers arbeid. I likhet med omkostningskravet for tingretten, finner lagmannsretten at også dette kravet 
langt overstiger det som kan anses rimelig og nødvendig for en betryggende utførelse av oppdraget. Saken har i 
det alt vesentlige stått i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten. Arbeidet med å føre saken på nytt 
må forutsettes å ha vært betydelig mindre arbeidskrevende enn første gangs behandling. Salærkravet nedsettes 
derfor skjønnsmessig til 300 000 kroner. Beløpet inkluderer ikke merverdiavgift, som heller ikke er krevd. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
1. Anken forkastes. 

 

2. I saksomkostninger for lagmannsretten dømmes Gustav André Steimlertil å betale 300 000 – 
trehundretusen – kroner til Lorentzen & Stemoco AS innen to uker fra dommens forkynnelse.  
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Saken gjelder spørsmål om det foreligger en virksomhetsoverdragelse hvor arbeidsforholdet er overført, jf. 
arbeidsmiljøloven § 16-1. 

Partene er i det vesentlige enige i tingrettens beskrivelse av sakens bakgrunn på side 2 og 3 i dommen hvor det 
framkommer følgende: 

«Sigrun Berny Aune og Arne Peter Lundberg (saksøkerne) innga stevning til Trondenes tingrett den 11. 
mai 2018 mot Iss Facility Service AS v/styrets leder (ISS), med krav om at saksøkernes rettigheter og 
plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) er overført til Iss Faility 
Service AS. Tilsvar ble inngitt den 12. juni 2018 og Iss Facility Services AS påsto seg frifunnet. 

Det var tidligere tatt ut stevning også mot Leonhard Nilsen & Sønner AS v/styrets leder, som ga saksøkerne 
oppsigelse, med krav om at oppsigelsene de hadde mottatt var ugyldig samt krav om erstatning. Denne 
saken ble hevet som forlikt ved rettens kjennelse av 1. november 2018. 

Saksøkeren hadde begge faste ansettelsesavtaler i Leonhard Nilsen & Sønner AS. Sigrun Aune ble ansatt 1. 
august 2012 i stillingen som kjøkkensjef. Arne Peder Lundberg ble også ansatt som kokk i august 2012. 

På oppsigelsestidspunktet arbeidet de på brakkerigg på Leonhard Nilsen & Sønner AS sitt anleggsprosjekt 
på Bjarkøy, hvor LNS arbeidet med «Bjarkøy-forbindelsen». Før dette arbeidet de på prosjektet Kjensvatn. 

Den 25. oktober 2017 ble det avholdt drøftelsesmøte med Aune. Den 26. oktober 2017 fikk Aune oppsigelse. 
Aune fremsatte krav om forhandlinger og varslet krav om søksmål 7. november 2017. Lundberg hadde 
drøftelsesmøte på samme dato og fikk også oppsigelse 26. oktober 2017. Lundberg fremsatte også krav om 
forhandlinger 7. november 2017. 

Saksøkerne ble oppsagt grunnet virksomhetens forhold. Leonhard Nilsen & Sønner AS har begrunnet 
oppsigelsene med at deres prosjekter nærmer seg slutten med minkende behov for personell. Det fremgår 
av protokoll fra drøftelsesmøtene at arbeidsgiver opplyste om at saksøkerne hadde jobb ut januar 2018 på 
grunn av ferdigstillelse av prosjekter, samt mangel på nye og at firmaet var i en vanskelig økonomisk 
situasjon. 
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Det ble avholdt forhandlingsmøte 9. november 2017. Det fremgår av protokollen at: 

«LNS AS har valgt å avslutte ovenfor nevnte kokkers engasjement ved oppsigelse. Bakgrunnen for dette 
er at prosjektet de arbeider på nærmer seg slutten. Og at det på kommende prosjekter ikke anses 
økonomisk forsvarlig med egen drift av kjøkken/servering.». 

LNS har kjøpt servering og kjøkkentjeneste fra eksterne tilbydere på flere av sine prosjekter, og ønsket også 
å gjøre det på det nye prosjektet på Leikanger. ISS sørger for tilberedning og servering av mat til de 
ansatte på LNS sine brakkerigger på prosjekt i Leikanger. I november 2017 ble prosjektet i Leikanger 
påstartet. 

Saksøkerne har innen tidsfristen i arbeidsmiljøloven gått til ugyldighetssøksmål mot LNS. De har krevd å 
stå i stillingen.» 

Trondenes tingrett avsa 7. januar 2019 dom med slik slutning: 
1. ISS Facility Services AS v/styrets leder frifinnes. 

 

2. Sigrun Berny Aune og Arne Peter Lundberg dømmes en for begge og begge for en til å betale 174 480 – 
hundreogsyttifiretusenfirehundreogåtti – kroner i sakskostnader til ISS Facility Services AS v/styrets leder 
innen 2 – to – uker etter forkynnelse av denne dom. 

 

Sigrun Berny Aune og Arne Peter Lundberg har anket tingrettens dom til Hålogaland lagmannsrett. ISS Facility 
Services AS har tatt til motmæle. Ankeforhandling ble holdt i Tromsø 7. mai 2019. Foruten partsforklaringer 
ble det hørt ett vitne. Det ble ellers foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 
 
 
Sigrun Berny Aune og Arne Peter Lundberg har i hovedtrekk anført: 
Formålet med bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven § 16-1 er å beskytte 
arbeidstakerne. I rettspraksis er det lagt til grunn at tre vilkår må være oppfylt for at det skal foreligge 
virksomhetsoverdragelse. Overføringen må gjelde en selvstendig økonomisk enhet, virksomheten må være 
overført til ny innehaver på bakgrunn av kontrakt eller sammenslåing og den videreførte enheten må i det 
vesentlige være det samme som før overføringen. 

Det er enighet om at de to første vilkårene er oppfylt. 

I vurderingen av om virksomhetens identitet er videreført må det tas hensyn til hva som kjennetegner 
virksomheten. Kantinedrift er lokalitetsbundet virksomhet hvor inventar og utstyr er av avgjørende betydning. 
Det er overføring av aktiva som er styrende for identitetsvurderingen. Det forhold at arbeidsstokken ikke ble 
overtatt har lite betydning i vurderingen. 

Det kan ikke være avgjørende at det ikke er de samme brakkeriggene og det samme utstyr som ble overført til 
Leikangerprosjektet. Virksomhetens egenart for de fast ansatte kokkene har vært at nye arbeidsprosjekter starter 
opp på forskjellige geografiske steder med tilhørende kjøkkenbrakke og utstyr som arbeidsgiver har stilt til 
rådighet fra en tredjepart. Denne egenarten ble videreført på Leikangerprosjektet. Brakkene er fra samme 
leverandør, og det er tilfeldigheter som gjør at det ikke er de samme brakkene som ble brukt i Bjarkøy-
prosjektet som nå benyttes i Leikanger-prosjektet. Når overdrager stiller en tilnærmet identisk brakkerigg til 
rådighet må dette bli avgjørende. 

Driftsformen er den samme. Kundegruppen, de ansatte hos Leonard Nilsen & Sønner, er den samme før og 
etter overføringen. 

En samlet vurdering tilsier at virksomheten har beholdt sin identitet, og også det tredje vilkåret for at det skal 
foreligge en virksomhetsoverdragelse er oppfylt. 

Aune og Lundberg har tilstrekkelig tilknytning til den overførte virksomheten. Aune og Lundberg var de eneste 
fast ansatte kokkene. Dersom virksomheten ikke hadde blitt overført ville begge de fast ansatte kokkene ha blitt 
overført til Leikangerprosjektet. 

Det er uten betydning at det var overfører som foretok oppsigelsene. Det framkommer klart at årsaken til 
oppsigelsene var virksomhetsoverdragelsen. Vilkårene for erstatning etter arbeidsmiljøloven § 16-4 er oppfylt. 
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De ankende parter har krav på lønn fra ISS fra overføringstidspunktet. Overfører betalte lønn fram til 5. 
november 2018. Ankende parter har krav på erstatning for månedlig lønnstap fra dette tidspunkt og fram til 
dom foreligger. Lønnstapet er på 36 500 kroner pr. måned for Aune og 34 500 kroner pr. måned for Lundberg. 

Det skal utmåles en kompensasjon for den langvarige usikkerheten rundt arbeidsforholdet som saken har 
medført for ankende parter. Oppreisningen bør settes til 30 000 til hver av de ankende parter. Det forhold at 
Aune fikk tilbud om stilling hos ISS før søksmål mot ISS ble reist skal ikke tillegges vekt i vurderingen av 
oppreisningserstatning. På dette tidspunkt var Aune i konflikt med arbeidsgiver, og hadde et berettiget håp om å 
oppnå å få sin stilling tilbake. Det forhold at de ankende parter allerede har fått oppreisningserstatning fra 
Leonhard Nilsen & Sønner AS får ikke betydning for deres krav på oppreisning fra ISS. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Sigrun Aune og Arne Peter Lundbergs rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Leonhard 

Nilsen & Sønner AS er overført til ISS Facility Services AS. 
 

2. ISS Facility Services AS dømmes til å betale Sigrun Aune og Arne Peter Lundberg erstatning etter rettens 
skjønn med tillegg av forsinkelsesrente i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum 
fra forfall til betaling skjer. 

 

3. ISS Facility Servies AS dømmes til å betale sakens kostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
ISS Facility Services AS har i hovedtrekk anført: 
Det foreligger ingen virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Det er enighet om at kjøkken og 
kantine riggen på Bjarkøyprosjektet utgjør en egen økonomisk enighet, og at vilkåret om overføring er oppfylt. 
Identitetsvilkåret er imidlertid ikke oppfylt. 

Drift av storkjøkken kjennetegnes først og fremst ved den infrastruktur og det utstyr som stilles til rådighet. 
Ved vurderingen av om virksomheten har beholdt sin identitet er det dermed sentralt om utstyr og inventar er 
overført. 

LNS sin anleggsvirksomhet er organisert slik at hvert prosjekt utgjør en selvstendig enhet, og har sin 
økonomisk ramme. Det er ingen overføring av fysiske aktiva fra kantinedriften ved Bjarkøyprosjektet til ISS 
sin virksomhet på Lekangerprosjektet. Den brakkeriggen som de ankende parter var tilknyttet på 
Bjarkøyprosjektet er solgt til Målselv Maskin AS. Følgelig er hverken utstyr eller ansatte fra den økonomiske 
enheten som de ankende parter var tilknyttet overført til ISS. Det forhold at det benyttes en brakkerigg som er 
lik den som ble benyttet på Bjarkøyprosjektet, og at riggen stilles til disposisjon av LNS, kan ikke være 
avgjørende. Det er heller ikke overført noen ansatte eller noen immaterielle verdier. Det eneste som er overført 
er kundekretsen. Dette er ikke tilstrekkelig til å oppfylle identitetsvilkåret. 

Dersom identiteten skulle anses oppfylt har de ankende parter likevel ikke rett til å kreve sine arbeidsforhold 
overført til ISS. Det er kun ansatte som på overdragelsestidspunktet utførte arbeid på den aktuelle økonomiske 
enheten som kan kreve seg overført. Det ankende parter hadde ingen tilknytning til den brakkeriggen som ble 
overført. 

Subsidiært anføres at oppsigelsen av de ankende parter ikke var begrunnet i overdragelsen, men i sviktende 
ordretilgang hos LNS. Oppsigelsen var dermed begrunnet i virksomhetens forhold, ikke i overdragelse, og det 
er ikke grunnlag for erstatning etter arbeidsmiljøloven § 16-4. 

De ankende parter har mottatt oppreisningserstatning fra tidligere arbeidsgiver, og det er ikke grunnlag for 
ytterligere oppreisningserstatning fra ISS. Sigrun Aune fikk tilbud om jobb i ISS i starten av prosessen. Hun 
kunne dermed ha unngått den usikkerhet som saken har medført ved å takke ja til dette tilbudet. Dette må få 
betydning i vurderingen av om det er grunnlag for oppreisningserstatning. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. ISS Facility Services AS v/styrets leder tilkjennes sakskostnader. 
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Lagmannsretten bemerker: 
Det sentrale spørsmål i saken er om LNS sin avtale med ISS om kantinedriften ved Leikangerprosjektet 
representerer en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1 første ledd. Virkningen av 
virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven § 16-2. Etter bestemmelsens første ledd overføres 
tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen til den nye arbeidsgiveren. Det 
framkommer i arbeidsmiljøloven § 16-4 første ledd at virksomhetsoverdragelse i seg selv ikke gir grunn for 
oppsigelse. 

I arbeidsmiljøloven § 16-1 er anvendelsesområdet for reglene om virksomhetsoverdragelse definert slik: 

«Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av virksomhet eller del av virksomhet til en annen 
arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter 
overføringen.» 

Arbeidsmiljøloven kapittel 16 gjennomfører EU-direktivet 2001/23 EF i norsk rett og tolking av bestemmelsen 
må skje i samsvar med direktivet og EU-domstolens praksis. Det fremgår av direktivet at dets formål er å 
beskytte arbeidstakere og ivareta deres rettigheter ved skifte av arbeidsgiver. 

Det er fastslått i rettspraksis at det er tre vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge en 
virksomhetsoverdragelse. For det første må overføringen gjelde en selvstendig økonomisk enhet 
(enhetsvilkåret). For det andre kreves det at virksomheten er overført til en ny innehaver på grunnlag av 
kontrakt eller sammenslåing av virksomheter (overføringsvilkåret). For det tredje er det et vilkår at den 
overførte virksomheten i det vesentlige er den samme som før overføringen, slik at dens identitet er i behold 
(identitetsvilkåret). Lagmannsretten viser til Rt-2006-71 (avsnitt 71 – 74) med videre henvisninger til 
rettspraksis fra EU-domstolen. 

Partene er enige om at de to første vilkårene er oppfylt. Det er således enighet om at kjøkkenvirksomheten på 
Bjarkøyprosjektet var en egen økonomisk enhet, og at virksomheten er overført til ISS da LNS inngikk avtale 
med ISS om kjøkkentjenester på Leikangerprosjektet i november 2017. 

Partene er imidlertid uenige om identitetsvilkåret er oppfylt. Det sentrale tvistepunkt i saken er dermed om 
kjøkkendriften på Leikangerprosjektet i det vesentlige må anses som samme virksomhet som den 
kjøkkendriften som ankende parter var involvert i på Bjarkøyprosjektet. 

Den grunnleggende dommen om hvordan identitetsvilkåret skal forstås, er EU-domstolens dom av 18. mars 
1986 i sak C-24/85 Spijekers, som er fulgt opp i senere rettspraksis. I dommen framkommer følgende: 

«I et tilfælde som det i sagen omhandlede må der således ske en nærmere vurdering af, om der er tale om 
en endnu bestående økonomisk enhed, som afhændes, hvilket navlig må lægges til grund, såfremt den nye 
indehaver rent faktisk fortsætter eller genoptager driften i form af de samme eller tilsvarende økonomiske 
aktiviteter. 

Ved afgjørelsen af, om dette må anses for tilfældet, må der tages hensyn til samtlige omstændigheder 
omkring afhændelsen, herunder hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om, hvorvidt der er 
sket en overtagelse af de fysiske aktivier som for eksempel bygninger og løsøre, værdien av de immaterielle 
aktiver på tidspunktet for overdragelsen, hvorvidt den nye indehaver overtager størstedelen af 
arbejdsstyrken, om kundekredsen overtages samt i hvor høj grad de økonomiske aktiviteter før og efter 
overdragelsen er de samme, og hvor længe virksomhedens drift eventuelt har vært indstillet. Det bemærkes 
dog i denne forbindelse, at alle disse omstændigheder kun kan indgå som enkelte elementer i den samlede 
bedømmelse, der skal foretages, og at de derfor ikke kan vurderes isoleret.». 

Lagmannsretten viser også til Rt-2015-718 og (avsnitt 77-78) og Rt-2006-71 (avsnitt 74-86). 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det må foretas en konkret helhetsvurdering av om virksomheten 
har beholdt sin identitet etter overdragelsen. Vekten av de ulike momentene vil blant annet kunne avhenge av 
hva som særlig kjennetegner den virksomheten som overføres. Avgjørende vil være om de sentrale 
identitetsskapende innsatsfaktorene for virksomheten er i behold. 

Leonhard Nilsen & Sønner er en relativt stor entreprenørbedrift som blant annet driver med bygging av tuneller 
og veier. Som det framkommer ovenfor har LNS organisert kantine- og kjøkkenvirksomheten ulikt på de ulike 
prosjektene de har vært engasjert i. På noen prosjekter har de benyttet midlertidig ansatte kokker, eller kokker 
som er fast ansatt i firmaet. På andre prosjekter har de satt ut kjøkkentjenesten til eksterne tilbydere, som for 
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eksempel ISS. På alle prosjektene har LNS, slik lagmannsretten forstår det, leid inn brakkerigger og utstyr fra 
LNS eiendom AS. 

De ankende parter var de eneste fast ansatte kokkene i LNS. De ble begge ansatt i firmaet i 2012 og var først 
tilknyttet prosjektet på Kjensvatn. Da virksomheten på Kjensvatn ble avsluttet i 2014 ble de overført til 
Bjarkøyprosjektet. Prosjektet på Bjarkøya ble avsluttet i januar 2018. Kantine- og kjøkkentjenesten på 
Bjarkøyprosjektet omfattet etter det lagmannsretten forstår i hovedsak tilbereding og servering av mat samt 
vasking av kantine og kjøkkenavdeling. Kjøkkenanlegget bestod av seks brakker som var utstyrt som et 
storkjøkken. 

ISS startet opp kantine- og kjøkkentjenester på Leikangerprosjektet i november 2017. Kjøkkenvirksomheten 
blir drevet i en brakkerigg som LNS leier fra LNS eiendom AS. Brakkene og utstyret ble i hovedsak hentet fra 
LNS sitt prosjekt på Røssåga, der ISS tidligere har vært engasjert. Kjøkkenriggen som ble benyttet på 
Bjarkøyprosjektet ble solgt da prosjektet ble avsluttet. 

I den nærmere vurderingen av om identitetsvilkåret er oppfylt har lagmannsretten delt seg i et flertall og et 
mindretall. 

Lagmannsrettens flertall, Lagdommerne Ludvigsen og Stensland, ekstraordinær lagdommer Bremseth og 
meddommer Steffenakk har kommet til at vilkåret ikke er oppfylt og vil bemerke følgende: 

Det er på det rene at det ikke ble overført ansatte eller immaterielle verdier i forbindelse med overtakelsen. Det 
er videre enighet om at kundegruppen er den samme i og med at det i begge tilfeller er tale om å betjene de 
ansatte ved LNS. Virksomheten er også i hovedsak den samme selv om ISS har et noe større ansvarsområde 
enn det som inngikk i kjøkken- og kantineavdelingen på Bjarkøyprosjektet. 

Lagmannsrettens flertall er enig med partene i at inventar, utstyr og lokaler er sentrale innsatsfaktorer som 
kjennetegner drift av kantine og storkjøkken. Som det framkommer ovenfor er det på det rene at lokalitetene 
(kjøkkenbrakkene) og utstyret som var i bruk på Bjarkøyprosjektet ikke ble overført til Leikangerprosjektet. De 
ankende parter har, slik flertallet forstår dem, anført at identitetsvurderingen ikke kan knyttes eksklusivt til de 
lokalitetene og det utstyr som ble benyttet på Bjarkøyprosjektet. Det anføres at det var et sentralt kjennetegn 
ved virksomheten at den foregikk på forskjellige geografiske steder, og i ulike lokaliteter. Det avgjørende må, 
etter ankende parters oppfatning, være at det, både før og etter overtakelsen, er LNS som stiller lokaliteter og 
utstyr til rådighet. 

Etter det flertallet kjenner til er det ikke tidligere avklart i rettspraksis hvordan identitetsvurderingen skal 
foretas i sammenhenger der en gruppe arbeidere over tid har vært knyttet til ulike prosjekter på ulike lokaliteter. 
Flertallet legger til grunn at det i slike situasjoner må foretas en konkret vurdering av hvilke elementer som 
inngikk i den enheten som er overført. Lagmannsrettens flertall er enig med tingretten i at det i vår sak er 
naturlig å knytte identitetsvurderingen til den virksomheten og det utstyr og inventar som ble anvendt på 
Bjarkøyprosjektet. I vurderingen har flertallet lagt særlig vekt på at virksomheten har pågått i samme lokaler og 
med samme utstyr i mange år, og at de ansatte ved virksomheten ikke på noe tidspunkt har arbeidet i de lokaler 
som ble overført til ISS virksomhet på Leikanger. Flertallet kan etter dette ikke se at det forhold at det var LNS 
som stilte kjøkkenbrakker og utstyr tilgjengelig på alle sine prosjekter både før og etter overdragelsen, kan 
tillegges avgjørende betydning ved identitetsvurderingen. 

Etter en samlet vurdering er lagmannsrettens flertall enig med tingretten i at identitetsvilkåret ikke er oppfylt, 
og at det dermed ikke foreligger en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Som tingretten har 
flertallet lagt betydelig vekt på at hverken inventar, utstyr eller noen av de ansatte er overført til den 
virksomheten ISS driver på Leikanger. 

Lagmannsrettens mindretall, meddommer Anne Britt Jorun Fallsen, har kommet til at identitetsvilkåret er 
oppfylt. Mindretallet er enig med flertallet i at inventar, utstyr og lokaler er sentrale innsatsfaktorer som 
kjennetegner drift av kantine og storkjøkken. Etter mindretallets vurdering kan imidlertid ikke 
identitetsvurderingen knyttes eksklusivt til det utstyr og inventar som ble benyttet på Bjarkøyprosjektet. Etter 
mindretallets vurdering er det et kjennetegn ved den virksomheten som ble overført at den foregikk på ulike 
geografiske steder, og i ulike lokaliteter som arbeidsgiver stilte til disposisjon. Det forhold at utstyr og inventar 
ble hentet fra Røssågaprosjektet og ikke fra Bjarkøyprosjektet framstår som tilfeldig, og kan etter mindretallets 
oppfatning ikke tillegges avgjørende betydning. Dersom kjøkken- og kantinetjenesten ikke hadde blitt satt ut til 
ISS, er det grunn til å tro at de ansatte ville fulgt med til Leikangerprosjektet, og virksomheten ville ha blitt 
videreført der i de lokaler og med det utstyr som ISS benytter i dag. I en slik situasjon antar mindretallet at det 
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må være avgjørende for identitetsvurderingen at det er samme type virksomhet som er videreført og at det er 
arbeidsgiver som fortsatt stiller lokaler, inventar og utstyr tilgjengelig. 

I tråd med flertallets oppfatning blir anken etter dette å forkaste. 

ISS har vunnet saken for lagmannsretten og har i henhold til hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav 
på å få dekket sine sakskostnader. Lagmannsretten har vurdert, men kan ikke se at det foreligger slike 
tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita de ankende parter for omkostningsansvaret etter tvisteloven § 
20-2 tredje ledd. Advokat Engh har framlagt omkostningsoppgave på til sammen 137 853 kroner, hvorav salær 
utgjør 128 925 kroner inkl. mva. Det framkom ingen innvendinger mot omkostningsoppgaven, og 
lagmannsretten legger beløpet til grunn som nødvendige kostnader, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 

Også for tingretten har ISS vunnet saken, og har krav på å få dekket sine sakskostnader. Heller ikke her kan 
lagmannsretten se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita ankende parter for 
omkostningsansvaret. Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å gjøre noen endringer i tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse. Også på dette punkt blir anken å forkaste. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. Sigrun Berny Aune og Arne Peter Lundberg dømmes til å betale sakskostnader for lagmannsretten til ISS 
Facility Services AS med 137 853 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.  
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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2018-30225 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-05-15 
Publisert LG-2018-30225 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelser. Saklige. Nedbemanning. Utvalgskrets ved utvelgelsen av 

overtallige ansatte. Ansiennitetsprinsippet. Arbeidsmiljøloven § 15-7. 
Sammendrag Det overordnede spørsmålet i saken var om utvalgskrets, divisjon og lokasjon var 

saklig. Det var ikke bestridt at selskapet hadde saklige grunner til å gjennomføre 
den aktuelle nedbemanningen. Det rettslige utgangspunkt er at hele selskapet er 
utvalgskrets. Det følger imidlertid av rettspraksis at dette utgangspunktet kan 
fravikes på saklig grunnlag. Lagmannsrettens flertall på fire dommere kom til at 
selskapets bruk av utvalgskrets ikke var usaklig. Et mindretall på en dommer 
(arbeidslivskyndig meddommer) kom til motsatt resultat. En samlet lagmannsrett 
kom til at oppsigelsen av en ansatt var usaklig ved at ansiennitetsprinsippet var 
fraveket for ham uten saklig grunn. 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2017-78575 og TSTAV-2017-78583 – Gulating 
lagmannsrett LG-2018-30225 (18-030225ASD-GULA/AVD2). 

Parter A og B (for disse: advokat Karl Inge Rotmo) mot Telenor Norge AS (advokat Sten 
Foyn). 

Forfatter Lagdommer Margareth Christophersen, lagmann Hanne Sophie Greve og 
sorenskriver Jørn Ree. 

 
 

 
 

Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av oppsigelser av to ansatte som ledd i en nedbemanning. Et sentralt 
spørsmål i saken er om utvalgskretsen for å bestemme overtallighet er saklig begrunnet. 

Stavanger tingrett avsa 4. desember 2017 dom med slik domsslutning: 

I sak nr. 17-078575TVI-STAV: 
1. Telenor Norge AS frifinnes. 

 

2. A betaler Telenor Norge AS sine saksomkostninger med kr 230 000,– -tohundreogtrettitusen- innen to uker 
fra forkynnelsen av denne dom. 

 

I sak nr. 17-078583TVI-STAV: 
1. Telenor Norge AS frifinnes. 

 

2. B betaler Telenor Norge AS sine saksomkostninger med kr 156 000,– -etthundreogfemtisekstusen- innen to 
uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

Tingrettens dom er enstemmig på alle punkter. 

A og B har i rett tid anket dommen til lagmannsretten. Anken retter seg mot bevisbedømmelsen og 
rettsanvendelsen. Telenor Norge AS har tatt til motmæle, og påstått ankene forkastet og at tilkjennelse av 
sakskostnader. 

Ankeforhandling var opprinnelig berammet til 18. september 2018, men ble avlyst grunnet sykdom. 
Ankeforhandling ble deretter avholdt i Stavanger tinghus i perioden 20. – 23. mars 2019. Lagmannsretten var 
satt med to arbeidslivskyndige meddommere. A og B møtte med samme prosessfullmektig, advokat Karl Inge 
Rotmo. A ga forklaring. For Telenor Norge AS møtte seniorrådgiver Helge Kåre Moen, med prosessfullmektig, 
advokat Sten Foyn, og ga forklaring. Det ble avhørt ytterligere åtte vitner. 
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Saken står i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten. Sakens bakgrunn og partenes anførsler 
fremgår av tingrettens dom, og av det som sies i det følgende. For øvrig vises det til tingrettens dom, jf. 
tvisteloven § 19-6 femte ledd. Partenes anførsler for lagmannsretten har forøvrig i det vesentlige vært som for 
tingretten. Anførslene gjengis i hovedtrekk, og det vises til tingrettens dom også på dette punkt. 
 
 
De ankende parter har i hovedtrekk anført: 
Tingrettens dom er uriktig både hva gjelder rettsanvendelse og bevisvurdering. Det sentrale tvistetema i saken 
er om Telenor har saklig grunn til å begrense utvalgskretsen ved nedbemanning til noe mindre enn selskapet 
som sådant. Telenor erkjenner at dersom denne begrensingen ikke anses saklig, vil oppsigelsene være ugyldig 
da selskapet ikke har vurdert de ankende parter til stillinger utenfor utvalgskretsen. For begge de ankende parter 
anføres at tingretten har tatt feil når det anses saklig av Telenor å begrense utvalgskretsen ved nedbemanning til 
divisjon (forretningsområde, det vil si Divisjon Business, og lokasjon (geografi), det vil si Stavanger. 

Telenor er bundet av tariffavtale, herunder Hovedavtalen mellom LO og NHO. Av Hovedavtalens § 8-2 
fremgår at det kreves saklig grunn for å fravike ansiennitet ved nedbemanning. En tariffavtale er en bindende 
norm for arbeidsgiver. Dersom ansiennitets- fraviket er usaklig, vil også oppsigelsen være usaklig i forhold til 
aml. § 15-7. I alle dommer hvor Høyesterett har akseptert begrenset utvalgskrets har bedriften enten vært 
uorganisert, eller begrensningen har hatt støtte hos de tillitsvalgte. I dette tilfellet er det dokumentert 
sammenhengende og systematisk uenighet mellom Telenor og fagorganisasjonen med hensyn til både 
utvalgskrets og utvalgskriterier, i alle fall tilbake til 2005. Tingrettens vektlegging av praksis for å benytte 
divisjon og lokasjon som utvalgskrets er uholdbar, og innebærer at tariffavtalen blir helt uten virkning. 

Det rettslige utgangspunktet er at hele det juridiske subjektet, det vil si Telenor Norge AS, utgjør 
utvalgskretsen. Høyesteretts praksis viser at det kreves sterke grunner for å fravike dette utgangspunktet. Når 
det gjelder nærmere om de hensyn som kan begrunne en begrenset utvalgskrets, vises til de prinsipper som er 
oppstilt i rettspraksis, jf. eksempelvis Rt-2015-1332 (Gresvig) og arbeidsrettens kjennelse, AR-2018-18 (NRK). 
I følge rettspraksis vektlegges blant annet innarbeidet praksis, om det er tale om en enkeltstående eller løpende 
tilpasninger, virksomhetens økonomiske stilling, selskapet størrelse og kompleksitet, ansiennitetens lengde og 
forskjell, og om det er vanskelig eller enkelt å vurdere ansatte mot hverandre. I henhold til rettspraksis er det 
sentralt å sikre ansatte forutberegnelighet og likebehandling ved nedbemanninger, samt å unngå urimelig 
tyngende prosesser. 

De ankende parter anfører at arbeidsgivers utvalgskrets ved nedbemanningen høsten 2016 var usaklig. I 
vurderingen må det særlig vektlegges konsekvensene for arbeidsgiver av å være tariffbundet, jf. AR-2016-17, 
avsnitt 84, (Nokas), betydningen av at fagforeningen har protokollert sin uenighet med hensyn til begrenset 
utvalgskrets over lang tid, jf. R 2018-18, avsnitt 54 [AR-2018-18 avsnitt 54]1 (NRK) og HR-2017-561-A, 
avsnitt 40, 47-48 og 68, (Posten II). Det må videre vektlegges at Telenor er et selskap med meget god økonomi. 
Det må derfor legges til grunn at den økonomiske situasjonen i Telenor ikke er et tilstrekkelig tungtveiende 
hensyn som kan begrunne bruk av begrensede utvalgskretser ved nedbemanning, jf. AR-2016-17, avsnitt 83, 
(Nokas). Det vises videre til at Telenor er en stor virksomhet, og at større virksomheter, som alminnelig regel, 
må forventes å kunne håndtere omfattende utvelgelsesprosesser, jf. blan AR-2018-18, avsnitt 53, (NRK). I dette 
tilfellet er det ikke uforholdsmessig vanskelig å sammenligne stillingene. Innarbeidet praksis er et relevant 
argument, forutsatt at denne er saklig, noe som ikke er situasjonen i denne saken. Det vises særlig til Frostating 
lagmannsrett dom av 7. desember 2018 der flertallet kom til at Telenors praksis med å benyttet begrensede 
utvalgskretser ble vurdert som usaklig. Det vises særlig til flertallets vurdering av Telenors praksis med bruk av 
begrensede utvalgskretser, jf. dommen på side 10. Flertallet påpeker korrekt at «det har likevel betydning at 
fagorganisasjonene, som skal ivareta de ansattes interesser, over tid har fastholdt at den eventuelle trygghet 
noen ansatte får gjennom selskapets bruk av utvalgskretser ikke skal tillegges vekt». Det vises videre til at 
flertallet sluttet seg til Arbeidsrettens vurdering i AS-2016-151 [ARD-2016-151]1 (Nokas), som er i samsvar 
med fagforeningens syn i vår sak. Det må konkluderes med at det i dette tilfellet ikke forelå tilstrekkelig 
tungtveiende grunner som begrunner Telenors bruk av begrenset utvalgskrets. 

For A del anføres at oppsigelsen av ham uansett er ugyldig. Tingrettens rettslige forståelse av plikten til å tilby 
annet passende arbeid etter aml. § 15-7 andre ledd er ikke korrekt. A har langvarig erfaring som selger i Telenor 
med svært gode salgsresultater. Det har vært en rivende teknologisk utvikling under hele hans tjenestetid og 
digitaliseringen innebærer ikke noe ekstraordinært i så henseende. Overgangen fra fast til mobiltelefoni var 
minst like revolusjonerende. Selv om stillingen som Key Account Manager (KAM-stillingen) er annerledes enn 
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den salgsstilling som A hadde tidligere, er det rettslige spørsmålet om A er «god nok». Det vil si om han innen 
en opplæringstid som arbeidsgiver må tåle, vil inneha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å fylle stillingen. 
I dette tilfellet har Telenor feilaktig lagt til grunn prinsippene som gjelder ved nytilsetting hvor den best antatt 
kvalifiserte har fått stillingen. Det innebærer at arbeidsgiver, og tingretten, har lagt til grunn en for høy terskel 
med hensyn til om A er kvalifisert til KAM-stillingen. 

I en situasjon hvor arbeidstaker har beskyttede rettigheter etter aml. § 15-7 andre ledd, må det forventes at 
arbeidsgiver legger frem klare bevis for sin oppfatning om arbeidstakers påståtte manglende kvalifikasjoner. 
Det er ikke gjort i denne saken. Det foreligger ingen objektive bevis som understøtter arbeidsgivers anførsel om 
at A ikke er kvalifisert til KAM-stillingen, utover det to ledere, på relativt subjektivt grunnlag, har forklart. 
Arbeidsgivers oppfatning er ikke nedfelt skriftlig og er ikke etterprøvbar. Det må legges til grunn at A er 
kvalifisert til KAM-stillingen, og at oppsigelsen av ham er ugyldig. 

De ankende parter har stått i stilling under sakens behandling og har ikke blitt påført noe økonomisk tap. 
Oppsigelsene har imidlertid vært en stor påkjenning for dem, og arbeidsgivers tilsidesettelse av 
ansiennitetsprinsippet har vært forsettlig. Ansiennitetsprinsippet er en hjørnestein i det organiserte arbeidslivet i 
Norge. Det bør derfor være grunnlag for å utmåle en oppreisningserstatning med inntil kr 100 000 dersom 
oppsigelsene kjennes ugyldig. 

De ankende parter har lagt ned slik påstand 
1. Oppsigelsen av B er ugyldig 

 

2. Oppsigelsen av A er ugyldig. 
 

3. Telenor Norge AS dømmes til å betale B erstatning etter rettens skjønn, med tillegg av forsinkelsesrente i 
medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første punktum fra forfall til betaling skjer. 

 

4. Telenor Norge AS dømmes til å betale A erstatning etter rettens skjønn, med tillegg av forsinkelsesrente i 
medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første punktum fra forfall til betaling skjer. 

 

5. Telenor Norge AS dømmes til å betale sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten 
 
 
 
Ankemotparten har i hovedtrekk anført: 
Telenor hadde saklig og gyldig grunn til å si opp B og A, jf. aml. § 15-7. De ankende parter har heller ikke krav 
på erstatning etter aml. § 15-12. Det er ikke bestridt at Telenor hadde saklig grunn til å gjennomføre den 
aktuelle nedbemanningen. Retten skal således ikke prøve om nedleggelsen av kundeservicevirksomheten i 
Stavanger var saklig begrunnet. Det er heller ikke bestridt at utvelgelsen av de ankende parter innenfor 
utvalgskretsen var korrekt, dog med unntak for KAM-stillingen for A vedkommende. Det er videre ubestridt at 
Telenor har oppfylt plikten til å tilby annet passende arbeid, og at interesseavveiningen ved oppsigelsen går i 
arbeidsgivers favør. 

Utgangspunktet er at Telenor i mer enn 10 år har brukt divisjon og lokasjon som utvalgskrets ved 
omstillingsprosesser. Denne praksisen har vært fulgt uten at selskapet i noen grad har vært involvert i 
arbeidsrettslige tvister. Dette skyldes hovedsakelig at nedbemanningsprosessene har vært kvalitativt gode, at 
selskapet har tilbudt gode sluttpakkeordninger og bruken av faste utvalgskretser, som har sikret likhet og 
forutsigbarhet. Ved nedbemanning har overtallige ansatte rett til å bli sammenlignet opp mot andre stillinger og 
ansatte i selskapet, jf. aml. § 15-7 første og annet ledd. Kriteriene for å sammenligne ansatte er kvalifikasjoner, 
ansiennitet og sosiale forhold, jf, Telenor sine retningslinjer for omstillinger. Ansiennitetsprinsippet kan 
fravikes når det foreligger saklig grunn, jf. Hovedavtalen mellom LO og NHO. Høyesterett har i 
Skanskadommen, jf. HR-2019-424-A, avklart at det ikke kan oppstilles en generelt formulert terskel for å 
fravike ansiennitet. Det avgjørende er en totalbedømmelse. Det anføres at det er misvisende å kalle 
ansiennitetsprinsippet for en hovedregel. 

Prisen for å benytte utvalgskretser er at ansatte med bedre kvalifikasjoner og lengre ansiennitet enn en ansatt i 
en annen krets kan bli sagt opp. Dette aksepteres fordi en lang rekke hensyn tilsier bruk av utvalgskrets, ikke 
minst i større selskaper. I HR-2017-1943-A, avsnitt 69 fremheves betydningen av forutberegnelighet og 
likebehandling ved nedbemanninger, og at man da må akseptere at rommet for konkret rimelighet blir mindre 
og at kriteriene kan slå hardere ut for noen arbeidstakere enn for andre. 
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Selskapets praksis med bruk av utvalgskretser beror på en avveining av en rekke momenter. Rettsstillingen på 
dette området er ganske avklart. Det følger av Rt-2015-1332, (Gresvig) at det må foreligge tungtveiende 
grunner for å fravike utgangspunktet om at hele selskapet er utvalgskrets. Det er likevel ikke tale om å pålegge 
virksomheten prosesser som er uforholdsmessig tyngende, og som vil undergrave tryggheten for de 
gjenværende ansatte. Samme prinsipp er lagt til grunn i AR-2016-17, (Nokas). Når det gjelder terskelen i 
praksis for større bedrifter, vises til Rt-2015-1332, (Gresvig), HR-2017-561-A (Posten), og AR-2016-17, 
(Nokas). 

Det anføres at det er saklig av Telenor å benytte divisjon og lokasjon som utvalgskrets. Det vises til protokoll 
av 3. september 2007 der en begrenset utvalgskrets er begrunnet i bedriftens størrelse, arbeidsmiljø og ulikheter 
i virksomhetsområder, kompetanse og arbeidsoppgaver. Det vises videre til Rt-2015-1332, (Gresvig), avsnitt 
42. Det vises også til samme dom, avsnitt 44-52 hva angår betydningen av praksis for bruk av utvalgskrets. 
Praksis må etter omstendighetene tillegges vekt, ikke minst når denne bygger på hensyn som normalt er saklige. 
Også utvelgelse til overtallighet som er løst gjennom sluttpakker gir grunnlag for en rettslig relevant praksis, jf. 
AR-2018-18, (NRK Østlandssendingen), avsnitt 59 og 40. Der foreligger også en rettslig relevant praksis selv 
om fagforeningen har vært uenig over tid. 

Det er utvilsomt uheldige sider ved bruk av divisjon og lokasjon som utvalgskrets, men alternativene er verre. 
Fastleggelse av krets fra sak til sak vil være i strid med den forutsigbarhet som domstolene legger stor vekt på 
ved gjentatte prosesser. En slik praksis vil også være tvistedrivende samtidig som alle oppsigelsene vil bli kjent 
ugyldige om kretsen i et konkret tilfelle ble kjent usaklig. Bruk av lokasjon på tvers av divisjonene som 
utvalgskrets er i strid med alle de hensyn som begrunner Telenors bruk av divisjon og lokasjon som 
utvalgskrets. Det vises til hensynet til et godt arbeidsmiljø og å hindre usikkerhet for de ansatte. Bruk av 
lokasjon som utvalgskrets tar blant annet ikke hensyn til at Telenor er en kunnskaps- og teknologibedrift, med 
ulike virksomhetsområder med typisk ulike stillinger. Bruk av lokasjon som utvalgskrets vil pålegge selskapet 
uforholdsmessige tyngende prosesser, som i tillegg blir kvalitativt dårligere. Frostating lagmannsretts dom av 7. 
desember 2018, der flertallet kom til Telenors bruk av utvalgskrets i den saken var usaklig, er basert på en 
uriktig avveining av flere sentrale forhold, blant annet ulikheten i divisjoner med ulike virksomhetsområder og 
arbeidsoppgaver, hensynet til arbeidsmiljø, skjerming av ansatte og usikkerhet hos de ansatte. 

Når det gjelder A individuelle forhold, bestrides at han ble forbigått til KAM-stillingen. Han ble ikke ansett 
som kvalifisert til denne stillingen og kunne derfor ikke fortrenge de to som på dette tidspunktet satt i 
stillingene. Ved omstillingen høsten 2017 ble det foretatt en ny vurdering, men det hadde ikke skjedd noen 
endring i forhold til de vurderingene som ble foretatt høsten 2016/vinteren 2017. Resultatet ble derfor det 
samme. Det fantes ikke andre ledige stillinger i selskapet å tilby A i Stavanger – området på 
oppsigelsestidspunktet. Det anføres at interesseavveiningen må falle ut i selskapets favør, jf. aml. § 15-7 annet 
ledd. Det må legges stor vekt på at Telenor avviklet en hel enhet i Stavanger hvor 84 medarbeidere ble berørt, i 
tillegg til en parallell nedbemanningsprosess i samme divisjon med en overtallighet på ca 50 ansatte. 

Dersom retten skulle komme til at oppsigelsene er usaklige, er det under enhver omstendighet ikke grunnlag for 
erstatning, jf. aml. § 15-12. De ankende parter har stått i stilling og de har derfor ikke lidt et økonomisk tap. Det 
er under enhver omstendighet ikke grunnlag for oppreisningserstatning. 

Ankemotparten har lagt ned slik påstand: 
1. Ankene forkastes. 

 

2. Telenor Norge AS tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Lagmannsretten er kommet samme resultat som tingretten når det gjelder spørsmålet om anvendelse av 
utvalgskrets er saklig begrunnet. Avgjørelsen på dette punkt er avsagt under dissens, idet en av de 
arbeidslivskyndige meddommerne, Hilde Fismen, er kommet til at bruk av utvalgskrets ikke er tilstrekkelig 
saklig begrunnet. En samlet lagmannsrett er kommet til at oppsigelsen av A uansett er usaklig og dermed 
ugyldig. 

Lagmannsretten ser først nærmere på spørsmålet om utvalgskrets. 
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Innledningsvis peker lagmannsretten på at en arbeidstaker ikke kan sies opp med mindre det er saklig begrunnet 
i virksomhetens, arbeidsgivers eller den ansattes forhold, jf. aml. § 15-7. I denne saken er oppsigelsen 
begrunnet i virksomhetens forhold som ledd i gjennomføring av driftsinnskrenkninger eller 
rasjonaliseringstiltak. Aml. § 15-7 annet ledd kommer derfor til anvendelse. Arbeidsmiljøloven inneholder ikke 
nærmere bestemmelser om hvordan utvelgelsen ved nedbemanning skal foretas. Det er imidlertid sikker rett at 
det gjelder et krav om saklighet ved utvelgelsen, jf. Rt-1989-879 [skal være Rt-1986-879, Lovdatas anm.] 
(Hillesland). Dette innebærer at både valget av utvelgelseskriterier og avveiningen av disse må være saklig. 
Kravet om saklighet forutsetter også en forsvarlig saksbehandling som sikrer at det faktum arbeidsgiver baseres 
utvelgelsen på, er korrekt. Domstolene kan fullt ut etterprøve om arbeidsgivers beslutning om oppsigelse 
bygger på et riktig og fyllestgjørende faktisk grunnlag, og om arbeidsgivers vurdering har hatt tilstrekkelig 
bredde, herunder også ta i betraktning om vurderingen har omfattet rimelighetshensyn som gjør seg gjeldende i 
forhold til den ansatte, jf. Rt-1984-1058 (Haslund). 

Det er enighet om, og lagmannsretten legger til grunn, at Telenor hadde saklige grunner til å gjennomføre den 
aktuelle nedbemanningen høsten 2016, og at dette førte til overtallighet. Beslutningen om nedbemanning av 
Divisjon Business, kundeservice bedrift (KSB) i Stavanger ble tatt av styret i Telenor den 16. oktober 2016. I 
samme styrevedtak er det for øvrig besluttet nedleggelse av ytterligere tre lokasjoner innen Divisjon Business; i 
Førde, Steinkjer og Lillehammer. Hovedgrunnen til nedleggelsen av lokasjonen i Stavanger var planlagte 
effektiviseringstiltak, i kombinasjon med færre innkomne henvendelser til divisjonen. Lagmannsretten legger 
til grunn at det var saklige hensyn som begrunnet bedriftens beslutning om å nedlegge avdelingen i Stavanger, 
og at det ikke er noe tema i saken om avdelingen måtte opprettholdes etter en avveining etter aml. § 15-7 annet 
ledd. Det tilføyes at det ikke er bestridt at gjennomføringen av nedbemanningsprosessen ble gjort i henhold til 
lov og avtaleverk. 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at virksomheten, som utgangspunkt, hadde generelt sett saklig 
grunnlag, ut fra bedriftens behov, for å gå til oppsigelse av en rekke arbeidstakere, jf. kravet i aml. § 15-7 annet 
ledd. Lagmannsretten peker videre på Telenor har retningslinjer ved nedbemanninger, som blant annet 
oppstiller kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold som utvelgelseskriterier. Utgangspunktet er at det skal 
skje en samlet vurdering, der ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold inngår. Disse utvelgelseskriteriene er 
saklige. Det tilføyes at Telenor er tariffbundet og Hovedavtalen mellom LO og NHO kommer til anvendelse. 
Det følger av Hovedavtalens § 8-2 første ledd at «ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning/omlegging 
kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn». Lagmannsretten legger til grunn at 
vurderingstemaet etter aml. § 15-7 og etter Hovedavtalen § 8-2 er det samme; om det er saklig grunn til å 
benytte utvalgskretser. 

Det overordnede spørsmål i saken er således om den utvalgskrets som Telenor benyttet ved oppsigelsen av 
henholdsvis A og B var saklig. Det er på det rene at Telenor ved denne, og også ved tidligere nedbemanninger, 
har benyttet divisjon, (forretningsområde), og lokasjon, (geografisk plassering), som utvalgskrets ved 
nedbemanning. Det tilføyes i den forbindelse at Telenor er organisert i fem divisjoner; Divisjon Business, 
Divisjon Fixed &TV, Divisjon Technology, Divisjon Mobile og Divisjon Security. Hver divisjon har 
underenheter med ulike underavdelinger. Høsten 2016 hadde Divisjon Business 925 medarbeidere, men per 
mai 2017 var antall ansatte redusert til 836. Den enkelte divisjon, eller forretningsområde, har egne 
ledergrupper, egne budsjetter med ansvar for egne inntekter og utgifter, og har lokasjoner flere steder i landet. 
Pr mai 2017 hadde selskapet 3764 ansatte, fordelt på 30 lokasjoner i Norge. Den enkelte divisjon har også egne 
strategier og ulike stillinger med ulike kompetansekrav. Lagmannsretten legger til grunn at divisjonene for så 
vidt er spesialiserte, men at enkelte stillinger kan sammenlignes mellom divisjonene, uten at det har vært noen 
nærmere bevisførsel om dette. 

De to ansatte som denne saken gjelder var ansatt i Divisjon Business i Stavanger. Denne enheten hadde 
ansvaret for produktutvikling, salg og markedsføring av alle produkter som selges i bedriftsmarkedet, med 
unntak for salg av fasttelefon og fast bredbånd, hvor produktutviklingsansvaret tilligger divisjonen Fixed & TV. 

Avviklingen av lokasjonen i Stavanger innebar en overtallighet for 84 medarbeidere. Antall ansatte som 
utgjorde utvalgskretsen var på 94 ansatte. Vurderingen av A og Bs kompetanse og ansiennitet ble således 
foretatt i forhold til 10 andre ansatte. 

Det rettslige utgangspunktet for den videre vurdering er at det er selskapet som sådant som er utvalgskrets, det 
vil si det rettssubjektet som arbeidstakeren er ansatt i, uavhengig av for eksempel avdelingstilhørighet og 
konserntilhørighet. Det følger imidlertid av rettspraksis at dette utgangspunkt på saklig grunnlag kan fravikes, 
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jf. Rt-2015-1332, med videre henvisning til blant annet Rt-1986-879. Lagmannsretten legger til grunn at dette 
utgangspunktet også gjelder i tilfeller hvor det, som i denne saken, foreligger tariffavtale som fastsetter at 
ansiennitet kan fravikes på saklig grunnlag, jf. det foranstående. 

Lagmannsretten legger til grunn at spørsmålet om å begrense utvalgskretsen må vurderes konkret i hvert enkelt 
tilfelle. Høyesterett har i flere dommer pekt på relevante hensyn, men det oppstilles ikke minstekrav eller 
rammer for hvilke hensyn som vil være de relevante ved vurderingen. Sammenfatningsvis legger 
lagmannsretten til grunn at relevante momenter er driftsmessige hensyn som virksomhetens størrelse, den 
økonomiske situasjonen, praktiske problemer med å benytte hele virksomheten som utvalgskrets, behovet for å 
beholde kompetanse, sikring av forsvarlig drift, de tillitsvalgtes holdning og tidligere praksis i bedriften. Det 
må som sagt foretas en konkret vurdering hvor de individuelle forholdene, som ansiennitetsforskjeller mm, vil 
stå sentralt jf. Johansen og Stueland, «Arbeidsmiljøloven», 2. utgave, side 850. 

Når det gjelder den konkrete vurderingen, har lagmannsretten delt seg i et flertall, bestående av lagmann Greve, 
lagdommer Christophersen, sorenskriver Ree og arbeidslivskyndig meddommer Kåveland, og et mindretall, 
bestående av arbeidslivskyndige meddommer Fismen. 

Lagmannsretten flertall er som nevnt kommet til at arbeidsgivers anvendelse av utvalgskrets i dette tilfellet er 
saklig begrunnet. Flertallet peker innledningsvis på at Telenor, i 2004, hadde ca 10 000 ansatte. Fra 2005 og i 
årene deretter, har selskapet gjennomført en rekke nedbemanningsprosesser. Fra 2006 har selskapet redusert 
bemanningen med ca 3000 ansatte. Per mai 2017 hadde selskapet 3764 ansatte, fordelt på 30 lokasjoner i 
Norge. Flertallet legger til grunn at omorganiseringer og nedbemanninger har vært, og vil være, en stadig 
tilbakevendende problemstilling for Telenor som følge av den teknologiske utviklingen og markedsmessige 
tilpasninger. Ved nedbemannings-prosesser i mer enn en 10 års-periode har Telenor konsekvent benyttet 
utvalgskretser. Flertallet legger til grunn at det foreligger en konsekvent, langvarig og omfattende bruk av 
divisjon og lokasjon som utvalgsområde ved nedbemanninger i selskapet. I protokoll fra drøftingsmøte den 29. 
august 2007 i forbindelse med nedbemanning i Telenor Nordic, er det i punkt 2, under administrasjonens 
kommentarer, gitt følgende begrunnelse for bruk av avgrensede utvalgsområder: 

Administrasjonen mener det foreligger saklig grunnlag for å avgrense utvelgelsesområdet. Bakgrunnen for 
at utvelgelsen ikke foretas i hele det juridiske selskapet er særlig bedriftens størrelse, arbeidsmiljø og 
ulikheter i virksomhetsområder, kompetanse og arbeidsoppgaver. Ved å begrense utvelgelsesområdet 
unngår vi at hele organisasjonen berøres. Det motsatte antas å ha en negativ effekt på arbeidsmiljøet, blant 
annet ved at man skaper usikkerhet for en større krets av medarbeidere. Det vil videre skape en vanskelig 
og uoversiktlig situasjon for selskapet hvis man ikke avgrenser utvelgelsesområdet. 

Flertallet legger til grunn at arbeidsgivers begrunnelse i 2007 for å benytte utvalgskretser også gjør seg 
gjeldende i dag. Det legges til grunn at arbeidsgiver har relevante og saklige argumenter for å benytte 
utvalgskrets, og ikke hele det juridiske selskapet som utvelgelsesområde ved nedbemanninger. Flertallet ser det 
videre slik at arbeidsgiver har foretatt en avgrensing som er naturlig og hensiktsmessig ut fra virksomhetens 
størrelse, organisering og geografisk utstrekning. Når det gjelder selskapets organisering, vises til 
fremstillingen ovenfor. Det tilføyes at de ansatte har sitt ansettelsesforhold i en bestemt divisjon på et bestemt 
arbeidsted. Flertallet legger videre til grunn at selskapets konsekvente og langvarige bruk av utvalgskretser ved 
nedbemanninger har skapt forutsigbarhet for de ansatte og ro i organisasjonen. Det vises videre til at Telenor er 
en kompetansebedrift med mange ulike stillinger. Etter bevisførselen legger flertallet til grunn at det er 
krevende å sammenligne de ulike stillingene opp mot hverandre. Det er videre et sentralt moment at selskapet 
nærmest er i en kontinuerlig nedbemannings- eller omstillingsprosess. Det tilføyes at det ofte kan være snakk 
om nedbemanning av en aktivitet på et bestemt sted. Dette forutsetter at selskapet har praktisk håndterbare 
prosesser, og som også skjermer ansatte som ikke er direkte berørt av nedbemanningsprosessen, jf. HR-2017-
561-A (Posten), der dette er er fremhevet som et selvstendig argument. 

Flertallet peker også på at det er vanskelig for domstolen å overprøve arbeidsgivers vurdering om at det vil by 
på store praktiske problemer og utfordringer å benytte hele selskapet som utvalgskrets. Det skal likevel tilføyes 
at Telenor, som andre større selskaper, må forventes å håndtere omfattende utvelgelsesprosesser. Flertallet antar 
likevel at dette argumentet bør ha mindre vekt, sammenholdt med at selskapet har en langvarig praksis med 
utvalgskretser som har fungert etter intensjonene, og som er forutsigbar for ansatte og de ledere som må 
involveres i den aktuelle nedbemanningsprosessen. Riktignok har fagforeningen, EL&IT forbundet, i hele den 
aktuelle perioden, vært uenig i arbeidsgivers beslutning om å benytte utvalgskrets ved nedbemanninger. I 
protokollene er det gjennomgående angitt at «utvelgelsesområdet skal være hele det aktuelle selskapet, 
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uavhengig av intern organisering og geografi». Flertallet ser det slik at uenighet mellom arbeidsgiver og 
fagforeningen om å benytte utvalgskrets, er et relevant, men ikke avgjørende, moment i vurderingen. 

På den annen side mener flertallet at fagforeningens uenighet ikke i seg selv innebærer at selskapets praksis er 
usaklig, på samme måte som en liten utvalgskrets heller ikke, isolert sett, fører til at utvalgskretsen er usaklig, 
jf. Rt-2015-1332 (Gresvig). Når det gjelder fagforeningens standpunkt, er flertallet av den oppfatning at det har 
en viss vekt at forbundet i mer enn en 10 års periode kun har protokollert sin uenighet. Det er ingen 
holdepunkter for at fagforbundet, v/tillitsvalgte, på noe tidspunkt har vurdert å få en rettslig avklaring på 
spørsmålet om bruk av utvalgskretser var i strid med tariffavtale og arbeidsmiljøloven. Flertallet legger til 
grunn at det fra 2005 eller senere kunne vært reist sak om problemstillingen, enten for de alminnelige domstoler 
eller for Arbeidsretten. Sett i sammenheng med antall nedbemanningsprosesser over tid, og antall ansatte som 
har blitt berørt, finner flertallet at fagforbundets standpunkt over tid, må tillegges mindre betydning i 
totalvurderingen. Flertallet legger betydelig vekt på selskapets konsekvente, langvarige og omfattende bruk av 
utvalgskretser ved nedbemanninger. Denne praksisen har sikret forutsigbarhet, likebehandling av ansatte og ro i 
organisasjonen. Flertallet viser blant annet til Rt-2015-1332 (Gresvig). Flertallet peker videre på at Telenor er 
bundet av tariffavtale slik at selskapet har påtatt seg et større ansvar for å følge ansiennitetsprinsippet. Flertallet 
ser det uansett slik at arbeidsgivers bruk av utvalgskrets ikke fører til en slik svekkelse av ansiennitetsprinsippet 
at utvalgskretsen av den grunn må anses usaklig. 

Samlet sett er lagmannsrettens flertall kommet til at Telenors bruk av utvalgskrets ikke er usaklig. 

Lagmannsrettens mindretall er kommet til at utvalgskretsen ikke er tilstrekkelig saklig begrunnet, og at 
oppsigelsene derfor må kjennes ugyldige. 

Mindretallet legger betydelig vekt på at Telenors praksis med begrensede utvalgskretser i betydelig grad 
svekker betydningen av ansiennitetsprinsippet, jf. Hovedavtalen § 8-2. I realiteten er ansiennitetsprinsippet satt 
helt til side i dette tilfellet, og da uten saklig grunn. Mindretallet mener at saksforholdet i nærværende sak er 
sammenfallende eller tilnærmet sammenfallende med de faktiske forhold i sak for Frostating lagmannsrett, 19-
082321ASD-FROS mellom Telenor og C. Lagmannsrettens flertall på tre dommere kom til at Telenors bruk av 
utvalgskrets ikke var saklig begrunnet. Denne lagmannsretts mindretall slutter seg i det alt vesentlige til 
begrunnelsen til flertallet i nevnte dom. Mindretallet viser særlig til oppsummeringen i dommen på side 12 siste 
avsnitt, som gjengis: 

Ansiennitetsprinsippet er grunnleggende og lagmannsrettens flertall mener Telenors bruk av den angitte 
utvalgskretsen gir prinsippet svekket betydning. Etter en samlet vurdering har lagmannsrettens flertall 
kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å begrense utvalgskretsen slik Telenor har gjort 
da C ble sagt opp fra sin stilling. Flertallet har videre kommet til at det ikke pålegger Telenor en 
uforholdsmessig tyngende prosess å bruke en større utvalgskrets. Utvalgskretsen er usaklig og oppsigelsen 
av C dermed ugyldig. 

Mindretallet legger videre vekt på at det i hele den aktuelle perioden har vært uenighet mellom arbeidsgiver om 
fagforeningen om bruk av divisjon og lokasjon som utvalgskrets. Denne uenigheten har vært protokollert 
fortløpende. Mindretallet oppfatter det slik at det ikke har vært saker som kunne vært bragt inn for domstolene 
før den aktuelle. Dette kan uansett ikke tillegges betydning. Det avgjørende er fagforeningens klare og 
konsekvente standpunkt mot arbeidsgivers praksis. Mindretallet vurdere det slik at bruk av utvalgskrets er til 
stor ulempe for de ansatte, noe som fagforeningens standpunkt gjenspeiler. Det er ikke holdepunkter for at 
dagens praksis med utvalgskretser skaper ro og forutsigbarhet i organisasjonen. Telenor er uansett en stor 
virksomhet som må kunne takle mer omfattende nedbemanningsprosesser, som samtidig ivaretar de ansattes 
behov. 

En samlet lagmannsrett er kommet til at oppsigelsen av A likevel er ugyldig fordi han skulle vært tilbudt 
stilling som Key Account Manager i Divisjon Business i Stavanger. 

A er født i 1961 og begynte som fagselger i Telenor i mai 2002. Før dette arbeidet han i ca 20 år med 
salgsrelaterte oppgaver innen IT. A har således 17 års ansiennitet i selskapet, og ca 35 års ansiennitet i bransjen. 
I Telenor har han hele tiden vært ansatt ved lokasjonen i Stavanger, og har hatt ulike arbeidsoppgaver i 
organisasjonen etter hvert som denne har endret seg. Fra mars 2016 hadde han stillingen som kundeansvarlig i 
Enhet Kundeservice i Divisjon Business. 

For A vedkommende ble det gjennomført omstillingssamtaler 2. og 17. november 2016. Det ble gjennomført 
drøftelsesmøte etter aml. § 15-1 den 14. desember 2016. A mottok oppsigelsen den 24. januar 2017. Det ble 
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deretter avholdt forhandlingsmøte 16. februar 2017, uten at partene kom til enighet. Både A og B ble tilbudt å 
videreføre arbeidsforholdet i samme stilling, på en annen lokasjon, (Kongsberg), men takket nei til dette. De ble 
også tilbudt sluttavtale i henhold til Telenors retningslinjer, men tilbudene ble ikke akseptert. 

Problemstillingen i forhold til A er om han er forbigått innenfor utvalgskretsen av to navngitte arbeidstakere 
med kortere ansiennitet i stillingen som Key Account Manager (KAM). Som nevnt ovenfor, er Telenor bundet 
av Hovedavtalen. I avtalens § 8-2 er det angitt at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Det er 
ingen uenighet mellom partene om at utgangspunktet for vurderingen er ansiennitet. For å fravike ansiennitet 
må det foreligge saklig grunn. Telenor har anført at A ble vurdert i forhold til KAM-stillingene, men at han 
ikke ble ansett som tilstrekkelig kvalifisert for stillingene, og at han heller ikke kunne kvalifisere seg innen 
rimelig tid. 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at en KAM stilling er en selgerstilling. En KAM – selger har ansvar for 
navngitte kunder og ansvar for kundens totale engasjement. KAM-selgeren skal være en generalist og strategisk 
selger, og bidra til å utvikle, og forutse, kundens behov. En fagselger eller løsningsselger forutsettes å ha større 
spisskompetanse i salg og produktutvalget generelt. Fagselgeren er en mer teknisk selger, og har en større 
kundekrets, men også denne innen bedriftskundemarkedet. Etter det anførte er disse selgerstillingene 
sideordnede stillinger. Det er således ikke slik, som tingretten synes å ha lagt til grunn, at KAM-stillingen er en 
hierarkisk overordnet stilling. 

Lagmannsretten legger til grunn at arbeidsgiver har vurdert A som god på salg av de tradisjonelle løsningene 
som Telenor har tilbudt sine kunder. Han har arbeidet lenge i selskapet, og har erfaring fra flere ulike stillinger, 
og han har vært gjennom flere omstillingsprosesser i selskapet, også hva angår nye produkter. Lagmannsretten 
legger til grunn at A har hatt gode resultatet som selger i selskapet. KAM-stillingen er annerledes enn den 
salgsstilling som A hadde tidligere, og forutsetter blant annet at selgeren har god kunnskap om nye 
teknologiløsninger og kompetanse om den enkelte kunde. Lagmannsretten legger til grunn at A med sin lange 
arbeidserfaring som selger i bedriftsmarkedet, er kvalifisert til stillingen, og at han i alle fall innen en 
opplæringstid som arbeidsgiver må tåle vil inneha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å fylle stillingen. 
Lagmannsretten savner nærmere dokumentasjon for arbeidsgivers vurdering om at A ikke var kvalifisert. 
Lagmannsretten ser det slik at mangel på dokumentasjon for arbeidsgivers vurdering av den ansattes manglende 
kompetanse, kan tyde på at arbeidsgiver har lagt til grunn en vurdering som gjelder ved nytilsetting, noe som i 
så fall ikke er riktig. Lagmannsretten ser det uansett slik at arbeidsgivers vurdering er basert på et for snevert 
faktisk grunnlag. Det er ikke sannsynliggjort at arbeidsgiver har tilbudt eller vurderte å tilby A opplæring i 
stillingen som KAM-selger. Det er heller ikke sannsynliggjort at arbeidsgiver har gitt tilstrekkelig 
tilbakemelding til A om hans prestasjoner og/eller kvalifikasjoner. Det er ingen holdepunkter i saken for at A 
ikke ville kunne kvalifisere seg til stillingen innen rimelig tid. Lagmannsretten anser dette om en feil ved 
arbeidsgivers saksbehandling og/eller faktiske grunnlag for oppsigelsen. Det er uansett lagmannsrettens 
vurdering at det i forhold til A er begått feil som har ført til at oppsigelsen er fattet på feil faktisk grunnlag, og 
som må føre til at oppsigelsen av A er ugyldig. 

A har krevd erstatning etter aml. § 15-12 annet ledd. Erstatningen skal fastsettes til det beløp retten finner 
rimelig under hensyn til det økonomiske tapet, arbeidsgiverens og arbeidstakerens forhold og omstendighetene 
for øvrig. A har som nevnt foran stått i stillingen etter oppsigelsen og han er således ikke påført økonomisk tap. 
Bestemmelsen hjemler også erstatning for ikke-økonomisk tap. Hvorvidt, og med hvilket beløp, 
oppreisningserstatning skal tilkjennes beror på en skjønnsmessig vurdering av omstendighetene ved 
oppsigelsen. Noen normert erstatning gir ikke rettspraksis anvisning på. Lagmannsretten finner, etter en konkret 
vurdering, at A bør tilkjennes oppreisningserstatning med kr 50 000. 

Når det gjelder sakskostnadsavgjørelsen, vises til følgende: 

For tingretten hadde hver av de ankende parter tatt ut søksmål mot arbeidsgiver med påstand om at oppsigelsen 
var ugyldig. De to søksmålene ble forent til felles behandling for tingretten. I relasjon til sakskostnadsreglene, 
legges til grunn at det fortsatt foreligger to saker. Det innebærer at det skal treffes særskilt avgjørelse om 
sakskostnader i hver sak. 

Lagmannsrettens resultat innebærer at A har fått medhold i sitt subsidiære påstandsgrunnlag, jf. tvisteloven § 
11-2 første ledd annet punktum. Lagmannsretten legger til grunn at dette innebærer at A har vunnet saken 
fullstendig, og at han har krav på å få erstattet sine sakskostnader fra motparten, jf tvisteloven § 20-2 første jf. 
annet ledd. Det er ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen. Telenor har fått medhold i sitt prinsipale 
påstandsgrunnlag. Lagmannsretten legger til grunn at dette innebærer at Telenor må anses å ha vunnet saken 
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fullt ut i forhold til B, og har krav på erstatning for sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første jf annet ledd. Det 
er ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen. 

Advokat Rotmo har fremlagt sakskostnadsoppgave på kr 295 501, hvorav kr 233 200 er advokatens salær, kr 10 
875 er for arbeid utført av advokatassistent, og resten utgifter. 
Advokat Rotmo har i sin sakskostnadsoppgave fordelt sakskostnadene med 60% på A og 40% på B. 
Lagmannsretten legger denne fordelingen til grunn for avgjørelsen. Det innebærer at A skal tilkjennes kr 177 
300 i sakskostnader for lagmannsretten. 

Advokat Foyn har fremlagt sakskostnadsoppgave på kr 155 625 vedrørende B og kr 218 125 i sak vedørende A. 
Det totale kostnadskravet, kr 373 750, er høyt. Advokat Rotmo fremsatte innsigelser mot kravet under 
ankeforhandlingen. Han ga uttrykk for at antall timer er for høyt. Lagmannsretten finner ikke grunn til redusere 
kostnadskravet. Lagmannsretten forholder seg til prosessfullmektigens fordeling av det totale kravet mellom de 
to saken. Det innebærer at Telenor skal tilkjennes erstatning for sakskostnader med kr 155 625 for 
lagmannsretten. 

Lagmannsrettens materielle resultat skal legges til grunn for avgjørelsen av sakskostnader for tingretten. Det er 
ikke grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. For tingretten krevde advokat Rotmo kr 267 154 i 
sakskostnader, hvorav kr 228 900 var salær, resten utgifter. Advokat Rotmo har i sin sakskostnadsoppgave 
fordelt sakskostnadene med 55% på A og 45 % på B. Lagmannsretten legger denne fordelingen til grunn for 
avgjørelsen. Det innebærer at A skal tilkjennes erstatning for sakskostnader med kr 146 934 for tingretten. 

For tingretten krevde advokat Foyn kr 156 000 i salær i sak vedrørende B og kr 230 000 i sak vedrørende A. 
Det totale salærkravet, kr 386 000, er høyt. Også for tingretten hadde advokat Rotmo innsigelser mot kravet, 
som han mente var for høyt. Lagmannsretten finner heller ikke her grunn til å redusere kostnadskravet. 
Lagmannsretten forholder seg til prosessfullmektigens fordeling av det totale kravet mellom de to sakene. Det 
innebærer at Telenor skal tilkjennes erstatning for sakskostnader for tingretten med kr 156 000. 

Dommen er avsagt med slik dissen som angitt foran. 
 

Domsslutning: 
 

1. Anken fra B forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler B kr 155 625 til Telenor Norge AS. 
 

3. I sakskostnader for tingretten betaler B kr 156 000 til Telenor Norge AS 
 

4. Oppsigelsen av A er ugyldig. 
 

5. Telenor Norge AS dømmes til å betale A oppreisningserstatning med kr 50 000, med tillegg av 
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

6. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Telenor Norge AS kr 177 300 til A. 
 

7. I sakskostnader for tingretten betaler Telenor Norge AS kr 146 934 til A. 
 

8. Betalingsforpliktelsene i punkt 2, 3, 5, 6 og 7 forfaller innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse  
 
 

1 Tilføyd av Lovdata. 
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Frostating lagmannsrett - Dom - LF-2018-145211 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-05-06 
Publisert LF-2018-145211 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Erstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-7. 
Sammendrag Anken gjelder en arbeidstakers krav på utestående lønn og feriepenger og krav på 

erstatning for usaklig oppsigelse. (Sammendraget er hentet fra avgjørelsens 
innledning.) 

Saksgang Nordmøre tingrett TNOMO-2017-198652 – Frostating lagmannsrett LF-2018-
145211 (18-145211ASD-FROS). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-
2019-1472-U. 

Parter A (rettshjelper Larysa Kaliuta) mot Multi Marine AS (advokat Martin Marsteen 
Williams). 

Forfatter Konstituert lagdommer Lars Magnus Bergh, konstituert førstelagmann Kari Lynne 
og ekstraordinær lagdommer Leif Holm.Meddommere: daglig leder Cecilie 
Søllesvik og HR-direktør Jan Are Remme. 

 
 

 
 

Anken gjelder en arbeidstakers krav på utestående lønn og feriepenger og krav på erstatning for usaklig 
oppsigelse. 
 
 
Saksframstilling 
A (heretter A) ble ansatt i Multi Marine AS (heretter Multi Marine) våren 2015, permittert i april 2017 og 
oppsagt i desember samme år. Han reiste søksmål mot selskapet ved stevning 11. desember 2017. 

Fra saksframstillingen i tingrettens dom hitsettes: 

«Multi Marine AS yter tjenester innen bl a personalutleie, overflatebehandling, kantinedrift, renhold og 
veivedlikehold. Selskapets avdeling for overflatebehandling har verkstedlokaler i Kristvika Næringspark på 
Averøy. Flere av avdelingens ansatte har arbeidsted på verft og mekaniske verksted hvor Multi Marine AS 
har oppdrag. 

Saksøker, A, er fra Polen. Han har arbeidet som maler og sandblåser, bl a i skipsverftsindustrien, siden 
2005. 

A startet den 17. april 2015 som maler og sandblåser i Multi Marine AS. Skriftlig arbeidsavtale ble inngått 
11. juli 2015. Avtalens pkt 7 fastsatte timelønn. Pkt 14 «Arbeidstid og sted: lød: 

«Timer skal registreres i Capitech. Arbeids tid vil kunne variere ut ifra våre kunders behov. 
Arbeidsplan i henhold til AML § 10-3 settes opp ved variert arbeidstid. Arbeidstiden er etter 
gjennomsnittsberegning ihht avtale. Arbeidstiden beregnes på følgende måte: 

Mandag til og med fredag 9,5 timer aktivt arbeid, lørdag 6,5 timer aktivt arbeid. Dette repeteres i 6 
uker, med påfølgende 2 uker helt fri. Arbeids- og pausetider skal være i henhold til AML § 10-9. (...)» 

A hadde i hovedsak sitt arbeidssted på Aas Mekaniske Verksted AS på Vestnes. Fra høsten 2016 hadde han 
arbeidssted i Multi Marine AS' verkstedlokaler i Kristvika. 

Den 6. april 2017 ble A varslet om at han ble permittert fra stillingen i Multi Marine AS. 
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Sommeren 2017 ble 5 andre ansatte i Multi Marine AS permittert. Disse hadde sine arbeidssted på Aas 
Mekaniske Verksted AS. 

Multi Marine AS innkalte A til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 den 13. november 2017. 
Møtet ble gjennomført den 22. november 2017. I møtet opplyste Multi Marine AS at de vurderte å si opp 
arbeidsavtalen med A. 

Permitteringen av A ble tilbakekalt i brev av 27. november 2017. A ble i brevet pålagt å møte på arbeid 4. 
desember 2017. 

I brev av 4. desember 2017 ble A sagt opp fra sin stilling i Multi Marine AS. 11 andre ansatte i avdeling for 
overflatebehandling ble sagt opp samme dag. 

Nordmøre tingrett avsa 30. juli 2018 dom med slik domsslutning: 
1. Multi Marine AS frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale kr 100 000,– i sakskostnader til Multi Marine AS innen to uker fra dommens 
forkynnelse. 

 

A har i rett tid anket tingrettens dom til Frostating lagmannsrett ved ankeerklæring 30. august 2018. Multi 
Marine innga anketilsvar 24. september 2018. Ankesaken kom inn til lagmannsretten 1. oktober 2018. 

Lagmannsretten holdt ankeforhandling i Kristiansund tinghus 28. og 29. mars 2019. A og Multi Marines 
daglige leder Tommy Vebenstad møtte og avga partsforklaringer. Partene førte fem vitner og ellers slike 
beviser som rettsboken viser. 
 
 
As påstandsgrunnlag og påstand 
Reglene for arbeidsgivers adgang til å permittere arbeidstakere er ulovfestet, men vernet mot usaklig oppsigelse 
i arbeidsmiljøloven § 15-7 gjelder tilsvarende for permitteringer. 

Det forelå ikke saklig grunn for å permittere A, og permitteringen var derfor en kamuflert oppsigelse. 

Multi Marine hadde ikke behov for å permittere. Det er ikke tilstrekkelig at bedriften eventuelt hadde dårlig 
økonomi. Det må noe mer til enn dette, men uansett viser oversiktene at bedriften hadde positiv likviditet med 
god margin i hele perioden. 

Dersom Multi Marine hadde behov for å permittere, er det et vilkår at bedriftens vansker var midlertidige. Det 
forelå imidlertid ingen realistisk mulighet for gjenopptakelse av arbeidet innen rimelig tid. 

Multi Marine vurderte ikke om bedriften hadde annet passende arbeid å tilby A. Bedriften har ikke dokumentert 
at det ikke fantes relevante arbeidsoppgaver til ham. Den manglende dokumentasjonen er arbeidsgivers risiko. 

Heller ikke utvelgelsen ved permitteringen var saklig. Multi Marine begrenset utvelgelseskretsen til avdeling 
for overflatebehandling, men skulle ha vurdert hele bedriften under ett. Bedriften fulgte heller ikke 
ansiennitetsprinsippet innen utvelgelseskretsen, selv om dette skulle være eneste kriterium innen denne kretsen. 

Multi Marines saksbehandling ved permitteringen var uforsvarlig. Bedriften holdt ikke drøftingsmøte, opplyste 
ikke arbeidstakerne skikkelig om grunnene for og framgangsmåten ved permitteringen og gav ikke den enkelte 
anledning til å uttale seg. Bedriften foretok heller ingen egentlig interesseavveining mellom bedriftens behov 
og arbeidstakers ulemper. 

Det krevdes enighet mellom partene dersom permitteringen skulle fortsette etter seks måneder. Det ble ikke 
foretatt noen drøfting under permitteringen, og heller ingen reell prøving fra bedriftens side om permitteringen 
fortsatt var nødvendig. 

Subsidiært var oppsigelsen i desember 2017 usaklig av de samme grunnene som permitteringen. 

A har krav på erstatning og oppreisningserstatning etter rettens skjønn, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 andre 
ledd. Hva angår erstatningen, har han vært arbeidsledig i 15 måneder og har mottatt dagpenger med 66 prosent 
av lønnen i sju av disse månedene. Hans månedlige tap har i gjennomsnitt vært 27 500 kroner og beløper seg til 
330 000 kroner. Det skal ikke gjøres fradrag for mottatte dagpenger. Når det gjelder oppreisningserstatningens 
størrelse, har det betydning at arbeidsgiver ikke har bidratt med opplysninger i saken. 
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A har krav på etterbetaling av lønn og feriepenger. Arbeidsavtalen hans må tolkes slik at han hadde krav på 
lønn for 40,5 timer i uken selv om han ikke fikk arbeide like mange timer ukentlig etter at han ble flyttet fra 
Aas Mekaniske Verksted til Kristvika. Utestående lønn og feriepenger utgjør henholdsvis 100 560 og 10 257 
kroner. 

A har lagt ned slik påstand: 
1. Multi Marine AS dømmes til å betale A en erstatning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 330 

000, tillagt lovens forsinkelsesrente regnet fra forfall og til betaling skjer. 
 

2. Multi Marine AS dømmes til å betale A en oppreisning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 
100 000, tillagt lovens forsinkelsesrente regnet fra forfall og til betaling skjer. 

 

3. Multi Marine AS dømmes til å betale A lønn på kr 100 560 tillagt lovens forsinkelsesrente etter rettens 
skjønn. 

 

4. Multi Marine AS dømmes til å betale A feriepenger på kr 10 257 tillagt lovens forsinkelsesrente etter 
rettens skjønn. 

 

5. Multi Marine AS dømmes til å betale A sine kostnader i anledning saken for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Multi Marine AS' påstandsgrunnlag og påstand 
Multi Marine hadde adgang til å permittere A, og permitteringen var ingen kamuflert oppsigelse. 

Bedriften hadde behov for å permittere våren 2017. Markedet var tungt, og de store kontraktene uteble. Det 
forelå imidlertid en realistisk mulighet for at situasjonen ville bedre seg, og bedriften hadde derfor grunn til å 
tro at vanskene var midlertidige. 

Både utvelgelsen, saksbehandlingen og bedriftens skjønn var reell og forsvarlig. 

Multi Marines oppsigelse av A var saklig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. 

Bedriften hadde et reelt og begrunnet behov for å nedbemanne høsten 2017. Saksbehandlingen fulgte loven og 
var forsvarlig med samvittighetsfulle og grundige vurderinger. Utvelgelsen var begrenset til avdelingen for 
overflatebehandling og fulgte ansiennitet, og også dette var saklig begrunnet. Bedriften hadde ikke annet 
passende arbeid å tilby A. 

Subsidiært skal erstatningen og oppreisningserstatningen fastsettes etter rettens skjønn. Selv om retten skulle 
komme til at permitteringen var usaklig, var oppsigelsen uansett saklig. Erstatningen kan derfor ikke gå utover 
4. desember 2017. Når det gjelder oppreisningserstatningen, er As krav vesentlig for høyt. 

Multi Marine bestrider ikke As beregning av hvor mye han har tapt i lønn og feriepenger ved å arbeide mindre 
enn 40,5 timer i uken etter at han ble flyttet til Kristvika. Bedriften mener imidlertid at arbeidsavtalen hans ikke 
kan tolkes slik at han har krav på lønn for 40,5 timer i uken selv om han får færre timer enn dette. Avtalens 
ordlyd må tolkes i en sammenheng, ut fra partenes felles forståelse og med et blikk for at kunders behov styrer 
arbeidsmengden. A protesterte heller ikke mot at han fikk arbeide mindre enn før etter at han kom til Kristvika. 

Multi Marine AS har lagt ned slik påstand: 

Prinsipalt: Anken forkastes. 

Subsidiært: Erstatning fastsettes etter rettens skjønn. 

I alle tilfeller: A dømmes til å betale Multi Marine AS' sakskostnader. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten når det gjelder As krav på utestående lønn og 
feriepenger, men har kommet til samme resultat som tingretten hva angår hans krav på erstatning for usaklig 
oppsigelse. 

Ved vurderingen av om A har utestående lønn og feriepenger, tar lagmannsretten utgangspunkt i arbeidsavtalen 
hans av 10./11. juli 2015. Avtalen bestemmer i punkt 14 om arbeidstid og arbeidssted følgende: 
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«Timer skal registreres i Capitech. Arbeids tid vil kunne variere ut ifra våre kunders behov. Arbeidsplan i 
henhold til AML § 10-3 settes opp ved variert arbeidstid. Arbeidstiden er etter gjennomsnittsberegning ihht 
avtale. Arbeidstiden beregnes på følgende måte: 

Mandag til og med fredag 9,5 timer aktivt arbeid, lørdag 6,5 timer aktivt arbeid. Dette repeteres i 6 uker, 
med påfølgende 2 uker helt fri. Arbeids- og pausetider skal være i henhold til AML § 10-9. Ferie og fritid 
skal avtales med Multi Marine AS i god tid og etter de retningslinjer som er gitt i Lov om ferier LOV-
1988-04-29-21 (ferieloven).» 

Da A hadde sitt daglige arbeidssted ved Aas Mekaniske Verksted AS på Vestnes, var arbeidstiden hans i 
gjennomsnitt 40,5 timer hver uke, beregnet i overensstemmelse med arbeidsavtalen punkt 14. Etter at 
arbeidsgiver flyttet ham til Multi Marines verksted i Kristvika på Averøy høsten 2016, fikk han ikke lenger like 
mange timer ukentlig. Partene er enige om at dette isolert sett utgjorde et tap for A på 100 560 kroner i lønn og 
10 257 kroner i feriepenger for tidsrommet fra han begynte i Kristvika til han ble permittert. 

Kjernen i spørsmålet om A har utestående lønn og feriepenger, er om han hadde krav på lønn for 40,5 timer i 
uken selv om han ikke fikk arbeide like mange timer ukentlig. Etter lagmannsrettens syn er ordlyden i 
arbeidsavtalen punkt 14 uklar om dette. På den ene siden bestemmer avtalen at arbeidstiden vil kunne variere 
etter behovet til Multi Marines kunder og at arbeidsplan settes opp med variert arbeidstid. Dette kan trekke i 
retning av at A ikke kunne kreve lønn for et bestemt antall timer. 

På den andre siden bestemmer arbeidsavtalen punkt 14 også at arbeidstiden er etter gjennomsnittsberegning og 
beregnes på en nærmere oppgitt måte, jf. ovenfor. Det er etter lagmannsrettens oppfatning vanskelig å tolke 
dette bare som et eksempel på hvordan arbeidstiden kan beregnes. I stedet trekker denne delen av punktet i 
retning av at det her ble bestemt hvordan arbeidstiden skal beregnes. 

Også to andre omstendigheter underbygger at A hadde krav på lønn for 40,5 timer i uken selv om han ikke fikk 
arbeide like mange timer ukentlig. 

For det første begrenser arbeidsavtalen punkt 21 As adgang til å arbeide for andre. Punktet lyder slik: 

«Arbeidstaker må ikke etter ansettelsesdato påta seg arbeid av konkurrerende art og/eller påta seg annet 
arbeid av et slikt omfang at det går ut over utførelsen av det arbeidet som han/hun skal utføre.» 

En slik begrensning som her er bestemt, vil kunne være urimelig dersom arbeidstakeren ikke har krav på å få 
arbeide et bestemt antall timer hos arbeidsgiver. En arbeidstaker som er prisgitt det antallet arbeidstimer som 
arbeidsgiver lar ham arbeide til enhver tid, har ofte behov for å arbeide for andre i tillegg. 

For det andre hadde ikke Multi Marine behøvd å permittere og si opp A dersom han ikke hadde hatt krav på å 
få arbeide et bestemt antall timer hos bedriften. 

Lagmannsrettens legger ingen vekt på at A ikke protesterte mot lavere timetall og lønn med én gang. Han var 
utenlandsk arbeidstaker, snakket ikke norsk, hadde ikke tariffavtale og var ikke medlem av noen fagforening. 
Under disse omstendighetene er det etter lagmannsrettens mening ikke unaturlig at han var forsiktig med å 
fremme krav overfor arbeidsgiver, jf. også LB-2018-17800. 

Derimot legger lagmannsretten vekt på at arbeidsgiver i sin alminnelighet bærer risikoen for både mangelfullt 
innhold i og manglende klargjøring av arbeidsavtalen, jf. Prop. 39 L (2014–2015) punkt 5.3.1.12 og 
merknadene til utkastet § 14-6 i punkt 8.1, jf. også Rt-2004-53 avsnitt 28 til 30. 

Lagmannsretten har etter dette kommet til at A har utestående 100 560 kroner i lønn og 10 257 kroner i 
feriepenger hos Multi Marine. 

A har lagt ned påstand om forsinkelsesrenter av de to beløpene. Forsinkelsesrenten løper fra forfallsdagen når 
denne er fastsatt i forvegen, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd andre setning. For den utestående lønnen 
var forfallsdagen den 15. hver måned, jf. arbeidsavtalen punkt 7. Forfallsdagen for feriepengene var i As tilfelle 
senest siste vanlige lønningsdag før han fratrådte stillingen høsten 2017, jf. ferieloven § 11 nummer 3 første 
ledd første setning. 

Det er ikke opplyst for lagmannsretten når utestående lønn, og heller ikke når As siste vanlige lønningsdag fant 
sted. Lagmannsretten er derfor henvist til å beregne forsinkelsesrenter av både lønnen og feriepengene fra et 
skjønnsmessig tidspunkt. Det skjønnsmessige tidspunktet settes til 1. januar 2017 for både lønnen og 
feriepengene. Det samlete beløpet for lønn og feriepenger med forsinkelsesrenter fra 1. januar 2017 til 
domsavsigelsen 6. mai 2019 blir dermed 132 977 kroner. 

443



Lagmannsretten går etter dette over til å behandle gyldigheten av permitteringen og oppsigelsen av A. 

Arbeidsgivers adgang til å permittere arbeidstaker er ikke lovfestet, men er godt innarbeidet i arbeidslivet og er 
forutsatt i rettspraksis. Det er ikke omtvistet mellom partene at det finnes en adgang til å permittere, men de er 
uenige om vilkårene for å permittere A var oppfylt. 

Det er et vilkår for å permittere arbeidstaker at det foreligger saklig grunn for permitteringen. I dette ligger 
blant annet at permitteringen ikke må innebære en omgåelse av arbeidstakers vern mot usaklig oppsigelse. Av 
den grunn følger det av vilkåret om saklig grunn at arbeidsgivers behov for permittering må være midlertidig, 
jf. for eksempel RG-1986-98 på side 102 og RG-2001-1098. 

Da A ble permittert i april 2017, var markedet dårlig for Multi Marines avdeling for overflatebehandling, som 
han var en del av. Daglig leder Tommy Vebenstad forklarte under ankeforhandlingen at regnskapet for denne 
avdelingen riktignok viser en omsetning på 27 millioner kroner i 2016 og 29 millioner kroner i 2017. Av 
omsetningen i 2017 skyldtes imidlertid 5,4 millioner kroner en ny avtale om omsetning av maling. For øvrig 
falt det meste av avdelingens omsetning på første halvår dette året. Omsetningen andre halvår 2017 og første 
halvår 2018 var henholdsvis 10 og 6 millioner kroner. Dette utgjorde en betydelig nedgang. 

Ifølge Vebenstad er markedet for avdelingen for overflatebehandling nå på veg opp igjen. Etter ett og et halvt 
års «tørke» ved Aas Mekaniske Verksted på Vestnes, har Multi Marine fått et oppdrag der som vil sysselsette ti 
overflatebehandlere. 

Spørsmålet er imidlertid om det på tidspunktet for permitteringen forelå en realistisk mulighet for bedriften å 
kunne trekke tilbake permitteringen innen rimelig tid. Etter lagmannsrettens syn forelå det en slik realistisk 
mulighet. Selv om situasjonen på helt kort sikt ikke gav store forhåpninger, hadde Multi Marine tro på at den 
ville bedre seg utover i 2018 og 2019. Denne troen har vist seg berettiget. 

Også utvelgelsen av hvem som skal permitteres, må være saklig. Lagmannsretten tar her utgangspunkt i at A 
var den eneste som Multi Marine permitterte i april 2017. Bedriften besluttet noe senere å permittere ytterligere 
seks ansatte fra sommeren samme år. 

A arbeidet som nevnt ved Multi Marines verksted i Kristvika på Averøy. Det var på dette verkstedet bedriftens 
oppdrag tok slutt først. Multi Marines to øvrige overflatebehandlere i Kristvika ble fordelt til andre steder, men 
dette viste seg ikke å være mulig med A. Årsaken til at han i sin tid ble flyttet fra Aas Mekaniske Verksted til 
Kristvika, var at han var uønsket ved verkstedet. Aas Mekaniske Verksted hadde gitt muntlig beskjed om dette 
til Vebenstad og sendte også brev om det samme 29. april 2016. Dette betød at A ikke kunne vende tilbake til 
Aas Mekaniske Verksted da oppdragene i Kristvika tok slutt. Det hører med til bildet at avdelingen for 
overflatebehandling hadde sine alt vesentlige oppdrag hos Aas Mekaniske Verksted. 

As manglende ferdigheter i norsk og engelsk språk gjorde at han heller ikke kunne fordeles til et annet sted 
dersom det ikke var en arbeidsleder der som kunne kommunisere med ham. Slik arbeidsleder hadde Multi 
Marine bare hos Aas Mekaniske Verksted. 

Når det gjelder saksbehandlingen, ble permitteringene forankret hos Multi Marines styre ved styrevedtak 1. 
mars 2017. Styret besluttet å permittere «1 mann på avdelingen i kristvika og det blir permittert ytterligere 5 
personer når siste båt på Aas Mekaniske er ferdig (ca medio juni) hvis det ikke dukker opp noe». A ble valgt ut 
under et møte mellom Vebenstad og tillitsvalgt Jo Mattias Smenes 14. mars 2017, og bedriften sendte ham 
skriftlig varsel om permittering 6. april 2017. 

Etter lagmannsrettens syn var utvelgelsen av hvem som skulle permitteres, saklig. Multi Marines 
saksbehandling var nok ikke optimal, blant annet fordi det ikke ble holdt drøfting med A. Saksbehandlingen var 
likevel tilstrekkelig, og det er vanskelig å se hva ytterligere saksbehandling ville ha ført til. 

Etter Hovedavtalen kreves det enighet mellom partene ved permittering utover seks måneder. På denne 
bakgrunn har A subsidiært anført at Multi Marine ikke hadde adgang til å permittere ham i lengre tid enn seks 
måneder. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Partene er enige om at Hovedavtalen ikke gjelder direkte for hans 
arbeidsforhold. Etter lagmannsrettens syn er det ikke grunnlag for å gi den konkret utformete bestemmelsen i 
Hovedavtalen virkning utover de tilfellene som Hovedavtalen regulerer. 

Arbeidsgivers adgang til å si opp arbeidstaker følger av arbeidsmiljøloven § 15-7. Bestemmelsen lyder slik: 

«(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold. 
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(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet 
dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om 
en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en 
avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 

(3) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på 
oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til 
virksomhetens fortsatte drift.» 

Lagmannsretten har ovenfor vurdert Multi Marines behov for å permittere A og andre ansatte. Det viste seg 
utover høsten 2017 at nedgangen i markedet varte lenger enn bedriften hadde håpet og trodd, og dette ledet til 
at de sa opp ansatte. 

Det ble holdt drøftingsmøte mellom daglig leder Vebenstad og tillitsvalgt Smenes 9. november 2017, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-2. Arbeidsgiver og tillitsvalgt ble her enige om at nedbemanningen skulle skje innenfor 
avdelingen for overflatebehandling, siden det var her markedet hadde sviktet. Utvelgelsen av hvem som skulle 
sies opp i denne avdelingen, skulle skje etter ansiennitet. Etter dette ble det holdt drøftingsmøte mellom A og 
Vebenstad 22. november 2017, og bedriften sa ham opp skriftlig 4. desember samme år. Multi Marine sa opp til 
sammen 12 ansatte i avdelingen for overflatebehandling. 

Etter lagmannsrettens syn var det saklig å begrense kretsen av de oppsagte til avdelingen for 
overflatebehandling, selv om utgangspunktet er at bedriften må ses under ett. Det var for denne avdelingen at 
markedet hadde sviktet, og bedriften hadde ingen praktisk mulighet til å overføre A (eller noen av de øvrige 
oppsagte overflatebehandlerne) til arbeid i noen av bedriftens tre andre avdelinger. Den ene av disse 
avdelingene drev med vedlikehold av veg, den andre med kantine og renhold og den tredje med personalutleie. 
Multi Marine har vurdert begrensningen av utvelgelseskretsen konkret og forsvarlig, jf. Rt-1992-776 og Rt-
2015-1332 avsnitt 42. 

Det var videre saklig å beslutte at utvelgelsen av de oppsagte innen avdelingen for overflatebehandling, skulle 
skje etter ansiennitet. Partene er ikke uenige om dette, og lagmannsretten går ikke nærmere inn på det. Partene 
er imidlertid uenige om oppsigelsene faktisk skjedde etter ansiennitet innad i avdelingen. De 12 oppsagte ble 
under ankeforhandlingen gjennomgått, og lagmannsretten finner det etter denne gjennomgangen 
sannsynliggjort at Multi Marine fulgte kriteriet ansiennitet ved oppsigelsene, innbefattet As oppsigelse. 

Multi Marine hadde heller ikke annet passende arbeid i virksomheten å tilby A. Han behersket som nevnt ikke 
norsk og engelsk godt nok til å arbeide mange steder i virksomheten, jf. ovenfor. 

A har framholdt at oppsigelsen uansett var usaklig fordi Multi Marine satte ut oppdrag til Pro Coat AS på den 
aktuelle tiden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 tredje ledd. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Det har blitt 
tilstrekkelig belyst under ankeforhandlingen at Pro Coat AS besitter en annen kompetanse enn den Multi 
Marine har. 

Lagmannsretten har etter dette kommet til at oppsigelsen av A var saklig begrunnet. Retten behøver etter dette 
ikke å drøfte utmålingen av erstatningen og oppreisningserstatningen. 

Verken A eller Multi Marine har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige. Ingen av dem har dermed vunnet 
saken, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd og andre ledd første setning. 

Begge partene har fått medhold av betydning uten å vinne saken. Lagmannsretten mener det ikke foreligger 
tungtveiende grunner for å tilkjenne noen av dem sakskostnader fra motparten, jf. tvisteloven § 20-3, jf. § 20-2 
tredje ledd. 

Spørsmålet om permitteringen og oppsigelsen har utgjort den mest omfattende delen av saken og har krevd 
størst forberedelse fra prosessfullmektigenes side. I dette spørsmålet har Multi Marine vunnet fram. I tillegg har 
Multi Marine under ankeforhandlingen framsatt rimelige forlikstilbud som ville gitt A et høyere beløp enn det 
han blir tilkjent i denne dommen. 

På den andre siden framsatte altså Multi Marine disse forlikstilbudene så sent som under ankeforhandlingen. A 
har videre hatt en viss grunn til å få prøvd for domstolene ikke bare kravet om lønn og feriepenger, men også 
permitteringen. Saken har dessuten velferdsmessig betydning for ham, og det økonomiske styrkeforholdet 
mellom partene er ulikt. 
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Lagmannsretten har etter dette kommet til at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader både for 
tingretten og lagmannsretten. 

Dommen er enstemmig. 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er påskeferie etterfulgt av sykdom. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Multi Marine AS dømmes til å betale utestående lønn og feriepenger med 132 977 - 

etthundreogtrettitotusennihundreogsyttisju – kroner til A innen 2 – to – uker fra forkynning av denne 
dommen, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

2. For øvrig forkastes anken. 
 

3. Hver av partene bærer sine egne sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.  
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Hålogaland lagmannsrett - Dom - LH-2019-19760 
 
 

Instans Hålogaland lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-04-12 
Publisert LH-2019-19760 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Grovt pliktbrudd. Erstatning i arbeidsforhold. 

Arbeidsmiljøloven § 15-14, § 15-1 og § 17-3. 
Sammendrag Saken gjaldt avskjed og krav om erstatning i arbeidsforhold for to arbeidstakere. 

Dissens 4–1. Lagmannsrettens flertall la til grunn at den ene arbeidstakeren tre 
dager i løpet av en periode på seks dager etter avtale stemplet for kollegaen som 
ikke var på jobb, og at dette også hadde forekommet tidligere. Etter flertallets 
vurdering innebar dette grovt pliktbrudd fra begge arbeidstakernes side. Den 
urettmessige stemplingen hadde betydning for beregningen av lønn, og var således 
en form for økonomisk mislighet overfor arbeidsgiveren. I tillegg ville stemplingen 
kunne dekke over ulovlig fravær/forsentkomming. Flertallet kom også til at 
arbeidsgiverens avskjed av de to arbeidstakerne var en rimelig og forholdsmessig 
reaksjon, og at saksbehandlingen var forsvarlig. Resultatet var at arbeidsgiveren 
ble frifunnet. Dissens. 

Saksgang Hammerfest tingrett THAFE-2018-105959 – Hålogaland lagmannsrett LH-2019-
19760 (19-019760ASD-HALO).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-
2019-1200-U. 

Parter X AS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot A og B (for disse: advokat Rune Lium). 
Forfatter Lagdommer Anders Haugestad, lagdommer Aksel-Bernhard Berggren og 

ekstraordinær lagdommer Synnøve Nordnes. 
Sist oppdatert 2019-07-03 

 
 

 
 

Saken gjelder avskjed og krav om erstatning i arbeidsforhold. 

Om sakens bakgrunn gjengis fra tingrettens dom: 

«X AS (heretter X eller saksøkte) ble opprettet i 2002 og driver i hovedsak med kjøp, salg, produksjon og 
eksport av fisk og fiskeprodukter. Virksomheten er lokalisert i [sted]. 

A (...) ble ansatt hos X som produksjonsarbeider fra 1. februar 2004. Han har jobbet hos X frem til han ble 
avskjediget den 27. april 2018. 

B (...) ble ansatt hos X som produksjonsarbeider fra 4. juli 2007. Han har også forut for dette jobbet hos 
saksøkte, dette var sesongarbeid i 2006. Fra 2015 har han hatt stilling som arbeidsleder/basfunksjon, noe 
han også var da han ble avskjediget den 27. april 2018. 

Hverken A eller B har fått noen form for arbeidsrettslig reaksjon fra X tidligere. 

Bakgrunnen for avskjedigelsene var at B den 24. april 2018 sendte en SMS til sin nærmeste leder C, om at 
han ikke kunne jobbe overtid som avtalt denne ettermiddagen/kvelden. Ved en gjennomgang av timelistene 
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den 25. april 2018 fant X ut at B likevel var stemplet inn og ut den aktuelle ettermiddagen fra kl. 16.22 til 
19.32. A var stemplet inn og ut samme dato fra kl. 16.22 til 19.30. 

Da X ble klar over dette, gikk de gjennom overvåkningskameraet som viser stemplingsuret. Av 
gjennomgangen skal det etter saksøktes mening ha fremgått at det var A som stemplet B inn som nevnt 
ovenfor. Partene er enige om at B ikke var på jobb denne ettermiddagen og at stemplingen dermed er feil. 
(...) 

På denne bakgrunn ble det gjennomført et uformelt møte mellom arbeidsgiver og de to arbeidstakerne. Det 
ble ikke ført noe protokoll fra dette møtet. 

Videre gjennomgang av videoene fra overvåkningen skal etter saksøktes mening ha vist at A også stemplet 
for B den 23. april 2018 og 19. april 2018. Disse videoene ble ikke sikret og har derfor heller ikke vært 
mulig å fremlegge for retten. Videoene sammenholdt med loggen fra tidsregistreringene gjorde at X 
innkalte til drøftelsesmøte den 26. april 2018. Møtene ble holdt separate og det ble ført protokoll. Det 
fremgår ikke av protokollen om det var benyttet tolk. 

Resultatet av drøftelsesmøtene var at A og B ble avskjediget som nevnt over. 

Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3 ble avholdt den 30. mai 2018. Det ble ført protokoll og av 
denne fremgår det at en D var benyttet som tolk. Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene.» 

Ved stevning av 02.07.2018 reiste arbeidstakerne søksmål for Hammerfest tingrett med påstand om at 
avskjedene var ugyldig og at arbeidstakerne tilkjennes erstatning og sakskostnader. Arbeidsgiveren innga 
tilsvar med krav om frifinnelse og tilkjennelse av sakskostnader. På bakgrunn av at B fikk seg nytt arbeid, ble 
hans krav om å fortsette i stillingen frafalt under saksforberedelsen. 

Hammerfest tingrett avsa 16.11.2018 slik dom med slik domsslutning: 
1. Avskjeden av B er urettmessig. 

 

2. X AS dømmes til å betale B erstatning stor kr. 360 656 – trehundreogsekstitusensekshundreogfemtiseks – 
innen to uker etter dommens forkynnelse, med tillegg av forsinkelsesrente i medhold av 
forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. 

 

3. Avskjeden av A er ugyldig. 
 

4. X AS dømmes til å betale A erstatning stor kr. 321 044 – trehundreogtjueentusenogførtifire – innen to uker 
etter dommens forkynnelse, med tillegg av forsinkelsesrente i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første 
ledd første punktum fra forfall og til betaling skjer. 

 

5. X AS dømmes til å betale B og A kr. 118 693 – etthundreogattentusensekshundreognittitre – i 
saksomkostninger innen to uker etter dommens forkynnelse. 

 

X AS anket dommen 19.12.2018, og B og A innga anketilsvar 23.01.2019. Ankeforhandling ble avholdt i 
Tromsø 28.-29.03.2019. E møtte som partsrepresentant for X AS. I tillegg til at B, A og E forklarte seg, ble det 
avgitt tre vitneforklaringer. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken. 
 
 
Påstandsgrunnlaget til X AS er i korthet: 
Vilkårene for avskjed er oppfylt for begge ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. 

Som erkjent av arbeidstakerne, stemplet A inn og ut for B 24.04.2018, og inn for ham 23.04.2018. Videre er det 
klar sannsynlighetsovervekt for at A også stemplet B inn på arbeidsplassen 19.04.2018. Det vises til 
forklaringen til F om at han hadde sett dette på overvåkingsvideoen, og at arbeidstakerne ifølge referatene fra 
drøftelsesmøtene 26.04.2018 bekreftet at dette hadde skjedd. 

Det kan ikke legges til grunn at B var på arbeidsplassen på de tidspunktene hvor A stemplet for ham. I en 
situasjon hvor man får andre til å stemple for seg, har man selv bevisbyrden for at man faktisk er på jobb. 

Arbeidstakernes samarbeid om innstemplingen gjaldt ikke bare de tre dagene, men også tiden forut. Ifølge 
referatene fra drøftelsesmøtene 26.04.2018 forklarte de at dette hadde pågått den siste måneden, og det kan 
stemme med gjennomgangen av hyppigheten av sammenfallende innstemplinger i perioden fra 01.01.2018 og 
frem til avskjedene. 
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Virkningen av at A stemplet inn for B uten at han var på jobb, var at arbeidsgiveren ble pliktig til å betale lønn 
og feriepenger til B uten motytelse fra hans side. Videre unngikk B å bli registrert med ulovlig 
fravær/forsentkomming. Den urettmessige stemplingen var dessuten et brudd på bedriftens instruks om at det 
aktuelle kortet var personlig. 

Vilkårene for avskjed fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-14. Om terskelen for avskjed ved slike pliktbrudd som 
foreliggende sak gjelder, vises til jf. LG-2013-160509, LB-2018-47243 og NAD-1981-462. At B hadde en 
lederfunksjon, har betydning for terskelen for oppsigelse for hans del, siden det stilles særlige krav til ledere, jf. 
Rt-1997-1128. Når det spesielt gjelder A, bemerkes at det var han som utførte den urettmessige innstemplingen 
som var egnet til å påføre arbeidsgiveren økonomisk tap. 

Samlet sett har begge arbeidstakerne begått grove pliktbrudd, og vilkårene for avskjed er oppfylt. 

Subsidiært kan avskjedene opprettholdes som oppsigelse. Dette fordi en oppsigelse ville vært saklig begrunnet i 
arbeidstakerens forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Om terskelen for oppsigelse vises til LB-2005-19343. 

Atter subsidiært anføres at tingrettens har utmålt for høy erstatning. En eventuell oppreisningserstatning må 
avkortes på grunn av arbeidstakernes forhold, og ikke settes høyere enn 20 000 kroner. 

Når det gjelder lønnstapet, har tingretten regnet med for mange overtidstimer. Videre begynte B i nytt arbeid i 
juni 2018, og det anføres prinsipalt at lønnen fra den nye arbeidsgiveren skal komme til fradrag. Subsidiært 
anføres at det må foretas et skjønnsmessig fradrag, jf. LB-2000-791. Når det gjelder A, anføres at det må gjøres 
fradrag i erstatningen for mottatt pensjon. 

X AS har nedlagt slik påstand: 

Prinsipalt: 
X AS frifinnes. 

Subsidiært: 
Avskjeden av B og A opprettholdes som oppsigelse. 

I alle tilfeller: 
X AS tilkjennes sakens omkostninger for alle instanser. 
 
 
Påstandsgrunnlaget til B og A er i korthet: 
Avskjedigelsene av arbeidstakerne er urettmessig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14, og er heller ikke gyldig som 
oppsigelse. En advarsel burde vært tilstrekkelig. A krever dom for både ugyldighet og erstatning, mens B kun 
krever erstatning. 

Terskelen for avskjed er høy, jf. Rt-1992-1023, Rt-2001-1253, Rt-2005-518, Rt-2011-1674 og HR-2017-2479 
[skal vel være HR-2017-2479-A. Om kravet til advarsel før oppsigelse/avskjed vises til ILO-rekommandasjon 
1982 nr. 166 og St. meld. Nr. 99 (1982–1983), side 5. 

Det kan ikke legges til grunn at stemplingene A foretok for B 23. og 24.04.2018 var annet enn enkeltstående 
hendelser. Et naturlig spørsmål er hvorfor opptakene av innstemplingene 19. og 23.04.2018 ikke ble sikret som 
bevis. Arbeidstakerne så ikke opptakene, og det var arbeidsgiveren som var nærmest til å sikre disse bevise. Det 
var også arbeidsgiveren som var nærmest til å sikre bevis for at B ikke var på jobb 19. og 23.04.2019. 

Prosessen som ledet frem til avskjedene var ikke forsvarlig. Arbeidstakerne hadde ikke bistand i de første 
møtene, og det var ikke tolk i møtene med A. Arbeidstakerne har gitt uttrykk for at de ikke kom til ordet, og ut 
fra styrkeforholdet under møtene har det at arbeidstakerne skrev under protokollene liten verdi som bevis. For å 
vinne tid til å foreta en forsvarlig saksbehandling, kunne arbeidsgiveren nøyd seg med suspensjon. 

Statistikken arbeidsgiveren har utarbeidet over sammenfallende stemplinger i perioden 01.01.2018 frem til 
avskjeden, gir ingen sikre holdepunkter for at A over tid har stemplet for B, og det er heller ikke andre 
holdepunkter for det. 

Det kan ikke legges til grunn at tidsregistrering for andre i seg selv er et pliktbrudd så lenge ikke arbeidsgiveren 
har fastsatt retningslinjer om det. 
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Selv om det legges til grunn at det ble foretatt tre uriktige stemplinger og mistanke om flere, var avskjedene i 
alle fall uforholdsmessig og urimelig. Begge ansatte hadde arbeidet lenge i bedriften, og A hadde i praksis 
arbeidet for samme arbeidsgiver siden 1995. Når det gjelder A, må det også tas hensyn til at det i hans alder 
ikke ville være mulig å få annet arbeid. Når det spesielt gjelder B, må det tas hensyn til at han ikke hadde 
kunnskap om den uriktige stemplingen 24.04.2018. 

Det riktige ville vært å nøye seg med å gi en advarsel, subsidiært at man foretok en oppsigelse. Det ville ikke 
vært noen risiko for arbeidsgiveren ved å la arbeidstakerne arbeide ut oppsigelsestiden. 

Som reaksjon på den urettmessige avskjeden, har arbeidstakerne krav på full erstatning av deres økonomiske 
tap, jf. Rt-2005-518, avsnitt 69, og det vil ikke være riktig å gjøre fradrag for annen inntekt eller pensjon, jf. Rt-
2005-518, avsnitt 70. I en situasjon hvor avskjeden godtas som oppsigelse, er det bare dersom det er rimelig 
klart at en begjæring om fratreden ville ha ført frem, at dette kan legges til grunn for erstatningsoppgjøret, jf. 
Rt-2001-1253. Med hensyn til nivået på oppreisningserstatningen, vises til HR-2017-2479 [skal vel være HR-
2017-2479-A, Lovdatas anm.], Rt-2001-1253 og LH-2018-93607. 

B og A har nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. X AS dømmes til innen to uker å betale erstatning til A fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av 
forsinkelsesrente til betaling skjer. 

 

3. X AS dømmes til innen to uker å betale B og A sine sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Om vilkårene for avskjed heter det i arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd: 

«Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort 
seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.» 

Etter rettspraksis må det også vurderes om avskjed er en rimelig og forholdsmessig reaksjon, og om 
arbeidsgiverens saksbehandling har vært forsvarlig. Arbeidsgiveren har bevisbyrden for de faktiske 
omstendighetene avskjeden bygger på. Hvor grunnlaget for avskjeden er forhold som er særlig belastende for 
arbeidstakeren, slik som i foreliggende sak, kreves det klar sannsynlighetsovervekt for at grovt pliktbrudd 
foreligger. 

Ved vurderingen av om vilkårene for avskjed foreligger har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet, lagdommer Anders Haugestad, lagdommer Aksel-Bernhard Berggren, ekstraordinær lagdommer 
Synnøve Nordnes og meddommer Tove Kronstad Sundstrøm, har kommet til at vilkårene for avskjed er oppfylt 
for begge arbeidstakerne. 

Etter flertallets vurdering er det klar sannsynlighetsovervekt for at A stemplet inn og ut for B den 24.04.2019, 
og inn for ham 23. og 19.04.2019. For 24.04.2019 har lagmannsretten sett en overvåkingsvideo som bekrefter 
dette, og forholdet er dessuten erkjent av A. At A stemplet for B 23.04.2019, er erkjent av begge 
arbeidstakerne. 

Derimot er det ikke erkjent at A stemplet for B 19.04.2019. F, som er økonomisjef i X AS, har imidlertid 
forklart at de spolet overvåkingsvideoen tilbake til 19.04.2019 og så at A også stemplet inn for B denne dagen. 
Han har videre forklart at denne delen av overvåkingsvideoen ble vist for A og B, og at han oppfattet det slik at 
de deretter erkjente forholdet. At videoen ikke ble lagret for fremtidig bruk, forklarte han med at det ikke ble 
ansett som nødvendig, siden forholdet var erkjent. Arbeidstakernes erkjennelse bekreftes av referatene fra 
drøftelsesmøtene 26.04.2018, hvor daglig leder G, økonomisjef F og produksjonssjef C møtte for 
arbeidsgiveren. Det ble først gjennomført møte med B, og i referatet fra møtet med ham heter det blant annet: 

«Arbeidstaker bekreftet i møte at A har stemplet for arbeidstaker for 24.4.18, 23.04.18 og 19.04.18. 
Arbeidstaker gi uttrykk for at stempling av A kun gjelder ved stempling inn om morgenen. A har kun 
stemplet for arbeidstakeren den siste måneden.» 

I referatet fra det etterfølgende møtet med A heter det blant annet: 
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«Arbeidstaker bekrefter i møte at har stemplet for B for 24.4.18, 23.4.18 og 19.4.18. Arbeidstaker gi uttrykk 
for at stempling av B kun gjelder ved stempling inn om morgenen. Arbeidstaker har kun stemplet for B den 
siste måneden.» 

Begge referatene er signert av arbeidstakeren. B forklarte under ankeforhandlingen at han i møtet prøvde å få 
forklart seg, men at de andre ikke ville høre hva han hadde å si, og at det endte med at han signerte i sinne. A 
forklarte at han ikke fikk sagt noe i møtet, og at han fikk beskjed om å skrive under. Videre forklarte han at det 
ble sagt at det ikke var noe viktig, og at B allerede hadde signert. Fra As side er også vist til at han bare snakker 
portugisisk, og at språkproblemer har medført misforståelser. 

Til dette bemerker lagmannsrettens flertall for det første at det ble avholdt forhandlingsmøte 30.05.2018, hvor 
det på arbeidstakersiden også møtte rådgiver i NNN Ann Solveig Sørensen, og hvor det i referatet er oppgitt at 
tolk var D. I referatet heter det: 

«Partene gjennomgikk sakene og bakgrunnen for avskjedigelsen av de to arbeidstakerne, herunder 
referatet fra drøftelsesmøtene. Arbeidsgiver fastholdt sitt standpunkt i forhold til avskjedigelsene. 

Arbeidstakersiden erkjente at det hadde foregått uregelmessigheter, men varslet at de ville sende saken 
over til LOs juridiske for en vurdering.» 

Flertallet bemerker at til tross for at referatet fra drøftelsesmøtet ble gjennomgått i forhandlingsmøtet, er det 
ikke noe som tyder på at det fra arbeidstakersiden ble tatt opp at det var noe som var feil i dette referatet. 

Når det gjelder muligheten for misforståelser på grunn av språkproblemer, viser lagmannsretten til at B snakker 
og forstår norsk. A gjør ikke det, men G snakker portugisisk, og fra arbeidsgiversiden er under 
ankeforhandlingen forklart at det var E som i drøftelsesmøtet kommuniserte med A, og at E fortalte de andre 
hva som ble sagt. Om D, som var oppgitt som tolk i forhandlingsmøtet, er opplyst at han er en fisker fra 
Portugal, og ikke tolk av yrke. Flertallet legger til grunn at vedkommende likevel har bidratt til at A har forstått 
hva som har foregått og gitt ham mulighet for å kommunisere. Samlet sett har lagmannsretten kommet til at 
språkproblemer ikke i nevneverdig grad påvirker bevisverdien av referatene fra drøftelsesmøtene. 

Lagmannsrettens flertall mener også at det er klar sannsynlighetsovervekt for at bakgrunnen for at A stemplet 
for B de tre dagene, var at sistnevnte ikke var på arbeid da stemplingen fant sted, og at stemplingen var basert 
på en felles forståelse mellom dem. Til støtte for dette viser flertallet til at det ikke var noen grunn til at den ene 
skulle stemple for den andre hvis begge var på jobb. Videre viser flertallet til at det ikke var noen grunn til at A 
skulle stemple for B, hvis ikke B på en eller annen måte hadde foranlediget det. 

At A stemplet B inn fordi B ikke var til stede, bekreftes for øvrig av As forklaring om det som skjedde 
24.04.2019. Hans forklaring er at han stemplet inn kollegaen fordi han trodde han var forsinket. At A også 
stemplet kollegaen ut, har han forklart med at da han selv avsluttet arbeidet, kom han på at han hadde stemplet 
kollegaen inn, og at han da tenkte at han også måtte stemple ham ut. 

Flertallet fester således ikke lit til arbeidstakernes forklaring om at begge var på jobb 23.04.2018, og at B ba A 
stemple for ham, siden han selv var en tur innom kontoravdelingen. Det dreier seg ikke om en stor arbeidsplass, 
og ærendet B hadde på kontoret var kortvarig, så det var ingen grunn til at A skulle stemple for ham denne 
dagen heller. 

Lagmannsrettens flertall har også kommet til at det er klar sannsynlighetsovervekt for at As stempling for B har 
forekommet flere dager enn de tre dagene som er konkretisert. Til støtte for dette viser flertallet til uttalelsene i 
referatene fra drøftelsesmøtene om at forholdet bare hadde pågått den siste måneden, noe som også kan stemme 
med arbeidsgiverens gjennomgang av hyppigheten av sammenfallende stemplinger i perioden fra 01.01.2018 til 
avskjedene. Flertallet tilføyer at den enes stempling for den andre ble oppdaget ved en tilfeldighet. Når 
nærmere undersøkelser da viser at den ene har stemplet for den andre tre av de seks foregående dagene, støtter 
det i seg selv opp om at opplegget har vært mer omfattende enn de tre tilfellene som er konkretisert. 

At en arbeidstaker tre dager i løpet av en periode på seks dager etter avtale stempler for en kollega som ikke er 
på jobb, og at dette også har forekommet tidligere, innebærer etter flertallets vurdering samlet sett et grovt 
pliktbrudd fra begges side. Den urettmessige stemplingen har betydning for beregningen av lønn, og er således 
en form for økonomisk mislighet overfor arbeidsgiveren. I tillegg vil stemplingen kunne dekke over ulovlig 
fravær/forsentkomming. 

Det må også vurderes om avskjed er en rimelig og forholdsmessig reaksjon, og dette må vurderes individuelt 
for den enkelte arbeidstaker. Et moment i denne sammenheng er at begge arbeidstakerne har arbeidet lenge i X 
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AS. B har arbeidet i bedriften siden 2006/2007, mens A har arbeidet der siden 2004. For A kommer i tillegg at 
han har jobbet innenfor det man kan kalle den samme selskapsstrukturen helt tilbake til 1995. Det må også 
vektlegges at det ikke er ført bevis for annet enn at begge har gjort en god jobb, og at ingen av dem tidligere har 
fått advarsel fra arbeidsgiveren. For A kommer i tillegg at han var 67 år på tidspunktet for avskjeden, og at det 
derfor var svært vanskelig for ham å få en annen jobb. Også det at A var vanlig ansatt, mens B hadde 
lederfunksjoner, tilsier at terskelen for avskjed blir noe høyere for A. Ut fra pliktbruddets grovhet, har 
lagmannsrettens flertall likevel samlet sett kommet til at avskjeden kan regnes som rimelig og forholdsmessig 
for begge arbeidstakerne. Dermed er det heller ikke grunnlag for den subsidiære anførselen om at 
arbeidstakerne skulle vært oppsagt i stedet for avskjediget. 

Videre har lagmannsrettens flertall kommet til at saksbehandlingen har vært forsvarlig. Den 25.04.2018 hadde 
arbeidsgiveren et uformelt møte med hver av arbeidstakerne om det som var avdekket om stemplingen 
24.04.2018. Den 26.04.2018 ble arbeidstakerne skriftlig innkalt til et drøftelsesmøte senere samme dag, hvor 
hele grunnlaget for avskjeden ble formidlet, og hvor de fikk anledning til å uttale seg, jf. arbeidsmiljøloven § 
15-1. I innkallingen fremgikk blant annet hva som var tema for møtet, at de hadde mulighet til å ta med en 
tillitsvalgt eller annen betrodd person til møtet, og at de måtte gi snarlig tilbakemelding dersom tidspunktet ikke 
passet. Videre ble det i samsvar med arbeidsmiljøloven § 17-3 gjennomført forhandlingsmøte 30.05.2018, hvor 
arbeidstakerne hadde med en rådgiver fra fagforeningen. Om mulighetene A fikk i møtene til å kommunisere på 
sitt morsmål, viser lagmannsrettens flertall til gjennomgangen av dette ovenfor i forbindelse med bevisverdien 
av møtereferatene. 

Mindretallet, meddommer Marit Nilsen, har kommet til at verken vilkårene for avskjed eller oppsigelse er 
oppfylt. Mindretallet er enig i tingrettens bevisvurdering. Det betyr at mindretallet legger til grunn at B var på 
jobb da A stemplet for ham den 23.04.2018, og at bakgrunnen for denne stemplingen var at B ba A stemple for 
ham siden han selv befant seg i kontoravdelingen. Mindretallet har i denne sammenheng blant annet vektlagt at 
arbeidsgiveren ikke har ført bevis for at B ikke var på jobb denne dagen. Når det gjelder stemplingen 
19.04.2018, er det etter mindretallets vurdering en svakhet ved arbeidsgiverens bevisførsel at videoen som skal 
bekrefte at A stemplet for B ikke ble sikret. Som tingretten finner mindretallet at det ikke er nødvendig å fastslå 
om den ene stemplet for den andre denne dagen, siden arbeidsgiveren uansett ikke har ført bevis for at B ikke 
var til stede på det aktuelle tidspunktet. Når det gjelder stemplingen 24.04.2018, er mindretallet enig med 
tingretten i at den berodde på en misforståelse mellom de to arbeidstakerne, og at B ikke var klar over at A 
stemplet for ham. Mindretallet tiltrer tingrettens begrunnelse for dette. 

Ut fra det faktum mindretallet legger til grunn, er verken vilkårene for avskjed eller oppsigelse oppfylt, jf. 
arbeidsmiljøloven §§ 15-14 og 15-7. Mindretallet er også enig med tingretten i at det er grunnlag for erstatning, 
og at erstatningen utmåles på den måten tingretten har lagt til grunn. 

På bakgrunn av flertallets syn blir konklusjonen at X AS frifinnes. 

Dermed har X AS vunnet saken, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på å få erstattet 
sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens flertall har imidlertid samlet sett kommet 
til at tungtveiende grunner gjør det rimelig helt å gjøre unntak fra dette i henhold til unntaksbestemmelsen i 
tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Arbeidstakerne fikk medhold i tingretten, og saken inneholder etter flertallets 
vurdering noen tvilsmomenter knyttet til forholdsmessigheten av avskjed på dagen, jf. redegjørelsen for dette 
ovenfor. I tillegg kommer betydningen av styrkeforholdet mellom partene, og at saken hadde velferdsmessig 
betydning for arbeidstakerne, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd, bokstav c. 

Resultatet blir at sakskostnader verken tilkjennes for tingretten eller lagmannsretten. 

Dommen er avsagt med slik dissens som ovenfor fremgår. 
 

DOMSSLUTNING 
1. X AS frifinnes. 

 

2. Partene bærer sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.  
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Agder lagmannsrett - Kjennelse - LA-2019-53025 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2019-04-12 
Publisert LA-2019-53025 
Stikkord Arbeidsrett. Arbeidsforhold. Prosessregler. Arbeidsmiljøloven § 17-1, jf. § 17-5 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmålet om arbeidsmiljølovens prosessregler kom til anvendelse 

på søksmålet, jf. aml. § 17-1. Lagmannsretten opphevet tingrettens beslutning om å 
ikke oppnevne fagkyndige meddommere. Saksøkerens pretensjon om at 
arbeidsavtalen var i kraft og arbeidet påbegynt forut for formell tiltredelse måtte 
legges til grunn ved valg av prosessform. 

Saksgang Sandefjord tingrett TSAFO-2018-167634 – Agder lagmannsrett LA-2019-53025 
(19-053025ASK-ALAG). 

Parter A (advokat Tor Erik Heggøy) mot [selskap1] AS (advokat Aksel Even Haraldsen). 
Forfatter Lagdommer Andreas Skoe Cederkvist, lagdommer Helge Nilsen og kst. 

lagdommer Bjørn Dyrland. 
 

 
 

 

Saken gjelder spørsmålet om søksmål skal følge arbeidsmiljølovens særlige prosessregler. 
 
 
Sakens bakgrunn 
Ved stevning datert 8. november 2018 til Sandefjord tingrett reiste A ved sin prosessfullmektig, advokat Tor 
Erik Heggøy, sak mot selskapet [selskap1] AS (heretter omtalt som [selskap1]), med krav om dom på at A er 
fast ansatt som daglig leder i [selskap1], subsidiært at han tilkjennes erstatning fra [selskap1]. 

Det faktiske bakteppet for søksmålet er arbeidsavtale inngått mellom A og [selskap1] 19. november 2017, hvor 
A ble ansatt som daglig leder i [selskap1]. Oppstart ble i utgangspunktet satt til 1. mars 2018 som følge av 
oppsigelsestid hos tidligere arbeidsgiver. Det er omtvistet mellom partene i hvilken utstrekning A utførte arbeid 
for [selskap1] forut for det avtalte tiltredelsestidspunktet. 9. februar 2018 fikk A et massivt hjerneslag. 
[selskap1] erklærte seg kort tid etter ubundet av avtalen. 

[selskap1] ved sin prosessfullmektig, advokat Aksel Even Haraldsen, tok i tilsvar datert 29. november 2018 til 
motmæle, og påstod seg frifunnet. Det ble i tilsvaret gjort gjeldende at saken ikke er å anse som en 
arbeidsrettssak, slik tingretten syntes å ha lagt til grunn, med den begrunnelse at A ikke har tiltrådt stillingen 
hos [selskap1] som partene inngikk avtale om. 

Spørsmålet om prosessform ble drøftet i planmøte. Partene ble gitt anledning til å inngi merknader til 
spørsmålet i etterfølgende prosesskriv. 

I brev av 7. februar 2019 meddelte tingretten at saken ble besluttet fremmet etter ordinære prosessregler. 

I prosesskriv av 28. februar 2019 anmodet advokat Heggøy om omgjøring av beslutningen. Advokat Akselsen 
motsatte seg dette i prosesskriv av 7. mars 2019. 

Tingretten tok ikke omgjøringsbegjæringen til følge i brev av 18. mars 2019. 

Ved ankeerklæring av 22. mars 2019 brakte advokat Heggøy beslutningen inn for Agder lagmannsrett. Advokat 
Haraldsen har inngitt anketilsvar datert 1. april 2019. 

Hovedforhandling i saken er berammet til 27. – 28. mai 2019. 
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Ankende parts – As – påstandsgrunnlag og påstand 
A gjør gjeldende at tingretten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av arbeidsmiljøloven § 17-1, jf. § 
17-7. 

Spørsmålet om prosessform må avgjøres på grunnlag av saksøkerens pretensjon, jf. Rt-1998-1215 og Rt-2001-
272, samt juridisk teori. Vurderingstemaet er om saksøkerens pretensjoner kan begrunne et arbeidstakerforhold. 
Stevningen omhandler flere forhold som kan begrunne dette. Selve arbeidsavtalen angir tiltredelsestidspunktet 
til «etter nærmere avtale». 

Beslutningen medfører at retten ikke vil være lovlig sammensatt, noe som er en ubetinget opphevelsesgrunn, jf. 
tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b. Dette medfører at avgjørelsen oppfyller uforsvarlighetskravet i 
tvisteloven § 29-3 tredje ledd. 

A har nedlagt slik påstand: 

Vestfold tingretts sak 18-167634TVI-SAFO settes under hovedforhandlingen med to meddommere fra det 
arbeidslivskyndige meddommerutvalget. 

 
 
Ankemotpartens – [selskap1] AS' – påstandsgrunnlag og påstand 
[selskap1] gjør gjeldende at anken må vurderes avvist, da ankeerklæringen er svært knapp og det kan stilles 
spørsmål ved om kravene i tvisteloven § 29-9 fjerde ledd er oppfylt. 

Anken må i alle tilfelle forkastes. Ankegrunnene for anke over beslutning er begrenset til om retten har bygd på 
en uriktig generell lovforståelse knyttet til hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den aktuelle bestemmelsen, 
alternativt om avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller åpenbart urimelig. 

Uriktig generell lovforståelse gjelder kun tolkningen av rettsregelen, og ikke den nærmere anvendelsen 
(subsumsjonen). Bestemmelsen er ment å være en sikkerhetsventil for de tilfeller der retten måtte misoppfatte 
det rettslige spillerom den aktuelle bestemmelsen gir. Ankende parts påstand om uriktig lovanvendelse kan i lys 
av dette ikke føre frem. 

Det er heller intet grunnlag for å anse tingrettens beslutning som åpenbart uforsvarlig. Prøvingen er begrenset 
til en vilkårlighetskontroll. Partene er gitt anledning til å uttale seg om spørsmålet to ganger forut for tingrettens 
beslutning. 

Det medfører ikke riktighet at dommen vil være beheftet med en absolutt opphevelsesgrunn dersom 
meddommere ikke gjør tjeneste. Også saker etter arbeidsmiljøloven kan settes uten meddommere, noe som 
innebærer at eventuelle mangler ikke er en ubetinget opphevelsesgrunn. 

Det vises for øvrig til at A i den signerte arbeidsavtalen har fraskrevet seg stillingsvernet og øvrige rettigheter 
etter arbeidsmiljøloven kapittel 15. 

[selskap1] har nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. A dømmes innen 2 uker å betale [selskap1] AS kr. 19.200,– til dekning av sakskostnader. 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Lagmannsrettens har kommet til at anken må føre frem, og tingrettens beslutning oppheves. Det er ikke 
grunnlag for å avvisning som følge av formmangler ved anken. 

Ved anke over beslutning er lagmannsrettens kompetanse etter tvisteloven § 29-3 tredje ledd begrenset til å 
prøve tingrettens generelle lovforståelse, og om avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Tingrettens 
beslutning om å ikke sette rett med meddommere etter arbeidsmiljøloven § 17-7, bygger på tingrettens 
generelle lovforståelse knyttet til arbeidsmiljølovens virkeområde, nærmere bestemt forståelsen av 
arbeidsmiljøloven § 17-1 om hva som nærmere ligger i at «søksmål om rettigheter eller plikter etter denne lov 
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gjelder domstolloven og tvisteloven, med de særregler som går fram av dette kapittelet». Tingrettens generelle 
lovforståelse på dette punkt kan lagmannsretten prøve, jf. Schei m.fl. (2. utg. 2013) Tvisteloven 
kommentarutgave side 1014 med videre henvisninger. 

Arbeidsmiljøloven kapittel 17 gjelder «tvister om arbeidsforhold», med den presisering i § 17-1 første ledd at 
prosessreglene gjelder for søksmål om rettigheter og plikter «etter denne lov». Det følger av Ot.prp.nr.49 
(2004-2005) side 341 at «... alle søksmål om rettigheter og plikter etter loven nå skal omfattes, og ikke bare 
søksmål knyttet til opphør av stilling». Det er avgrenset mot krav som er grunnet på annen lovgivning, og mot 
krav som utelukkende bygger på partenes avtale. 

I kjernen av virkeområdet for de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven er sakene hvor saksøkeren hevder 
at det foreligger eller har foreligget et arbeidsforhold som er opphørt eller forsøkt brakt til opphør ved 
oppsigelse eller avskjed. Det hører til realitetsavgjørelsen å ta standpunkt til om det foreligger en arbeidsavtale. 
Lovendringen ble gjennomført fordi lovgiver så det som uheldig at det hadde utviklet seg en rettspraksis der 
spørsmålet om det forelå et arbeidsforhold eller ikke, ble forhåndsprøvd i forbindelse med det prosessuelle 
spørsmålet om arbeidsmiljølovens regler skulle benyttes i saken, et spørsmål som kunne gå helt til Høyesteretts 
kjæremålsutvalg før selve realiteten i saken kunne behandles. 

Ved avgjørelsen av om saken skal gå etter arbeidsmiljølovens særlige prosessregler, skal saksøkerens 
pretensjoner som det klare utgangspunkt legges til grunn for prøvingen. Lagmannsretten finner redegjørelsen i 
LB-2013-162286 dekkende for de rettslige utgangspunkt for vurderingen. Det hitsettes: 

Spørsmålet om og eventuelt i hvilket omfang Lars Tommy Toroczkay kan påberope seg de materielle 
reglene i arbeidsmiljøloven om erstatning for oppsigelse mv., hører til realitetsspørsmålet i saken og skal 
på vanlig måte forhandles i hovedforhandling i tingretten med etterfølgende realitetsavgjørelse. Når 
saksøker pretenderer at det foreligger et arbeidsforhold, skal saken gå etter arbeidsmiljølovens regler med 
mindre det er klart at det ikke kan foreligge et arbeidsforhold selv om man legger saksøkers pretensjoner til 
grunn. Lagmannsretten viser til lagmannsrettsavgjørelsen ovenfor og til Rt-2006-921 og Rt-2001-272. 
Rettstilstanden er den samme etter arbeidsmiljøloven av 2005, jf. Fougner mfl. «Arbeidsmiljøloven» (2. 
utgave) side 1051-1052 og Jakhelln mfl. «arbeidsrett.no» (3. utgave) side 1242. Forbeholdet nevnt ovenfor, 
at selv ikke saksøkerens pretensjoner kan gi grunnlag for å anse saken for å gå inn under 
arbeidsmiljøloven, noe det er eksempler på i Rt-1995-2018 og Rt-2003-645, er ikke aktuelt her: 
Lagmannsretten finner det klart at dette ikke er et tilfelle hvor det kan konstateres at det ikke foreligger noe 
arbeidsforhold selv om man legger Toroczkay pretensjoner til grunn. Realitetsbehandlingen i tingretten 
skal altså skje etter prosessreglene i arbeidsmiljøloven. 

I herværende sak følger det av stevningen at A pretenderer å ha startet arbeidet for [selskap1] forut for det 
tiltredelsestidspunkt som [selskap1] gjør gjeldende. Påstandsgrunnlaget kan vanskelig forstås annerledes enn at 
den er grunnet på at A er blitt sagt opp i strid med arbeidsmiljølovens regler. Dette ble også kommunisert til 
[selskap1] i forkant av saksanlegg. Det vises i den anledning til brev fra As prosessfullmektig til [selskap1] 
datert 13. august 2018 (bilag 18 til stevningen), der det blant annet heter at det «... var avtalt at A skulle tiltre 
gradvis frem mot 1. mars 2018, hvoretter han skulle arbeide full tid etter endt oppsigelsestid hos [selskap2] 
AS» og videre at «. . A er etter dette å anse som daglig leder, noe han vil være inntil arbeidsforholdet bringes 
til opphør på lovlig vis. Sykdommen er per tidspunkt ikke et lovlig oppsigelsesgrunnlag». Det kan uansett ikke 
ses at arbeidsforholdet er endelig avsluttet, jf. Jakhelln m.fl. (3. utgave 2011) Arbeidsrett.no side 1242. 

Tingretten har i sin beslutning ikke tatt utgangspunkt i saksøkerens pretensjoner, men i stedet vurdert 
prosessform med utgangspunkt i en materiellrettslig vurdering av om A må anses omfattet av 
arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler, med utgangspunkt i vektingen av anført formelt tiltredelsestidspunkt 1. 
mars 2018. Tingretten skriver: 

Basert på foreliggende rettspraksis har retten kommet til at dette er en sak som må følge tvistemålslovens 
alminnelige regler. Det kan i den sammenheng vises til Rt-2004-76 hvor Høyesterett uttaler følgende: 

«(49) Jeg er kommet til at tiltredelsen i utgangspunktet må være avgjørende for om arbeidsmiljølovens 
stillingsvernsregler her skal anvendes. Å la løsningen avhenge av hvor lang tid vedkommende har vært 
i arbeidet, kan jeg ikke se at det er grunnlag for. Et slikt tidsmessig skille ville også være i strid med 
hensynet til forutberegnelighet og klare rettstekniske hensyn. Om det likevel her må gjelde et slags 
utvidet re integra-prinsipp for tilfeller hvor forholdet oppdages få dager etter at arbeidsforholdet er 
tiltrådt, har jeg ikke foranledning til å ta stilling til.» 
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Avtalen mellom A og [selskap1] AS hadde et formelt tiltredelsestidspunkt som var den 1. mars 2018. Det er 
dette tidspunktet som, sett hen til ovennevnte sak og hensynene det der vises til, må legges til grunn for om 
de særskilte reglene, blant annet om stillingsvern i arbeidsmiljøloven skal komme til anvendelse. Tvist om 
det har skjedd en tidligere tiltredelse, slik saksøker her hevder, eller om avtalen ikke er gyldig / har falt 
bort, fordi A ikke kunne tiltre sin stilling, slik saksøkte hevder, er en tvist som må løses etter alminnelige 
avtalerettslige prinsipper. 

Etter lagmannsrettens syn gir tingrettens beslutningsgrunner uttrykk for en uriktig forståelse av innholdet i 
arbeidsmiljøloven § 17-1 og betydningen av saksøkerens pretensjoner i den anledning. Tingrettens beslutning 
må etter dette bli å oppheve. 

Ved den nye behandlingen må tingretten ta utgangspunkt i at det avgjørende for valg av prosessform vil være 
om det som påberopes av A etter sin karakter kan begrunne et arbeidsforhold. Tingretten må i nødvendig 
utstrekning foreta en prøving av om de momenter som påberopes, er av en slik karakter at de kan begrunne at A 
var i et arbeidsforhold da dette ble bragt til opphør. 

Sakskostnader er ikke påstått, og tilkjennes ikke. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

SLUTNING 

Tingrettens beslutning oppheves. 
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Hålogaland lagmannsrett - Dom - LH-2018-179158 
 
 

Instans Hålogaland lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-04-12 
Publisert LH-2018-179158 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Virksomhetens forhold. Saklig grunn. 
Sammendrag Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. 

Spørsmålet var om oppsigelsen var saklig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 første og 
andre ledd. Lagmannsretten kom til at det forelå tilstrekkelig bedriftsøkonomisk 
grunnlag for oppsigelsen. Videre fant lagmannsretten at det forelå tungtveiende 
grunner for å begrense utvelgelseskretsen til én stillingstype, selv om det bare var 
saksøker som hadde denne stillingstypen. Det var da ikke behov for å vurdere 
utvelgelseskriterier. Spørsmålet var så om arbeidsgiver hadde annet passende 
arbeid å tilby saksøker. Tingrettens vurdering – at det ikke fantes passende arbeid 
for saksøker i virksomheten – ble lagt til grunn. Siden virksomheten hadde drevet 
med underskudd over flere år, forventet underskudd i 2017 og 2018 og ville tape 
en del av egenkapitalen, hadde virksomheten behov for å ta grep. At det ville bli 
noe vanskeligere for saksøker å få nytt arbeid på grunn av alder og redusert 
arbeidskapasitet grunnet en kronisk sykdom, utgjorde ikke slike ekstraordinære 
omstendigheter at ulempene for henne veide tyngre enn virksomhetens behov. 
Oppsigelsen var dermed saklig. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Rana tingrett TRANA-2018-11988 – Hålogaland lagmannsrett LH-2018-179158 
(18-179158ASD-HALO). 

Parter A (advokat Anne Fladvad) mot [firma1] A/S (advokat Bjørn Alfred Immonen). 
Forfatter Lagdommer Henriette Nazarian, lagdommer Sidsel Sund Olsen og ekstraordinær 

lagdommer Leif Holm. 
 

 
 

 

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. 

Om sakens bakgrunn gjengis fra tingrettens dom: 

«I desember 2013 vedtok kommunestyret i X Strategisk næringsplan for X kommune som en 
kommunedelplan, og forutsatte at planen skulle følges opp med en egen handlingsdel. [firma1] AS (heretter 
«[firma1]») ble tildelt enerett som X kommunes næringsetat. Gjennom enerettsavtalen er [firma1] bedt om 
å prioritere førstelinjetjeneste/etablererservice, vertskap for X kommune i vid betydning, og oppfølging av 
Strategisk næringsplan satsing på infrastruktur og logistikk knutepunkt, med hovedvekt på realisering av 
[lufthavn], samt offentlig sektor, med hovedvekt på et fremtidig sterkt [sykehus] i [sted]. 

[firma1]s visjon er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling og deres forretningsidé er å 
skape nye arbeidsplasser gjennom å være en lønnsom samarbeidspartner for næringslivet.» 

[firma1] har hatt et samarbeid med [firma2] AS (heretter «[firma2]»), som også har et samarbeid med X 
kommune. [firma2] jobber for at det skal etableres storflyplass i [sted]. De prosjektkostnader [firma2] pådrar 
seg, dekkes med 50 % av kommunen og 50 % av næringslivet i X. Siden april 2012 leide [firma1] ut sin 
daværende administrerende direktør, B, til å fungere som daglig leder for [firma2]. På det tidspunktet utgjorde 
ikke stillingen for [firma2] 100 %. Fra høsten 2016 gikk B ut i permisjon fra [firma1] og fungerte som daglig 
leder for [firma2] på heltid. Det beløp [firma1] fakturerte [firma2] økte fra 55 000 kroner til 140 000 kroner per 
måned. I tillegg ble det fakturert for arbeid som prosjektledere i [firma1] utførte for [firma2]. Fra rundt høsten 
2016 / vinteren 2017 frem til høsten 2017 betalte ikke [firma2] fakturaene fra [firma1]. 
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Høsten 2017 skulle X kommune og [firma2] inngå ny avtale, og det ble etter hvert klart at kommunen ikke 
aksepterte at [firma2] medtok fakturaene fra [firma1] i prosjektregnskapet. Det medførte en usikkerhet med 
hensyn til om [firma1] ville få oppgjør fra [firma2], eventuelt bare med 50 %, som var næringslivets andel av 
[firma2]s prosjektkostnader. [firma1]s fordring mot [firma2] ville utgjøre 4,5 millioner kroner ved utløpet av 
2017. Kommunen mente at [firma1] fikk dekning for arbeidet selskapet utførte for [firma2] gjennom 
enerettsavtalen med kommunen, hvor flyplassprosjektet var høyt prioritert. 

Fra tingrettens dom gjengis videre: 

«A er 53 år gammel og utdannet revisor ved [høyskole] (1987–1990). Etter endt utdannelse har hun jobbet 
innenfor både offentlig og privat revisjon ([kommune] Revisjon, Revisjon Nord og Ernst & Young). A ble 
ansatt i [firma1] som kontorleder den 20. oktober 2010. Stillingen var da 60%. Grunnet at hun har 
diagnosen ulcerøs collitt (fra 2004) har hun hatt nedsatt arbeidsevne. Fra 1. juni 2013 ble As stilling 
utvidet til en 100% stilling med et lønnstilskudd fra NAV tilsvarende 40% av lønnskostnadene. 

I arbeidskontrakten fremgår det av punkt 3 at arbeidsbeskrivelsen er «kontorleder». A var 
sammenhengende sykemeldt fra november 2016 til november 2017, men i varierende grad. [Under 
ankeforhandlingen ble det presisert at hun var 100 % sykemeldt i perioden fra slutten av mars 2017 til 9. 
august 2017.] Deler av sykemeldingene hadde sin årsak i diagnosen ulcerøs collitt, men også en blodpropp 
A fikk i lungene i mai 2017 og et ankelbrudd høsten 2017. I forbindelse med As sykemelding ble det 
gjennomført flere dialogmøter med NAV. [...] 

Den 29. juni 2017 inngikk [firma1] oppdragsavtale med [firma3] AS (heretter «[firma3]») som trådte i 
kraft 1. september 2017. Avtalen gjaldt blant annet bokføring, årsregnskap, ligningsoppgaver, lønn og 
personal, fakturering og/eller purringer, oppbevaring av regnskapsmateriale, budsjettering og 
bankbelastning. Det er ikke omtvistet at A fungerte som økonomiansvarlig i [firma1] før disse 
arbeidsoppgavene ble outsourcet. Partene er enige i at A begynte å jobbe ca. 10 % den 9. august 2017 og 
at planen var en gradvis opptrapping av arbeidet. Den 11. oktober 2017 ble A innkalt til drøftelsesmøte 
etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Bakgrunnen for innkallingen var at [firma1] vurderte å avslutte As 
arbeidsforhold. [firma1] opplyste at grunnlaget for eventuell oppsigelse var: 

«På grunn av selskapets økonomiske situasjon har vi behov for en budsjett-tilpasning som bedrer 
forholdet mellom inntekter og kostander. Som en konsekvens av dette vil vi også måtte vurdere en 
reduksjon i personalskostnadene. Din stilling vil kunne bli berørt.» 

Drøftelsesmøte ble avholdt og A møtte med sin advokat, nå prosessfullmektig, Anne Fladvad. 

Den 31. oktober 2017 mottok A oppsigelse fra [firma1]. 

A ble friskmeldt den 4. november 2017. 

I brev av 8. november 2017 meddelte A at oppsigelsen ikke kunne aksepteres da en var ulovlig og i strid 
med arbeidsmiljøloven § 15-7. A anmodet at det ble holdt forhandlingsmøte. 

Forhandlingsmøte ble avholdt den 1. desember 2017 uten at partene kom til enighet. 
Stevning ble tatt ut for Rana tingrett den 19. januar 2018.» 

Rana tingrett avsa dom 27. september 2018 med slik domsslutning: 
1. [firma1] v/ styrets leder frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale sakskostnader på 159 900 -etthundreogfemtinitusennihundre – kroner til [firma1] 
v/styrets leder innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen. 

 

A har anket dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen og rettanvendelsen. [firma1] AS har tatt til motmæle. 

Ankeforhandling ble holdt 21.-22. mars 2019 i [sted]. Partene møtte og ga forklaring. Det ble hørt tre vitner og 
for øvrig foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboka. 
 
 
A har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
A var ansatt i 60 % av [firma1], men [firma1] fikk etter hvert lønnstilskudd fra NAV, slik at hun var 
tilgjengelig 100 %. NAV hadde åpnet for at tilskuddet kunne økes og at det kunne avtales at NAV kunne betale 
sykepenger fra første fraværsdag. Den faktiske lønnsutbetaling fra [firma1] til A var 440 000 kroner per år, og 
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[firma1] fikk anslått kostnader til regnskapsføring fra [firma3] på 150 000 kroner per år. Da A ble oppsagt 
hadde [firma1] nettopp ansatt to traineer for ett år. 

[firma1] har ikke dokumentert at grunnvilkåret for oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd er oppfylt. 
Bestemmelsen forutsetter at det kan dokumenteres rasjonaliseringsgevinst eller nedbemanningsbehov som følge 
av redusert aktivitet. [firma1] har heller ikke dokumentert at oppsigelse av A representerer en betydelig 
besparelse. 

As oppsigelse var ikke et tema i styremøtene i september 2017. Saken endret seg i styremøtet 9. oktober 2017. 
Frem til da var det enighet om at A skulle tilbake i full jobb. Den eneste endringen var usikkerhet knyttet til 
[firma1]s fordring mot [firma2]. Oppsigelsen er således ikke begrunnet i oppdragsmangel. Videre fins det ingen 
spor av omstilling i selskapet. Dette er en prosess som de ansatte skal involveres i. 

Da styret vedtok at A skulle innkalles til styremøte, var det ikke avklart hvordan det ville gå med søknadene til 
X kommune om tilleggsbevilgninger. Forklaringene til styreleder C og administrerende direktør D, viser at det 
ikke er foretatt en utvelgelsesprosess. Styret la bare til grunn at det var A som skulle sies opp. Fastsettelse av 
utvelgelsesområde og utvelgelseskriterier skjer vanligvis i samarbeid med arbeidstaker og tillitsvalgt i 
bedriften. Styrevedtaket fremstår som forhastet og ikke i samsvar med de vilkår som stilles i rettspraksis til 
saksbehandlingen med hensyn til utvelgelse. 

Det forelå ikke en bedriftsøkonomisk begrunnelse for oppsigelsen. Av analysen som revisor E har foretatt, 
fremgår at [firma1] hadde god likviditet og soliditet og gode inntektsmuligheter. Fordringen mot [firma2] var 
en engangspost som ikke sier noe om den grunnleggende situasjonen i selskapet. [firma1] har heller ikke 
vurdert og tatt hensyn til at oppsigelsen vil ramme A særlig hardt på grunn av hennes helseplager. 

Subsidiært anføres at oppsigelsen ikke er saklig da det forelå annet passende arbeid i virksomheten, som kunne 
supplere de resterende arbeidsoppgaver som lå til As stilling etter at arbeidsoppgavene knyttet til regnskap var 
satt ut. 

A har aldri mottatt tilbud om annen stilling. Det omtalte vikariatet var allerede besatt og var dessuten en 100 % 
stilling som ikke er aktuell for A. Tilbudet var ikke reelt. 

[firma1] har heller ikke fulgt kravene til utvelgelse, og har ikke tatt hensyn til at A var den arbeidstakeren som 
ville bli hardest rammet av oppsigelse på grunn av hennes kroniske helseplager, som medfører redusert 
arbeidsevne, og hennes alder. Hovedregelen er at hele bedriften er utvelgelseskrets. Det kreves tungtveiende 
grunner for å gjøre unntak, jf. Rt-2015-1332 avsnitt 43 og ARD-2016-151. For den avveining som må foretas 
vises også til HR-2017-561-A og HR-2019-424-A. I sistnevnte avgjørelse i avsnittene 75 og 76 omtales også 
kravene til saksbehandlingen. I vår sak foreligger ingen innarbeidet praksis og ingen prekær økonomisk 
situasjon som gir grunn for å fravike hovedregelen. [firma1] er en liten bedrift hvor det ikke er vanskelig å 
gjennomføre oppsigelse i tråd med hovedregelen. 

Uansett har [firma1] ikke foretatt en avveining av arbeidstakerens og bedriftens behov. Det er heller ikke 
vurdert andre mulige løsninger enn oppsigelse. 

A frafaller anførselen om at oppsigelsen er i strid med arbeidsmiljøloven § 15-8. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. Oppsigelsen av A kjennes ugyldig. 

 

2. [firma1] AS v/styrets leder dømmes til å betale A sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
[firma1] AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
[firma1] har vurdert økonomien korrekt når man kom til at det måtte tas grep. Fra 2012-2016 hadde selskapet 
drevet med underskudd og så for seg tap også i 2017. Forventede inntekter etter budsjettet for 2018 var lavere 
enn forventede utgifter. Kontantbeholdningen var redusert, og selskapet hadde dels usikre fordringer i stedet. 
[firma1] var under press fordi oppgavene etter enerettsavtalen med X kommune var omfattende. Situasjonen 
som oppstod med [firma2], var uventet og vanskelig å håndtere på grunn av trepartsforholdet med kommunen 
og det intrikate politiske spillet. [firma1] har gjort ting i riktig rekkefølge. Først arbeidet man med å få klarhet i 
fordringen mot [firma2]. Deretter sa man opp avtalen med [firma2], som [firma1] ville tape penger på, og søkte 
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om tilleggsmidler fra kommunen. Så ble A innkalt til drøftelsesmøte, og først etter at det ble klart at kommunen 
ikke ville bevilge mer penger, ble oppsigelse drøftet og gjennomført. [firma1] hadde ikke lenger råd til å ha en 
ren stabs- og støttefunksjon. 

A hadde i hovedsak administrative oppgaver. Omstillingen, hvor regnskapsføring ble outsourcet og noen 
oppgaver overført til prosjektlederne, skjedde i tett dialog med A. 

Sakslighetsvurderingen skal foretas ut fra situasjonen på oppsigelsestidspunktet. Forholdene etter oppsigelsen 
viser imidlertid at styrets vurderinger var riktige. [firma1] har siden oppsigelsen av A og frem til 
ankeforhandlingstidspunktet redusert antall ansatte til seks, hvorav den ene stillingen er et engasjement som 
utløper 1. mai 2019 og som av økonomiske grunner ikke vil bli forlenget. 

Det foreligger bedriftsøkonomiske grunner til oppsigelsen, og kan ikke forutsettes at [firma1] skal bruke opp 
egenkapitalen før selskapet tar grep. [firma1] hadde hatt underskudd i mange år. Domstolene bør være 
tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers bedriftsøkonomiske analyser, jf. blant annet Rt-1989-508 og LF-
2017-40405. 

[firma1] har ikke foretatt en forhastet beslutning. Det siste halmstrået forsvant 19. oktober 2017, da [firma1] 
fikk avklaring fra kommunen. De foretatte vurderingene er også tilstrekkelige. Det kreves ikke at det brukes 
ressurser på analyser som er åpenbare for selskapets daglige ledelse og for styret, jf. LG-2017-54559. De 
fremlagte protokoller viser risikoen og utfallet. 

[firma1] har vurdert at man skal si opp administrative ressurser, og det er det adgang til, se Rt-2015-1332. Hvis 
[firma1] hadde sagt opp en prosjektleder, ville man hatt administrative ressurser, men for få prosjektledere til å 
utføre forpliktelsene etter blant annet enerettavtalen og å skape inntekter. A kunne ikke utføre disse oppgavene. 

Ettersom det kun var A som var ansatt i denne stillingskategorien, har det ikke vært noen utvelgelseskrets å 
snakke om. 

[firma1] hadde ikke annet passende arbeid å tilby A. Hun kunne ikke ta 100 % stilling som prosjektleder både 
på grunn av manglende kompetanse og grunnet helsen. Det er disse stillingene [firma1] har. Det kan ikke 
kreves at [firma1] skulle opprette nye oppgaver til A. Videre ville det være uholdbart å veksle mellom å sette ut 
og ta tilbake oppgaven med regnskapsføring etter As behov. 

I avveiningen mellom virksomhetens behov og ulempene for arbeidstaker, må det ses hen til at oppgaver er 
overført og outsourcet i dialog med A. As kompetanse er etterspurt, og hun er ansett som dyktig. Som i Rt-
2015-1332 avsnitt 60 er det ingen ekstraordinære forhold som kan medføre at avveiningen faller ut i 
arbeidstakers favør. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. [firma1] AS tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Arbeidsmiljøloven § 15-7 første og andre ledd lyder: 

«Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold. 

Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom 
arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en 
oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining 
mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.» 

Vurderingen av om oppsigelsen er saklig, tar utgangspunkt i situasjonen på oppsigelsestidspunktet og den 
begrunnelse arbeidsgiver da ga arbeidstaker. Oppsigelsen av 31. oktober 2017 er begrunnet slik: 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er nødvendig omstilling i selskapet, og den medfølgende nedbemanning. Det 
vises til diskusjoner i drøftelsesmøtet.» 
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Partene ble ikke enige om referat fra drøftelsesmøtet, men er enige om at A fikk utdelt et notat som D hadde 
utarbeidet. Lagmannsretten kommer tilbake til dette. 

Lagmannsretten tar først stilling til om det forelå et tilstrekkelig bedriftsøkonomisk grunnlag for oppsigelse. 
Det er tilstrekkelig at virksomheten kan dokumentere en rasjonaliseringsgevinst, og det kreves ikke at 
rasjonalisering er presserende eller nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Generelt sett har 
domstolene vært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers bedriftsøkonomiske analyser, jf. blant annet Rt-
1989-508. Forutsetningen må imidlertid være at bedriften har foretatt en samvittighetsfull og grundig vurdering 
av spørsmålet. 

Av fremlagte årsregnskap fremgår det at [firma1] hadde hatt underskudd på til sammen drøyt 1,7 millioner 
kroner i perioden 2012 til 2016. Egenkapitalen og likviditeten var fortsatt god, men egenkapitalen hadde endret 
karakter fra betydelig kontantbeholdning og noen fordringer, til en langt lavere kontantbeholdning og større 
andel fordringer, som også omfattet en usikker fordring mot [firma2] på totalt 4,5 millioner kroner. Bakgrunnen 
for usikkerheten var at X kommune og [firma2] høsten 2017 skulle inngå fornyet avtale, og det var signalisert 
at kommunen ikke ville dekke fakturaene fra [firma1], som beskrevet i innledningen ovenfor. At utestående 
hadde blitt så høyt, skyldtes at betalingene fra [firma2], for de tjenester [firma1] leverte, stoppet opp rundt 
høsten/vinteren 2016-2017. Forholdet hadde blitt drøftet med daglig leder i [firma2] flere ganger, og det ble 
sendt purringer og inkassovarsel, uten at dette førte til oppgjør. 

Risikoen for tap på fordringen og hvordan saken skulle håndteres, ble behandlet av styret i styremøte 20. 
september 2017 i sak 24/17. Av protokollen fremgår at tap av 50 % av fordringen etter prognosene ville 
medføre et underskudd i 2017 på 1,515 millioner kroner. [firma1] ville også risikere å få reduserte inntekter fra 
[firma2] i fremtiden. Styreleder hadde flere møter med rådmannen i kommunen og [firma2], for å få avklart om 
[firma1] ville få oppgjør, eventuelt med hvor mye. I styremøte 28. september 2017 vedtok styret å si opp 
avtalen med [firma2] og at det skulle utarbeides søknad til X kommune om økt økonomisk ramme vedlagt 
budsjett for 2018 som viste at [firma1] hadde tatt grep for innsparinger. 

Utarbeidet budsjett for 2018 viste at [firma1]s inntekter var ca. 2,5 millioner kroner mindre enn utgiftene. 
Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at budsjettet inneholdt alle kjente prosjekter og inntektene 
fra disse. 

De ansatte ble orientert om at styret hadde flere styremøter begrunnet i avtalen mellom kommunen og [firma2] 
og konsekvensene for [firma1]s økonomi, og om innsparingstiltak, i e-poster fra D av henholdsvis 24. 
september og 1. og 2. oktober 2017. 

For å redusere kostnader ble som nevnt avtalen med [firma2] sagt opp. Oppsigelsen medførte at lønn for B 
skulle betales av [firma2] fra 1. januar 2018. Videre sa [firma1] opp avtale om parkeringsplasser for de ansatte 
på 1 000 kroner per ansatt per måned og helseforsikring på ca. 4 600 kroner per ansatt per år. Det ble ikke gitt 
lønnsøkning til noen ansatte. Videre ble det søkt om tilleggsmidler fra kommunen. Parallelt med søknaden ble 
administrasjonen, ved vedtak i styremøte 9. oktober 2017, pålagt å gjennomføre drøftelsesmøte med A. På dette 
tidspunkt var det klart hvordan avtalen mellom kommunen og [firma2] ville bli, og at hele eller deler av 
fordringen ville gå tapt. Det var imidlertid ikke avklart hvordan kommunen ville forholde seg til søknaden fra 
[firma1]. Av styreprotokollen fremgår følgende under sak 35/17: 

«På grunn av selskapets økonomiske situasjon har vi behov for en budsjett-tilpasning som bedrer forholdet 
mellom inntekter og kostnader. Som en konsekvens av dette vil [firma1] også måtte foreta en reduksjon i 
personalkostnadene. Kontorlederstillingen vil kunne bli berørt.» 

Lagmannsretten legger videre til grunn, som forklart av styreleder i [firma1], C, at kommunen rundt den 19. 
oktober 2017 ba [firma1] om å trekke søknaden. Dette fordi tilleggsbevilgning ikke var aktuelt. Det var uønsket 
at motstandere av storflyplass i [sted] skulle få kjennskap til informasjon som fremgikk av søknaden. Saken 
kunne også være uheldig for omdømmet til storflyplassprosjektet. Dette prosjektet hadde høyeste prioritet for 
både kommunen og næringslivet i X. Av den grunn trakk [firma1] søknaden. 

Det var etter dette klart at trenden med underskudd siden 2012 ville fortsette, at selskapets egenkapital ville 
reduseres på grunn av tap knyttet til fordringen mot [firma2] og at inntektene fra [firma2] fremover ville bli 
redusert sammenlignet med tidligere år. I tillegg hadde [firma1] forsøkt å øke inntektene gjennom søknaden til 
kommunen og hadde redusert kostnadene noe ved enkelte andre tiltak som beskrevet ovenfor. Selv om det ikke 
ble utarbeidet noen økonomisk analyse forut for styremøtet hvor det ble fattet vedtak om drøftelsesmøte med A, 
vurderer lagmannsretten det slik at styret og selskapets daglige ledelse var godt orientert om den økonomiske 
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situasjonen gjennom styremøtene som hadde blitt avholdt hyppig i den siste tiden før vedtaket ble fattet. 
Lagmannsretten kan heller ikke se at det hefter noen feil ved vurderingen av at man ville oppnå en besparelse 
ved å si opp A – også tatt i betraktning at kostnadene ved å betale for regnskapstjenester som var satt ut, kunne 
bli høyere enn det anslåtte beløp på 150 000 kroner per år. Samlet finner lagmannsretten at arbeidsgiver har lagt 
til grunn riktig faktum, har foretatt en tilstrekkelig bred vurdering, og at det forelå bedriftsøkonomisk grunnlag 
for oppsigelse. 

Ved utvelgelse av hvem som skal sies opp, er utgangspunktet at virksomheten må ses under ett, jf. blant annet 
Rt-2015-1332, men at utvelgelseskretsen kan begrenses til deler av virksomheten dersom det er saklig 
begrunnet. Hensynene må være tungtveiende. Videre kan utvelgelseskretsen begrenses til en enkelt avdeling, 
selv om denne bare består av én ansatt, jf. avsnitt 54 i dommen. Av avsnitt 42 og 43 fremgår at spørsmålet om 
det er saklig grunnlag for å begrense utvelgelseskretsen, må bedømmes konkret i det enkelte tilfellet, og at en 
lang rekke hensyn vil kunne trekkes inn i saklighetsvurderingen. Videre fremheves det at det er et legitimt 
formål for bedriften å beholde nødvendig kompetanse og at det er et grunnleggende hensyn å sikre videre drift. 

I notatet D utarbeidet før drøftelsesmøte fremgår følgende om utvelgelsen: 

«I forbindelse med behov for budsjett-tilpasning (nedbemanning) i [firma1] har undertegnede foretatt en 
vurdering av stillinger som kan bli berørt. 

[firma1] har 9 årsverk, hvorav; 
- 1 årsverk daglig leder 

 

- 1 årsverk administrativ ressurser 
 

- 7 årsverk prosjektledere/traineer 
 

Prosjektledere er stillinger som skal generere sin egen inntekt gjennom enerettsavtalen med X kommune, 
gjennom sekretariatsrollen som Midtskandia eller gjennom ekstern fakturering. En reduksjon i disse 
stillingene vil derfor medføre tapte inntekter, og gir ingen effekt ift det totale budsjett. [firma1] har gått 
med underskudd de siste årene og har et prognostisert underskudd også for 2017. Inntektssiden er 
dessverre lavere enn utgiftssiden. I tillegg har kommunen klargjort retningslinjer for enerettsavtalen vi har 
med kommunen som i praksis innebærer at fakturerbare timer fra [firma1] reduseres ([firma1]'s timeverk 
bindes likevel opp på samme nivå som tidligere). I tillegg var selskapet nødt til å flagge ut regnskap, lønn 
og årsoppgjør til et eksternt regnskapsbyrå og tiltaket viser seg å gi rasjonaliseringseffekter. Ledere og 
ansatte i Norge har pga digitaliseringen og annet i større grad overtatt arbeidsoppgaver som var lagt til 
denne funksjonen. Når regnskapet i tillegg er overtatt av eksternt selskap så vurderes stillingen som mulig 
overflødig. 

Konklusjon: 
Nedbemanningsområde vil derfor kunne berøre administrative ressurser ved [firma1]. Følgende stilling 
kan derfor bli berørt; Kontorleder som A innehar. 

Finnes det andre løsninger?: 
Kan det være løsninger jeg som arbeidsgiver ikke ser og som bør tas med i betraktningen før jeg skal trekke 
en konklusjon? 

Utvalgskriterier: 
Dersom det hadde vært flere innehavere av denne type stilling ville jeg foretatt en vurdering ift følgende 
utvalgskriterier; 

- Kompetanse 
 

- Velferdsgrunner 
 

- Ansiennitet 
 

Da det kun er en ansatt innenfor nedbemanningsområdet kommer dette ikke til anvendelse.» 

Styreleder C forklarte at det ikke var mye diskusjon i styret om hvem som skulle sies opp. Valget synes å ha 
vært opplagt for både styremedlemmene og administrerende direktør. At vurderingen er foretatt fremgår av 
forklaringen til C og D, samt notatet gjengitt ovenfor. [firma1] hadde bare 9 ansatte, og det har ikke 
fremkommet at selskapet har hatt en bestemt praksis ved oppsigelse. Virksomheten bestod ikke av flere 
avdelinger, men man hadde grovt sett to stillingskategorier; prosjektledere/traineer og kontorleder. [firma1] har 
begrunnet valget av å si opp A med at oppsigelse av en av prosjektlederne ville medføre at selskapet ikke hadde 
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tilstrekkelige ressurser til å oppfylle forpliktelsene sine og at det ville medføre tap av inntekter. Dermed ville 
man ikke oppnå den besparelse som var bakgrunnen for oppsigelse. Ved å ta ut stabs- og støttefunksjoner, som 
i praksis allerede var gjort i nokså stor utstrekning, kunne man redusere kostnader, jf. vurderingen ovenfor, uten 
å tape noe særlig inntekter. Valget av hvilken stillingstype [firma1] skulle redusere er begrunnet i de samme 
hensyn som valg av å gå til oppsigelse overhodet; å unngå eller redusere underskudd for å sikre den fremtidige 
driften. 

At det var kontorlederstillingen som skulle avvikles er i utgangspunktet ikke avgjørende for utvelgelseskretsen. 
For at hele virksomheten skulle kunne utgjøre utvelgelseskretsen, måtte det imidlertid være aktuelt å ansette A 
som prosjektleder og si opp en av prosjektlederne i stedet. 

På bakgrunn av bevisførselen, særlig forklaringene til D, vitnet B og A selv, legger lagmannsretten til grunn at 
As arbeidsoppgaver i all hovedsak besto av administrative oppgaver, selv om hun også hadde tatt del i 
[firma1]s arbeid med etablererservice og hadde holdt etableringskurs. Hennes stilling besto dermed 
hovedsakelig av oppgaver som ikke genererte inntekter, slik det er lagt til grunn av arbeidsgiver. Selv om det på 
hvert enkelt prosjekt måtte føres prosjektregnskap, som A kunne utføre, er det ikke tvilsomt at 
prosjektlederstillingene besto av andre oppgaver enn A hadde utført og hadde den nødvendige kompetanse til. 
A har selv forklart at det ikke var aktuelt for henne å påta seg en prosjektlederstilling, men at hun kunne utføre 
deler av oppgavene som tillå denne stillingstypen. Det var dermed ikke et reelt alternativ å avvikle 
kontorlederstillingen og samtidig la utvelgelseskretsen bestå av hele virksomheten. På denne bakgrunn finner 
lagmannsretten at det forelå tungtveiende grunner for å begrense utvelgelseskretsen til én stillingstype, selv om 
det bare var A som hadde denne stillingstypen. 

Lagmannsretten er etter dette kommet til at [firma1] hadde saklig grunn for å begrense utvelgelseskretsen slik 
det ble gjort. I og med at utvelgelseskretsen bare besto av én ansatt, var det ikke behov for å vurdere 
utvelgelseskriterier. 

Det neste spørsmålet er om arbeidsgiver hadde annet passende arbeid å tilby A. Lagmannsretten slutter seg til 
tingrettens vurdering av dette: 

«Det følger av forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp.nr.41(1975–1976) side 72) at 

«Regelen innebærer ikke at arbeidsgiveren skal ha plikt til å opprette en ny stilling som det ikke er 
behov for, men at han har plikt til å omplassere vedkommende, hvis det er en passende ledig stilling 
eller et udekket arbeidsbehov. Hva som i denne forbindelse skal anses som passende arbeid, må bli 
gjenstand for en helhetsvurdering, hvor ikke minst arbeidstakerens egen vurdering må spille inn.» 

Retten bemerker først at kommunikasjonen mellom D og A er noe kritikkverdig på dette punkt. Retten har 
forstått at det var noe dialog rundt muligheten for at A kunne tre inn i et vikariat som prosjektleder da en 
av de ansatte skulle ut i svangerskapspermisjon. Det er ikke dokumentert at A ble tilbudt dette, og retten 
finner ikke at det er sannsynlighetsovervekt for at A ble tilbudt vikariatet. Etter rettens syn kan dette ikke 
ilegges avgjørende vekt ettersom A uansett forklarte under hovedforhandlingen av hun ikke kunne tatt 
vikariatet på grunn av sin helse. 

Etter rettens vurdering fantes det ikke passende arbeid for A i [firma1]. I tillegg til As stilling som 
kontorleder, var det syv prosjektledere og en daglig leder ansatt i bedriften. Det er rettens oppfatning at A 
med sin bakgrunn innen revisjon og økonomi, ikke var kvalifisert for en prosjektlederstilling i selskapet.» 

Det gjenstår da å vurdere om avveiningen mellom virksomhetens behov og ulempene for A, medfører at 
oppsigelsen var usaklig. Når det legges til grunn at nedbemanningen var saklig begrunnet i arbeidsgivers 
forhold og at arbeidsgiver var berettiget til å begrense utvelgelseskretsen slik det er gjort, vil avveiningen bare 
under ekstraordinære omstendigheter kunne falle ut i arbeidstakers favør, jf. Rt-2015-1232 avsnitt 60. 

Ettersom [firma1] hadde drevet med underskudd over flere år, forventet underskudd for 2017 og 2018 samt 
ville tape en del av egenkapitalen uten at beløpets størrelse var klart, hadde selskapet behov for å ta grep. Det 
kan ikke kreves at en virksomhet skal fortsette å drive med underskudd. Virksomheten må tenke langsiktig, 
også for å sikre fremtidige arbeidsplasser. 

A, har på grunn av sin kroniske sykdom redusert arbeidskapasitet, og forventes av den grunn, og dels på grunn 
av alder, å ha noe vanskeligere for å få nytt arbeid. På den annen side er hennes kompetanse ettertraktet, og hun 
fremstår som en godt likt kollega som har skjøttet arbeidet på en god måte. Lagmannsretten finner ikke at de 
nevnte forholdene utgjør slike ekstraordinære omstendigheter at avveiningen faller ut i As favør. 
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Etter dette er oppsigelsen av A saklig og gyldig. 
 
 
Sakskostnader 
[firma1] AS har vunnet saken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning 
av sine sakskostnader. Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet, at tungtveiende grunner gjør det rimelig å 
frita A helt eller delvis for erstatningsansvar etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. I vurderingen har 
lagmannsretten sett hen til at saken har stor velferdsmessig betydning for A, både fordi den gjelder hennes 
stilling og inntekt og fordi hun er en særlig sårbar arbeidstaker. Lagmannsretten har også hatt for øye at det er 
forskjell i styrkeforholdet mellom partene. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i seg selv, jf. Rt-2012-209 
avsnitt 17 og Rt-2011-586 avsnitt 20. 

Advokat Immonen har lagt frem sakskostnadsoppgave pålydende 142 000 kroner, som utelukkende består av 
salær. A har ikke hatt innvendinger mot kravet, og lagmannsretten legger kostnadene til grunn som nødvendige 
og rimelige, jf. tvisteloven § 20-5. 

Lagmannsretten legger sitt resultat til grunn for tingrettens kostnadsavgjørelse, og finner ikke grunn til å gjøre 
noen endring i denne, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Dette kommer til uttrykk i domsslutningen ved at anken 
forkastes. 

Etter dette forkastes anken. 

Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 142 000 – etthundreogførtitotusen – kroner til [firma1] AS 
innen 2 – to – uker etter at dommen er forkynt.  
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-192006 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-04-04 
Publisert LB-2018-192006 
Stikkord Arbeidsrett. Lønnsgarantiordning. Tilbakesøkingskrav. Lønnsgarantiloven § 8. 
Sammendrag As arbeidsgiver gikk konkurs og A fikk ytelser etter den statlige 

lønnsgarantiordningen. Arbeidsgivers morselskap hadde overfor A garantert for 
arbeidsgivers forpliktelser etter arbeidsavtalen. I motsetning til tingretten, kom 
lagmannsretten til at det skulle gjøres fradrag i erstatningsbeløpet som 
morsselskapet var ansvarlig for i henhold til garantiforpliktelsen, for det som var 
utbetalt fra lønnsgarantiordningen. Den rettslige situasjonen med hensyn til 
tilbakesøkningskrav fra myndighetene var en annen enn situasjonen ved utbetaling 
av dagpenger og arbeidsavklaringspenger. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2018-114844 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-192006 
(18-192006ASD-BORG/03). 

Parter [virksomhet1] ApS (advokat Johannes Kleppe) mot A (advokat Magnus Stray 
Vyrje). 

Forfatter Lagdommer Øystein Hermansen, lagmann Eirik Akerlie og lagmann Tonje Vang. 
 

 
 

 

Saken gjelder spørsmålet om utbetaling fra den statlige lønnsgarantiordningen etter arbeidsgivers konkurs skal 
komme til fradrag i det beløp som arbeidsgivers morselskap betaler til arbeidstakeren i henhold til 
garantiforpliktelse. 

A var ansatt som daglig leder i [virksomhet2] AS. I arbeidsavtalen 30. juli 2015 (usignert) var det en 
bestemmelse i punkt 9 om at morselskapet [virksomhet1] Aps skulle garantere avtalen. Også en senere usignert 
avtale av februar 2016 (hvor arbeidsgiver var oppgitt til [virksomhet2] AS) inneholdt samme 
garantibestemmelse. Det ble fastslått ved Oslo tingretts fastsettelsesdom 11. mai 2018 at morselskapet var 
erstatningsansvarlig overfor A i henhold til punkt 9 i kontrakten. 

Det ble åpnet konkurs hos arbeidsgiver – da under navnet [virksomhet3] AS – 21. juli 2017. A ble oppsagt og 
fikk utbetalt 167 937 kroner fra den statlige lønnsgarantiordningen. Tvisten for lagmannsretten er om dette 
beløpet skal komme til fradrag i morselskapets utbetaling i henhold til garantiforpliktelsen. 

A reiste sak mot morselskapet [virksomhet2] AS ved stevning 1. august 2018 med krav om fullbyrdelse av 
erstatnings- og garantikravet mellom partene. 

Oslo tingrett avsa dom 29. oktober 2018 med denne domsslutningen: 
1. [virksomhet1] ApS (CVR-nr. 24235211) betaler 866 547,76 – 

åttehundreogsekstisekstusenfemhundreogførtisyv76/100 – kroner til A med tillegg av forsinkelsesrenter 
etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd fra 2. desember 2017 til betaling skjer. 

 

2. [virksomhet1] ApS (CVR-nr. 24235211) betaler sakskostnader med 124 400 – 
etthundreogtjuefiretusenfirehundre – kroner til A . 

 

3. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 
 

Om utbetalingene fra lønnsgarantiordningen bemerket tingretten i dommen side fem: 

Retten har kommet til at utbetalingene fra Lønnsgarantifondet ikke skal komme til fradrag i 
erstatningskravet. Det legges til grunn at rettsanvendelsen her må være som for dagpenger, jf. Rt-2005-518 
avsnitt 69 og 70. Utgangspunktet er at lønn skal erstattes fullt ut dersom det foreligger en usaklig 
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oppsigelse eller avskjed. Det samme bør gjelde ved arbeidsgivers konkurs, dersom tredjemann – som i vår 
sak – har garantert for lønnsytelsene. Arbeidstaker har også her en tilbakebetalingsplikt, jf. 
lønnsgarantiloven § 8. 

[virksomhet1] ApS har anket tingrettens dom til lagmannsretten for så vidt gjelder spørsmålet om utbetalingene 
fra lønnsgarantiordningen skal komme til fradrag i erstatningssummen. Anken er opplyst å gjelde 
rettsanvendelsen. 

Lagmannsretten besluttet at saken skal avgjøres etter skriftlig behandling, og begge parter har etter det inngitt 
ett skriftlig innlegg hver. 

Den ankende part, [virksomhet1] ApS, har for lagmannsretten i det vesentlige gjort gjeldende: 

Dommen 11. mai 2018 fra Oslo tingrett må forstås slik at A skal ha full lønn i oppsigelsestiden på seks 
måneder. Også andre tapsposter er hjemlet i arbeidsavtalen og er erstattet. Som følge av arbeidsgiverens 
konkurs fikk A utbetaling fra lønnsgarantiordningen. Tingretten har også inkludert dette beløpet i 
erstatningsutbetalingen fra [virksomhet1] ApS. Det er feil. Det ville stride mot det grunnleggende prinsippet i 
erstatningsretten om at det bare er dokumentert økonomisk tap som skal erstattes, jf. skadeserstatningsloven § 
4-1. Hvis tingrettens dom blir stående, vil A få dobbelt dekning for deler av sitt lønnskrav. 

Det foreligger ikke betalingsplikt for A overfor NAV Lønnsgaranti, verken etter lønnsgarantiloven, 
dekningsloven, rettspraksis eller forvaltningspraksis. A har heller ikke dokumentert eller sannsynliggjort at det 
foreligger et konkret krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser fra NAV Lønnsgaranti. Lønnsgarantiloven § 8 
inneholder ingen tilbakebetalingsplikt i et slikt tilfelle som her. A har opptrådt med redelighet og god tro og har 
på riktig grunnlag mottatt ytelsen fra NAV Lønnsgaranti. Det vises også til at § 8 er en lovhjemmel med 
diskresjonær kompetanse. Med hensyn til hvilke omstendigheter som det må legges vekt på for at det skal 
oppstå en tilbakebetalingsplikt, vises til Lovavdelingens uttalelse JDLOV-1985-2978. 

A har ikke stått i noe tjenesteforhold til garantisten [virksomhet1] ApS, og sistnevnte hefter uansett ikke for 
tilbakebetaling av ytelsene etter grunnleggende selskapsrettslige prinsipper. As tjenesteforhold har vært i 
[virksomhet2] AS, som senere skiftet navn til [virksomhet3] AS. Ankende part har aldri eid aksjer i det 
selskapet og kan derfor uansett ikke være selskapsrettslig ansvarlig for krav fra NAV Lønnsgaranti mot A. A 
kan heller ikke etter dekningsloven § 9-3 kreve at ankende part i dette tilfellet er regressansvarlig for 
lønnsutbetalingene. 

[virksomhet1] ApS har lagt ned denne påstanden: 
1. Utbetaling fra NAV Lønnsgaranti på NOK 167 937 til A skal komme til fradrag i kravet på NOK 866 

547,76 mot [virksomhet1] ApS (CVR-nr. 2423521). 
 

2. [virksomhet1] ApS (CVR-nr. 2423521) tilkjennes sakskostnadene for lagmannsretten. 
 

Ankemotparten, A, har for lagmannsretten i det vesentlige gjort gjeldende: 

Det er uvisst om NAV Lønnsgaranti vil framsette krav om tilbakebetaling mot A. Dette er en vurdering som må 
gjøres av NAV Lønnsgaranti, dels ut fra de lov- og ulovfestede vilkårene, men også ut i fra et diskresjonært 
skjønn. Spørsmålet oppstår ikke før A mottar oppgjør fra ankende part. Forutsetningen for at NAV 
Lønnsgaranti skal vurdere tilbakebetalingskrav mot A har derfor ikke oppstått. 

Det diskresjonære skjønnet som NAV Lønnsgaranti eventuelt skal foreta, kan lagmannsretten ikke foregripe 
prejudisielt. Kompetansen etter lønnsgarantiloven § 8 må utøves av NAV Lønnsgaranti. Det vises til tilsvarende 
problemstilling i Rt-1995-427 (Naturfredningsdommen). Det foreligger nå intet vedtak fra NAV Lønnsgaranti 
som lagmannsretten prejudisielt kan overprøve. 

[virksomhet1] ApS besitter ikke den nødvendige rettslige interesse i anken, og anken må avvises. Det vises til 
Rt-2013-211 avsnitt 18 – 19 og tvisteloven § 1-3 andre ledd. Noe reelt behov for å få kravet avgjort har ikke 
[virksomhet1] ApS så lenge NAV Lønnsgaranti ikke har tatt stilling til om A skal avkreves tilbakebetaling. Det 
vises til NOU 2001: 32A side 194-95 og til Skoghøy, Tvisteløsning (3. utgave, 2017) side 415 andre avsnitt og 
side 428 flg. Videre vises til Rt-2005-1104 avsnitt 25 og 27. 

Ankende part kan ikke høres med at selskapet uansett ikke hefter for angjeldende del av As tap «etter 
grunnleggende selskapsrettslige prinsipper». Arbeidsgiverens forpliktelser ble etter garantiavtalen garantert i 
sin helhet av [virksomhet1] ApS. Utgangspunktet er at lønn skal erstattes fullt ut dersom det foreligger en 
usaklig oppsigelse eller avskjed. Tingretten har korrekt lagt til grunn at det samme bør gjelde ved arbeidsgivers 
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konkurs, der tredjemann har garantert for lønnsytelsene. Det er uten betydning for rettsanvendelsen at A ikke 
sto i noe tjenesteforhold til [virksomhet1] ApS. Det har heller ikke betydning at [virksomhet1] ApS «etter 
grunnleggende selskapsrettslige prinsipper» ikke heftet for As lønnskrav. Det vises til at ansvarsgrunnlaget er 
kontraktsansvar, dvs. garantierklæringen. 

Det anføres for øvrig at ankende parts anførsler på flere punkter er uklare. 

A har lagt ned denne påstanden: 
1. Prinsipalt: Anken avvises. 

 

Subsidiært: Anken forkastes. 
2. I begge tilfelle: [virksomhet1] ApS dømmes til å betale erstatning for sakskostnader til A for Borgarting 

lagmannsrett innen 2 uker fra avgjørelsens forkynnelse. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
 
 
Avvisningspåstanden: 
Ankesaken gjelder utmåling av det beløp – omtalt som erstatningen – som [virksomhet1] ApS er ansvarlig for 
overfor A i henhold til garantiforpliktelse. Det omtvistede spørsmålet er om det har betydning for beløpets – 
erstatningens – størrelse at A har fått utbetaling fra den statlige lønnsgarantiordningen etter arbeidsgiverens 
konkurs. 

Det er ikke tvilsomt at garantisten har rettslig interesse i å få avgjort spørsmålet om erstatningens omfang, jf. 
tvisteloven § 1-3 andre ledd. At det ikke er avklart om NAV Lønnsgaranti vil fremme et tilbakesøkningskrav, 
er uten betydning for spørsmålet om ankende part har rettslig interesse. De rettskilder som A har vist til som 
støtte for avvisningspåstanden er ikke relevante for vår situasjon. 
 
 
Sakens realitet 
As krav mot arbeidsgiverens morselskap, [virksomhet1] ApS, omfatter lønn og andre ytelser som er hjemlet i 
arbeidsavtalen med [virksomhet2] AS. Arbeidsgiveren skiftet som tidligere nevnt senere navn til [virksomhet3] 
AS, og A ble oppsagt da arbeidsgiveren ble tatt under konkursbehandling. 

Det er nå ikke omtvistet at beløpet som A i utgangspunktet har krav på i henhold til garantierklæringen er det 
beløpet som tingrettens ga dom for, dvs. 866 547 kroner. Spørsmålet er om utbetalingen fra 
lønnsgarantiordningen på 167 937 kroner skal komme til fradrag. Tingretten kom til at fradrag ikke skulle skje, 
jf. sitatet innledningsvis fra side fem i dommen. 

En forutsetning for ikke å gjøre fradrag i neløpet fra garantisten for det som er utbetalt fra den statlige 
lønnsgarantiordningen må være at myndighetene har hjemmel for å kreve dette beløpet tilbake fra 
arbeidstakeren. I motsatt fall vil arbeidstakeren få dobbel dekning av deler av sitt lønnskrav. Dette ville være i 
strid mot det grunnleggende prinsippet i erstatningsretten om at det bare er økonomiske tapet som kan kreves 
erstattet med mindre det foreligger en særskilt hjemmel for erstatning/oppreisning ut over dette. Prinsippet må 
også gjelde i et tilfelle som dette der [virksomhet1] ApS har garantert blant annet for datterselskapets 
lønnsforpliktelse overfor A. 

For utbetalinger fra lønnsgarantiordningen er det gitt bestemmelser som hjemler tilbakebetalingskrav fra det 
offentlige i visse situasjoner. Det vises til lønnsgarantiloven § 8, som lyder: 

Dersom staten påføres tap ved utbetaling etter loven ved feil eller forsømmelse av arbeidstaker eller noen 
som handler på hans vegne, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder for mye utbetalt beløp som 
er oppebåret i strid med redelighet og god tro. 

Bestemmelsen er kommentert slik i lovforarbeidene, Ot.prp.nr.67 (1972–1973) side 24: 

Paragrafen inneholder regler om plikt til tilbakebetaling av uriktig utbetalt garantibeløp på visse vilkår. 
Regelen tilsvarer folketrygdlovens § 15-8 første og annet punktum. 
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Dagjeldende folketrygdlov av 17. juni 1966 § 15-8 første ledd første og andre punktum lød: 

Dersom en trygdet har mottatt stønad i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt. 
Feil utbetalt stønad kan også ellers kreves tilbakebetalt dersom den trygdede, eller noen som har handlet på 
vegne av den trygdede, uaktsomt har gitt feilaktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger. 

Etter folketrygdloven § 15-8 andre ledd kunne det også i andre tilfeller kreves tilbakebetaling av stønader: 

Også i andre tilfelle enn nevnt i første ledd kan feil utbetalt stønad kreves tilbakebetalt når dette ikke ville virke 
urimelig. Tilbakebetalingskrav i medhold av dette ledd er begrenset til en eventuell berikelse. 

En tilsvarende bestemmelse som i § 15-8 andre ledd ble ikke inntatt i lønnsgarantiloven. Lagmannsretten viser 
for øvrig til at någjeldende folketrygdlov av 28. februar 1997 har en videre hjemmel for å kreve tilbakebetalt 
stønader etter folketrygdloven enn hva som gjaldt, jf. nedenfor om dette. 

Krav på tilbakebetaling av ytelser etter lønnsgarantiordningen forutsetter etter lønnsgarantiloven § 8 at 
arbeidstakeren eller noen som handler på hans vegne har utvist «feil eller forsømmelse», eller at «for mye 
utbetalt beløp er oppebåret i strid med redelighet og god tro.» 

Det er ingen opplysninger i saken om at A eller noen som har handlet på hans vegne har utvist feil eller 
forsømmelse i forbindelse med vedtaket eller utbetalingene fra lønnsgarantiordningen. Lagmannsretten kan 
heller ikke se at det er holdepunkter for å anta at ytelsene fra lønnsgarantiordningen er «oppebåret i strid med 
redelighet og god tro.» Etter en naturlig ordfortolkning forutsetter dette at A skal ha opptrådt uredelig eller vært 
i ond tro da vedtak om ytelser fra lønnsgarantiordningen ble truffet eller da A senere mottok ytelsene. Dersom 
det først på et senere tidspunkt inntrer forhold som kunne tilsi at ytelsene refunderes det offentlige, faller krav 
på tilbakebetaling utenfor rammen av lønnsgarantiloven § 8. 

Tingretten begrunnet i vår sak sitt standpunkt med å vise til rettspraksis ved erstatning etter uberettiget 
avskjed/usaklig oppsigelse av arbeidsforhold. Høyesterett har i Rt-2005-518 vist til at lønnskrav i slike 
situasjoner i utgangspunktet skal dekkes fullt ut, jf. avsnitt 69 i dommen. Likevel må dette i visse situasjoner 
modifiseres, jf. avsnitt 71. I dommen ble det videre vist til at arbeidstakeren hadde mottatt dagpenger fra 
trygdemyndighetene en periode etter avskjeden. Høyesterett kom til at det ikke skulle gjøres fradrag for 
dagpengene ved å vise til at mottakeren «har tilbakebetalingsplikt for disse i den grad han får dekket tapt 
arbeidsinntekt», jf. avsnitt 72. Etter tingrettens syn bør det samme gjelde ved arbeidsgiverens konkurs, dersom 
tredjemann, som her, har garantert for lønnsytelsene. 

Lagmannsretten viser til at Høyesterett har kommet til samme konklusjon som i dommen fra 2005, også i 
tilfeller der det er utbetalt arbeidsavklaringspenger etter oppsigelsen, jf. Rt-2012-1879. Det ble der konkludert 
med at trygdemyndighetene hadde tilbakebetalingsrett for slike ytelser etter folketrygdlovens bestemmelser. 
Høyesterett viste særlig til folketrygdloven § 22-15 om tilbakekreving etter feilaktig utbetaling. Bestemmelsens 
første til tredje ledd lyder, slik den også lød på tidspunktet for Høyesteretts dom: 

En utbetaling som Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet har 
foretatt til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake dersom den som har fått utbetalingen 
(mottakeren) eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren forsto eller burde hatt forstått at 
utbetalingen skyldtes en feil. Det samme gjelder dersom vedkommende har forårsaket utbetalingen ved 
forsettlig eller uaktsomt å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger. 

Krav etter første ledd skal rettes mot mottakeren av feilutbetalingen. Dersom kravet ikke dekkes hos 
mottakeren, kan det rettes mot noen som har opptrådt på vegne av mottakeren og som har utvist forsett eller 
uaktsomhet som angitt i første ledd. På tilsvarende vilkår kan krav om tilbakebetaling av en ytelse utbetalt 
til en arbeidsgiver etter § 22-3 eller etter særskilt avtale, rettes mot arbeidstaker. 

Dersom det etterbetales lønn, eller erstatning for lønn, for tidsrom som det allerede er utbetalt 
arbeidsavklaringspenger eller dagpenger under arbeidsløshet for, kan det for meget utbetalte kreves tilbake. 
Dersom ytelser etter kapitlene 4 og 11 er utbetalt som forskudd, kan det for meget utbetalte kreves tilbake. 

Det bemerkes at denne lovbestemmelsen direkte gjelder utbetalinger av ytelser etter folketrygdloven, og at det 
ved lovendringene som gjennom årene er skjedd i folketrygdloven § 15-8 ikke er skjedd endringer i 
tilbakebetalingsbestemmelsen i lønnsgarantiloven § 8. 

Lagmannsretten finner ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om i hvilken grad det er riktig rettslig sett å 
likestille situasjonen der det tilkjennes erstatning med hjemmel i arbeidsmiljøloven etter oppsigelse/avskjed 
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med situasjonen i vår sak, som gjelder oppfyllelse av garantiansvar for de økonomiske forpliktelsene etter 
arbeidsavtalen ved arbeidsgivers konkurs. Uansett må det som bemerket ovenfor, være en forutsetning for ikke 
å gjøre fradrag i erstatningen for det som er utbetalt fra den statlige lønnsgarantiordningen at myndighetene har 
hjemmel for å kreve dette beløpet tilbake fra arbeidstakeren. 

Lagmannsretten må konkludere med at et eventuelt tilbakebetalingskrav fra det offentlige i vårt tilfelle vil falle 
utenfor rammen av lønnsgarantiloven § 8. Det er uklart rettslig sett om det i visse tilfelle kan fremmes krav om 
tilbakebetaling etter den ulovfestede læren om condictio indebiti når det som her er gitt en lovbestemmelse som 
nærmere regulerer i hvilke situasjoner det skal være anledning til å kreve tilbakebetaling. Selv om det i enkelte 
situasjoner vil kunne være en slik adgang til tilbakesøkning, kan dette likevel ikke begrunne en generell praksis 
om at erstatningsutbetalingen fra lønnsgarantiordningen ikke skal komme til fradrag i erstatningsbeløpet. Det er 
ingen særlige forhold som tilsier at det ikke skal gjøres fradrag i vårt tilfelle. 

Konklusjonen blir etter dette at [virksomhet1] ApS vinner fram med sitt krav om at beløpet som ble fastsatt i 
tingrettens dom må reduseres med 167 937 kroner. 

Anken har ført fram, og lagmannsretten finner at [virksomhet1] ApS må tilkjennes sakskostnader for 
lagmannsretten i samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første jf. andre ledd. Det foreligger ikke 
tilstrekkelig grunn til å gjøre unntak etter tredje ledd. Advokat Johannes Kleppe har i prosesskriftet 21. februar 
2019 fremmet salærkrav for 14 timer med til sammen 32 200 kroner. I tillegg kommer ankegebyret på 13 560 
kroner. Beløpet anses som «nødvendige kostnader» etter tvisteloven § 20-5 første ledd. Det tilkjennes etter 
dette 45 760 kroner. 

Dommen er enstemmig. 
 

SLUTNING 
1. I tingrettens dom, domsslutningen punkt 1, gjøres den endring at beløpet fastsettes til 698 610,76 – 

sekshundreognittiåttesekshundreogti 76/100 – kroner. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A til [virksomhet1] ApS 45 760 – 
førtifemtusensjuhundreogseksti – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.  
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Agder lagmannsrett - Dom - LA-2018-25394 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-03-18 
Publisert LA-2018-25394 
Stikkord Erstatningsrett. Arbeidsgiveransvar. Mobbing i skolen. Barnevernets ansvar for å 

sette inn tiltak. Skadeserstatningsloven § 2-1. 
Sammendrag Saken gjaldt erstatningskrav mot kommune som arbeidsgiver for skade som følge 

av mobbing i grunnskolen og mangelfulle og/eller feil tiltak fra barnevernet. 
Lagmannsretten kom til at skolen den gang hadde satt inn relevante tiltak mot 
mobbing og at skolen heller ikke kunne bebreides for ikke å ha meldt fra til 
barnevernet om hjemmemiljøet til skadelidte. Lagmannsretten kom videre til at 
barnevernet ikke kunne bebreides for ikke å ha satt inn tilstrekkelige tiltak overfor 
hjemmet. 

Saksgang Kristiansand tingrett TKISA-2017-81372 – Agder lagmannsrett LA-2018-25394 
(18-025394ASD-ALAG).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2019-1101-
U. 

Parter A (advokat Runar Ugelstad) mot [kommune] (advokat Bjørn Ole Vikse). 
Forfatter Lagdommer Anders Bahr, lagdomar Asbjørn Nes Hansen og ekstraordinær 

lagdommer Jan Helliesen. 
Sist oppdatert 2019-06-14 

 
 

 
 

Saken gjelder erstatningskrav mot kommune som arbeidsgiver for skade som følge av mangelfulle og/eller 
feilaktige tiltak i grunnskole og barnevern. 

Saken er delt, slik at avgjørelsen om omfanget av erstatningskravet utsettes, jf. tvisteloven § 16-1 annet ledd 
andre punktum. 

A, senere oftest bare kalt A (som barn het hun A1) er født 0.0.1981. Sine første leveår bodde hun sammen med 
foreldrene i [sted1]. Foreldrene ble skilt da hun var 5-6 år gammel. Hun bodde først i [sted2] og gikk 1. klasse 
der i skoleåret 1988/89. Deretter flyttet moren, en yngre søster og A til [sted3], hvor A gikk 2. klasse i skoleåret 
1989/90. Etter ca halvannet år flyttet de videre til [sted4], hvor A gikk ut 3. klasse på [skole1] i skoleåret 
1990/91. Etter at moren hadde truffet en ny mann og ble samboer/ektefelle med ham, flyttet A, med moren og 
søsteren, til [sted5] i [kommune] i juni 1991. Her begynte A på [skole2] i 4. klasse, og gikk tre skoleår der frem 
til hun gikk ut barneskolen i 6. klasse våren 1994. Deretter gikk hun på [ungdomsskole] i [kommune] fra høsten 
1994 til våren 1997. 

Det er ikke omstridt at A, mens hun gikk på [skole2] fra høsten 1991 til våren 1994, følte seg ensom og utenfor 
felleskapet, og at hun i denne tiden ble utsatt for mobbing fra medelever. Det er også uomstridt at hun var faglig 
svak i flere fag. Skolen involverte PPT-tjenesten, og det ble satt i verk tiltak for å bedre det faglige og det 
sosiale feltet. 

I januar 1996 er det registrert en melding til barnevernet i [kommune]. Meldingen kom via en lærer fra A selv. 
A gikk da på [ungdomsskole]. Det fremgår av meldingen at A opplevde at hun hadde det vanskelig hjemme. 
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Fra mai 1996 satte kommunen inn ressurser i form av støttekontakt og besøkshjem. Dette ble praktisert i ca ett 
års tid. 

Barnevernet ble forsommeren 1997 kjent med at A var blitt seksuelt misbrukt av en voksen mann. A hadde 
betrodd seg om dette til sin mor i mai samme år. Saken ble av moren straks politianmeldt. 

Barnevernet henviste henne til terapi ved BUP, fylkessjukehuset i Haugesund i juni 1997. Hun var til 
behandling ved ungdomspsykiatrisk klinikk der i tiden fra 7. juli til 11. september 1997. Forut for behandlingen 
hadde hun begynt å vanke i et miljø i Haugesund, med personer eldre enn henne selv. 

I januar 1998 søkte [kommune] om at A kunne få plass ved fylkeskommunale omsorgstiltak som frivillig 
hjelpetiltak. Bakgrunnen var at politiet hadde henvendt seg til barnevernet vedrørende nye seksuelle overgrep 
mot A, denne gang fra et familiemedlem av stefaren. Det fremkom at moren og stefaren opplyste at de ikke 
maktet omsorgen og den grensesettingen som A trengte. 

I april 1998 vedtok [kommune] frivillig plassering av A ved [institusjon] på [sted4]. Etter at hun kom til 
[institusjon] i april 1998, fullførte hun det første året på videregående skole. 

I november 1998 vedtok [kommune] å fremme sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda for sosiale saker 
i Hordaland. Fylkesnemnda fattet vedtak om kommunens omsorgsovertakelse for A den 8. januar 1999, under 
henvisning til barnevernloven (bvl) § 4-12 første ledd bokstav a og annet ledd, med plassering fortrinnsvis på 
[institusjon]. 

Sunnhordland herredsrett fikk fylkesnemndas vedtak til prøvelse, og opprettholdt fylkesnemndas vedtak i dom 
3. september 1999. 

Den 0.0.1999 fylte A 18 år. Det er lite opplyst i saken om hennes liv etter dette tidspunkt. 

Hun har forklart at hun har fem barn, med fem forskjellige fedre, født i perioden 2004-2012. Hun har for tiden 
ikke omsorgen for noen av barna, for tre har barnevernet overtatt omsorgen og for to barn har fedrene 
omsorgen. 

Etter at omsorgen for det yngste barnet, født i september 2012, ble tatt fra henne, ble hun fra sin daværende 
fastlege henvist til utredning hos nevropsykolog Anne-Mari Bergedalen, Arendal. 

Funnene til nevropsykolog Bergedalen viser at A har åpenbare kognitive og evnemessige begrensninger. Hun 
strever innenfor det språklig resonnerende området og har svekkede allmennkunnskaper og modenhet. Hennes 
verbale IQ (68) ligger i grenseområde for lett psykisk utviklingshemming. Hun har imidlertid bedre ressurser 
innenfor det visuelle og mer praktisk problemløsende område og får en utførings-IQ ikke langt fra 
gjennomsnittet. 

Etter først å fått avslag, søkte hennes daværende fastlege i oktober 2014 om behandling for henne ved 
traumepoliklinikken ved Sørlandet Sykehus HF, distriktspsykiatrisk senter, Arendal/ Froland. Hun ble denne 
gang tatt inn til behandling. Behandlingen foregikk hos psykolog Nina Bråthen Christensen i tiden fra 26. 
februar 2015 til 22. januar 2016, med blant annet ca 35 konsultasjoner inkludert samarbeidsmøter. 

I forbindelse med det aktuelle saksanlegget ga psykolog Christensen 23. januar 2017 spesialistuttalelse til As 
daværende prosessfullmektig. 

Fra spesialistuttalelsen nevnes at det gis uttrykk for at det ikke finnes holdepunkter for videre utredning 
vedrørende ADHD. Kriteriene for personlighetsforstyrrelser og PTSD er heller ikke oppfylt. Ved å gå gjennom 
hennes historie og hennes symptomatologi konkluderes det med at det er sannsynlig at A ved tidlig alder ville 
kunne oppfylle kriteriene for diagnose F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen. Med bakgrunn i 
Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell antas det at A har en invaliditetsgrad på 20 %. 

Stevning ble uttatt for Kristiansand tingrett overfor [kommune] den 19. juni 2017. Kristiansand tingrett avsa 
dom 15. desember 2017 med slik domsslutning: 
«1. [kommune] frikjennes. 
 

2. Partene bærer hver sine sakskostnader.» 
 

Tingretten kom til at kommunen måtte frifinnes på bakgrunn av manglende årsakssammenheng mellom påstått 
ansvarsbetingende passivitet og skaden. Det ble i hovedsak vist til spesialistuttalelsen og forklaring fra 
psykolog Christensen. 
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A har anket dommen til Agder lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelse og lovanvendelse. 
Innledningsvis omfattet anken også saksbehandlingen, hvilket senere er frafalt. 

Under saksforberedelsen for lagmannsretten ble oppnevnt som sakkyndig psykologspesialist Sondre Hasvold. 

Psykologspesialist Hasvold avga sakkyndigrapport 22. februar 2019. Han la til grunn at det ikke var 
holdepunkter for å sette diagnose F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen. Basert på hans 
undersøkelse og det foreliggende underlagsmaterialet, valgte han å stille diagnosen R43.2 
Tilpasningsforstyrrelser, og at A videre passet inn i kategorien «kompleks PTSD». Medisinsk invaliditet ble 
satt til 25 %. Gitt det resultat lagmannsretten kommer til nedenfor, går lagmannsretten ikke her nærmere inn på 
sakkyndigrapportens behandling av årsaksforhold. 

Ankeforhandling ble holdt i tinghuset i Skien 7. og 8. mars 2019. Partene møtte med sine prosessfullmektiger; 
for [kommune] møtte rådgiver C, etter fullmakt fra ordføreren. A ga forklaring. Det ble hørt forklaring fra fire 
vitner og den rettsoppnevnte sakkyndige for lagmannsretten, samt foretatt slik dokumentasjon som rettsboken 
viser. 
 
 
A har lagt ned slik påstand: 
A tilkjennes erstatning. 

A/det offentlige tilkjennes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
Til støtte for påstanden har A sammenfatningsvis anført: 
Ansvarsgrunnlaget for [kommune] er det ordinære arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven (skl) § 2-1. 
Dette gjelder for ansatte i grunnskolen og i barnevernet. 

Rettslig vurderingstema og subsumsjon i Rt-2012-146 anses veiledende og i stor grad overførbar i vår sak. 
Saken der gjaldt erstatningskrav mot kommune for skader som følge av mobbing i barneskolen omtrent på 
samme tid som i vår sak. 

I årene 1991 til 1997, mens A gikk på [skole2] og [ungdomsskole], gjaldt grunnskolelova fra 1969 (gskl). Etter 
gskl § 42 b hadde ansatte i skolen opplysningsplikt overfor barnevernet uten hinder av taushetsplikt. 

Kommunen har ansvar for kumulative feil, både vurderingen av forskjellige personer og ikke spesifiserte 
personer innenfor samme virksomhet og for vurderingen av forskjellige virksomheter innenfor samme 
kommune. 

Det er ansvar for utvist passivitet så vel som feil tiltak. 

Aktsomhetsnormen for kommuner ved tilfeller av mobbing i skolen blir praktisert strengt. 

Det er videre et spørsmål om ikke pulveriseringshensyn også bør kunne tillegges vekt ved vurderingen av 
ansvar for feil og unnlatelser i skolen. 

Av enkelthendelser fra bevisførselen vedrørende skolens ansvar anføres først en såkalt WISC-test (Wechsler 
Intelligence Scale for Children) fra desember 1991, hvor det fremkommer at det ikke er noe som tilsier at A 
ikke burde klare seg bra faglig. Skolen burde allerede her ha sjekket nærmere om årsaken til at hun ikke klarte 
seg bedre faglig. Dernest tilsier testresultatet at det ikke foreligger inngangsinvaliditet. 

Både i januar 1992 (4. klasse) og i mars 1993 (5. klasse) kontaktet As mor PPT-kontoret (heretter PPT). Den 
første gangen gjaldt det mer hjelp til skolearbeidet, mens det den andre gangen var mobbing, særlig i form av 
utestenging. Moren opplyste videre at A fremdeles var sengevæter. Dette fortsatte ytterligere i flere år og burde 
for fagfolk vært et alarmerende signal om at det burde foretas nærmere undersøkelser. 

Skolen ga overfor PPT uttrykk for at A ble utstøtt, og det ble gitt eksempler. 

Skolen var i rapportering den gang opptatt av at det måtte være et mål å gjøre A tryggere på seg selv og at hun 
ikke skulle bite i seg kritikk fra medelever. 

Året etter (6. klasse) rapporteres det at skolen oppfattet at mobbing hadde avtatt og at A hadde fått kontakt med 
litt yngre medelever. Det faglige hadde også bedret seg. 
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I september 1995 (8. klasse) tok mor igjen kontakt med PPT. Hun forteller at A ikke vil til skolen. Hun føler 
seg ustøtt. Mor nevner at en jente har lånt et sølvsmykke av A. Når A ber om å få det tilbake, svarer 
vedkommende jente at det har hun gitt vekk. Det er ikke så farlig med det som gjelder A. Det er avtalt møte 
mellom mor og klassestyreren. 

Skolen rapporterte i januar 1996 (8. klasse) om relativ liten faglig fremgang og mye fravær. Sosialt beskrives 
det som at høsten 1995 ikke har vært god for A. 

I januar 1996 fikk barnevernet meldingen nevnt over, om at A opplevde at hun hadde det vanskelig hjemme. 
Hun opplyste i samtidig at hun ble mobbet og at moren hadde engasjert seg i dette helt opp til skolesjefen 

Det ble avholdt et møte på [ungdomsskole] den 28. mai 1996, hvor A var tilstede sammen med sosiallærer og 
klassestyrer og en representant fra barnevernet. Status gjennomgås. A ga da uttrykk for at situasjonen er bedre. 

Da hadde det gått fem år siden PPT konkluderte med at det ikke var noe som tilsa at A ikke burde klare seg 
faglig, jf. WISC-undersøkelsen nevnt over. 

Mens A gikk på [skole2] var det ikke tilstrekkelig oppfølgning av henne. Man spurte ikke henne om hva som 
var galt. Det var hun selv som involverte barnevernet, se over. Først etter at hun begynte på [ungdomsskole] var 
det lærere som hadde bedre kontakt med A. 

Det konkluderes med at skolens plikter, særlig i årene A gikk på [skole2], ble forsømt. 

I oktober 1996 (9. klasse) hadde klassestyrer B samtale med PPT. Det vises blant annet til overnevnte melding 
fra A til barnevernet om hjemmesituasjonen. Det fremgår videre at klassestyreren informerte om at A isolerte 
seg og om iverksatte tiltak. 

I juni 1997 (9. klasse) ble A henvist til terapi ved ungdomspsykiatrisk klinikk, se over. 

Når det gjelder arbeidsgiveransvaret ved omsorgssvikt, vises det til det som er anført innledningsvis, samt den 
aktsomhetsnorm som fremgår blant annet av Rt-2003-1468 (avsnitt 37). 

Om undersøkelsesplikten vises til bvl § 4-3. 

Ved anvendelsen av lovens regler skal det legges avgjørende vekt på hva som er til barnets beste, jf. bvl § 4-1. 
Barnet skal skjermes og barnevernet skal sørge for gode oppvekstvilkår. 

Av veiledende rettspraksis nevnes LF-2017-44729. 

I vår sak tok det tre år fra A selv tok initiativ overfor barnevernet i januar 1996 frem til fylkesnemnda fattet 
vedtak om omsorgsovertakelse i januar 1999. 

I disse årene kan barnevernet klandres for passivitet, for ikke å grepet inn med adekvate tiltak eller inngrep. Det 
er nødvendig med tverretatlig samarbeid og informasjonsutveksling. Etatene må se og trekke de lange linjer. 

Kommunen skal trygge barnet. Både skolen og barnevernet har ansvar for å gjøre dette. Skolen har 
ansvarsbetingende unnlatt å sende bekymringsmelding til barnevernet om at A fungerte dårlig både faglig og 
sosialt. Dersom barnevernet hadde mottatt slik melding på et tidligere tidspunkt, ville det blitt i gang 
undersøkelsessak og avdekket grov omsorgssvikt på et langt tidligere tidspunkt. 

Kommunen har, som arbeidsgiver, ikke fulgt opp godt nok. Kommunen kan bebreides for mangelfulle tiltak. 
Det foreligger ansvarsgrunnlag etter skl § 2-1. 

Videre anføres at det foreligger erstatningsmessig skade. 

Det vises til rettsoppnevnt sakkyndig, psykologspesialist Sondre Hasvold, som i sin rapport stiller diagnose 
F43.2 Tilpasningsforstyrrelser. Den sakkyndige vurderer videre at «A passer inn i kategorien «kompleks 
PTSD»», idet han legger til at «dette ikke er en offisiell diagnose, men et anerkjent fagbegrep hvor barn eller 
voksne over lengre tid blir utsatt for relasjonelle traumer eller gjentatte traumer uten noen særlig mulighet til å 
komme seg unna.» 

Den sakkyndige setter medisinsk invaliditet til 25 %. 

NAV innvilget søknad om uføretrygd i brev 19. juni 2017. Uføregraden ble satt til 100 %. Uføretidspunkt ble 
satt til 1. desember 1997 (ung ufør). 

Det anføres dernest at det foreligger årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og skade. 
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Det vises her til uttalelser i Rt-1992-64. Kommunens handlinger og unnlatelser har vært nødvendig betingelse 
eller årsak til skaden. 

Det er ikke rimelig å ta med i årsaksvurderingen personlighetstrekk som bidrar til mobbing, se LF-2017-17434. 

Det anføres at kravene mot kommunen ikke er foreldet, se foreldelsesloven § 9. 

Prosessvarsel i saken er datert 8. mars 2017 og stevning er tatt ut 12. mai 2017. I begge dokumenter er 
erstatningskrav gjort gjeldende overfor [kommune]. Det er vist til skl § 3-2a for erstatning for mén og tap i 
fremtidig erverv, idet skaden skjedde før A fylte 16 år. 

Det anføres at A har reist sak mot kommunen innen tre år fra hun fikk eller burde skaffet seg nødvendig 
kunnskap om skaden, årsakssammenheng og den ansvarlige. 

Det vises til Rt-2007-1479 med henvisninger. 

Det kan ikke legges til grunn at A satt med nødvendig kunnskap om skade, årsakssammenheng og den 
ansvarlige i 2012 da hun var til nevropsykologisk undersøkelse eller i 2015 da hun gikk til behandling ved 
psykiatrisk poliklinikk. Det var først i 2016, da NAV-lege fastslo varig skade, at A fikk nødvendig kunnskap 
for å kunne gå videre med saken overfor kommunen. 
 
 
[Kommune] har lagt ned slik påstand: 
Anken forkastes. 

[kommune] tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
Til støtte for påstanden har [kommune] sammenfatningsvis anført: 
Skolen i [kommune] har ikke utvist ansvarsbetingende passivitet ved ikke å orientere barnevernet eller andre 
instanser om A, mens hun var elev i barneskolen eller ungdomsskolen, 

Skolen har utvist adekvat saksbehandling og satt inn relevante tiltak underveis. 

Det er uklart for kommunen hva A mener barnevernet har gjort feil. 

Barnevernet i [kommune] kan ikke bebreides for å ha vært passive eller for å ha satt i verk mangelfulle eller 
gale tiltak. Det vises til at den sakkyndige gir uttrykk for at barnevernet har opptrådt adekvat. 

Om mobbing har man stort sett As egen forklaring om omfanget. Det er ingen vitner, slik det er vanlig i slike 
saker. 

Da A begynte på [skole2] høsten 1991, var det samtidig som moren og lillesøsteren flyttet til kommunen. 
[skole2] var den fjerde skolen for A på like mange år. A og hennes mor var derfor helt ukjente for skolen og 
barnevernet i [kommune]. 

Også før A kom til [kommune] og begynte på [skole2], var det registrert svake faglige prestasjoner. Dette 
fremgår av rapporter fra [sted2] kommune (1.klasse), [sted3] kommune (2. og deler av 3. klasse) og [sted4] 
kommune (resten av 3. klasse). 

Etter at A begynte på [skole2] ble det fort klart at A var faglig svak og hadde sosiale vansker. Allerede 30. 
september 1991, få uker etter at hun begynte der, anmodet skolen, i samråd med moren, PPT om undersøkelse 
av A. Samme høst rapporterte skolen om store faglige vansker i alle fag, og at det måtte settes inn særskilte 
tiltak for å hjelpe. Hun fikk ekstra faglige ressurser i norsk, matematikk og engelsk 

Skolen rapporterte på omtrent samme måte i årene som fulgte. Det anvises særskilte tiltak og målsettinger og 
det rapporteres om iverksatte tiltak. I 5. klasse rapporteres det dessuten om sosiale og «emosjonelle» vansker i 
forhold til medelever. Det oppstilles målsettinger om at dette må forsøkes bedret. 

Det fremgår at hennes oppførsel var meget bra og at hun var flink i kroppsøving, med svært god motorikk. 

På denne tiden hadde mor kontakt med PPT, se over. 
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Kommunen anså alle flyttingene i løpet av meget få år, som uheldig og som mulig årsak til vanskeligheter, ikke 
minst sosiale problemer. 

Det oppfattes av skolen at A hadde problemer med medelever, og skolens ansatte reagerer når man oppdaget 
dårlig oppførsel mot A. Det er i PPT-journalen blant annet henvist til at sosiallæreren hadde reagert «kraftig» 
ved et tilfelle hvor to andre elever i lærerens påhør hadde gitt uttrykk for at A ikke kunne lese. 

Skolens rektor har som vitne for lagmannsretten forklart seg om initiativ til samtaler med foreldre til medelever 
som ble oppfattet som mobbende. Det ble også arrangert et foreldremøte om temaet. Sosiallæreren var videre 
på hjemmebesøk hos As familie. 

PPT og skolen hadde løpende kontakt i disse årene. 

PPT og skolen oppfatter at A syntes hun hadde det vanskelig hjemme. Man fikk inntrykk av at moren krevde 
for mye av A, som hadde to småsøstre. I tillegg hadde morens samboer en datter på 6 år (i 1993), som oppholdt 
seg en del hjemme hos sin far. 

I journalnotat 6. juli 1993 (etter avsluttet 5. klasse) fremgår blant annet at sosiallæreren vil «bruke en del tid 
på» å trene A til å bli mer selvhevdende blant jevnaldrende. 

I rapportskjema 14. januar 1994 (6. klasse) fra skolen fremgår det at A ikke lenger ble mobbet og var gladere til 
sinns. Også faglig rapporteres det om fremgang. 

Det samme rapporteres etter endt skoleår i juni 1994. 

Konklusjonen er at det har vært positiv utvikling frem mot avslutningen på barneskolen. På dette tidspunkt er 
det heller ikke registert journalnotater fra PPT. 

Høsten 1994 begynte A på [ungdomsskole]. 

Også her er det høsten 1994 (7. klasse) fra støtte-/spesiallæreren rapportert om en del svakheter faglig og at hun 
er usikker på seg selv. I rapportskjema 16. januar 1995 gis det uttrykk for at det ser ut som om man er på rett 
vei når det gjelder «å få ho meir open og med tru på seg sjølv». Også faglig beskrives positivt arbeid. Det settes 
mål for videre arbeid. 

Det rapporteres fortsatt fremgang sosialt i juni 1995, selv om hun fremdeles er usikker i klassesituasjonen. Det 
beskrives problemer i matematikk, og hva man har gjort for å bedre forståelsen i dette faget for henne. 

Høsten 1995 (8. klasse) oppstår problemer for A. Det meldes til PPT fra moren at hun ikke vil på skolen. Fra 
skolen medes det om mye fravær. I rapport fra [ungdomsskole] 15. januar 1996 skrives det at «det verkar ikkje 
som denne hausten har vore god for A1. Ho saknar vener på skulen og trivest derfor ikkje så godt. Er positiv og 
open i timane med eigen lærar». Her minnes det om at hun brukte A1 som fornavn på denne tiden. 

Det er nettopp på denne tiden at hun, i samarbeid med en lærer, henvendte seg til barnevernet om problemene 
hjemme og på skolen. 

[ungdomsskole] tok etter dette en særskilt samtale med A. A formidlet da hvordan hun hadde det hjemme og på 
skolen. Om det siste fremgår det at hun ikke lenger ble mobbet, idet hun tok igjen. 

Det ble videre avholdt møte mellom skolen, barnevernet og A. Moren og stefaren møtte ikke. 

Barnevernet etablerte ordning med besøkshjem og støttekontakt for A. Etter ca ett år trakk A seg ut av begge 
disse hjelpetiltakene. 

I september 1996 (9.klasse) iverksettes ekstratiltak i skoletiden for A, både faglig og sosialt. Det fremgår av 
skolerapport fra desember 1996 at det går bedre sosialt, at hun har fått kontakt med noe yngre medelever og at 
hun fungerer positivt som assistent for småskolelever på samme skole. 

Ved slutten av 9. klasse rapporteres det både om det sosiale og det faglige, at det har vært god måloppnåelse. 

Etter at barnevernet i 1997 ble orientert om at A var blitt seksuelt misbrukt av en mann i 35 års alderen, 
henviste barnevernet umiddelbart henne til terapi ved BUP. Hun var til behandling ved BUP fra 7. juli til 11. 
september 1997. Det ble gitt tilbud om oppfølgning og ettervern, men A benyttet seg ikke av det. 

Den 9. januar 1998 (1. klasse [videregående skole]) fikk barnevernet telefon fra politiet om nye seksuelle 
overgrep overfor A, denne gang fra et familiemedlem til stefaren. Barnevernet hadde flere samtaler med A. Hun 
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fortalte at hun hadde det vanskelig hjemme. Barnevernet hadde samtaler med mor og stefar, som ga uttrykk for 
at det var vanskelig å ha A hjemme. Det fremkom opplysning om at hun vanket i rusbelastet miljø. 

Etter dette søkte barnevernet om plass for A ved [institusjon], med morens samtykke. Hun flyttet inn der i april 
1998. Da heller ikke dette tiltaket virket etter sin hensikt, og det ikke lenger var mulig med frivillig plassering, 
igangsatte barnevernet omsorgsovertakelse etter bvl § 4-12. 

Fylkesnemnda fattet 8. januar 1999 vedtak om omsorgsovertakelse for A, som fortrinnsvis skulle plasseres på 
[institusjon]. Senere ble vedtaket opprettholdt av Sunnhordaland herredsrett. 

[kommune] har fulgt de råd og forslag som er kommet fra faglig hold, etter den informasjonen som forelå til 
enhver tid. Det var ingen informasjon som tilsa at man skulle gå til omsorgsovertakelse før det ble gjort. Man 
prøvde først frivillige hjelpetiltak. 

Skolen i [kommune] har fulgt henne opp ut fra det skolen visste om hjemmesituasjonen. 

Det foreligger ikke ansvarsgrunnlag. 

Det foreligger videre en spesialistuttalelse fra psykolog Christensen, se innledningsvis. Den bør kunne legges til 
grunn. Det medfører at [kommune] må frifinnes, idet hennes nåværende skade ikke er forårsaket av forhold 
tilkommet etter at A flyttet til [kommune]. 

Den rettsoppnevnte sakkyndige har et langt tynnere bakgrunnsmateriale for sin erklæring. Hans konklusjon og 
diagnosebestemmelse kan derfor ikke legges til grunn. 

[kommune] opprettholder sin anførsel fra tingretten om at erstatningskrav mot [kommune] bygget på 
barnevernets handlemåte og unnlatelser er foreldet etter fl § 9. 

A fikk alle nødvendige sakspapirer inneholdende nødvendig informasjon om barnevernet i [kommune] allerede 
i 2012. Kravet fremmet ved saksanlegg i mars/mai 2017 er derfor for sent reist. 

Når det gjelder skolens eventuelle ansvar fikk hun nødvendig kunnskap først fra psykolog Christensen i 2017. 
Denne delen er ikke foreldet. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering: 
Det er spørsmål om [kommune] er erstatningsansvarlig etter regelen om arbeidsgiveransvar i skl § 2-1. 

Skl § 2-1 første og andre ledd lyder: 
1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid 

eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til 
virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går 
utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av 
arbeidet eller vervet. 

 

2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen 
i sin tjeneste. 

 

Først drøftes ansvarsgrunnlaget knyttet til skolens virksomhet. 

I Rt-2012-146 er det generelt gitt uttrykk for at aktsomhetsnormen må tilpasses de krav skadelidte med 
rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, se avsnitt 27 og 28. 

Ved skolens virksomhet er det naturlig å ta utgangspunkt i de krav skolelovgivningen oppstilte i det aktuelle 
tidsrom. Lagmannsretten forstår det slik at det først og fremst er forholdene mens A var elev ved [skole2] fra 
1991-1994, som danner grunnlaget for påberopt ansvar for skolens virksomhet. Den gang gjaldt grunnskolelova 
fra 1969. I gskl § 16 (Om arbeidsmiljøet og om rettar og plikter for elevane) het det: 

Det skal leggjast vinn på å skape eit triveleg arbeidsmiljø med gode samarbeidsformer for alle som er 
knytta til skolen som elevar, lærarar eller anna personale. 

I § 22 (Plikter for personalet) het det: 
1. Personalet har, einskildsvis og samla, ansvar for at skolen blir driven i samsvar med dei mål som er sette 

for skolen. Personalet skal hjelpe til å skape eit godt skolesamfunn. 
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Det er lagt til grunn at kravene til arbeidsmiljø også omfatter de psykiske arbeidsmiljø, se Rt-2012-146 avsnitt 
32. 

I avsnitt 34 i nevnte dom heter det videre: 

Det fremgår her at elevene i den perioden mobbingen fant sted, hadde krav på et godt arbeidsmiljø. Kravet 
omfattet også det psykiske arbeidsmiljøet. Vernet omfattet dårlig arbeidsmiljø skapt av medelever eller av 
elevens forhold til klassen, gruppen eller kameratflokken. Skolen skulle, når den ble klar over slike 
situasjoner, undersøke årsaken, vurdere hva den kunne gjøre for å endre forholdene, og om nødvendig 
sette inn tiltak. 

Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at A ble utsatt for mobbing mens hun var elev ved [skole2]. 
Lagmannsretten viser til hennes egen forklaring, skolestyrerens forklaring som vitne samt til rapporter og 
journaler fra skolen og PPT. 

Det bemerkes at A de første fire årene i grunnskolen, skiftet skole hvert år, ettersom moren flyttet bolig like 
mange ganger. Foreldrene ble skilt relativt kort tid før A begynte i 1. klasse. De mange flyttingene har etter alt 
å dømme vært uheldig for A, som gang på gang ble revet opp fra tilvant skolemiljø. 

Samtidig må det fastslås at en slik situasjon påla skolen en ekstra årvåkenhet for å se til at den nye eleven fant 
seg best mulig til rette i nye omgivelser. 

Det er videre verdt å merke seg at [skole2] var en liten skole, med klassetrinn fra 1. til 6. klasse, med kun 
tilsammen 36 elever. I As klasse var det to jenter og fire gutter, i tillegg til A. Noen klasser var slått sammen i 
mange timer. Både for elever, og ikke minst for lærerstaben, burde det være overkommelig å ha oversikt over 
hva som skjedde på skolen. 

Omfanget av mobbingen er usikkert. A har fortalt om enkelte episoder. Hennes sykkelhjelm ble en gang kastet 
ut av skolegården og ut på et jorde. En annen gang fikk hun en passerspiss i ryggen. Det hendte ofte at 
skoleporten ble stengt slik at hun stod i fare for å komme sent til timen. Hun var generelt engstelig for erting på 
skoleveien. 

Også skolens rektor, som også var lærer, forklarte at han ble kjent med at A og hennes mor/stefar meldte fra om 
mobbing, mest i form av utestenging. 

Det er videre, ifølge PPT-journal, meldt fra at en medelev ved en anledning gikk til vasken og skylte hendene, 
etter å ha kommet borti A, som for å vaske av seg «lus». 

Samtidig var A faglig svak i nær sagt alle fag, unntatt kroppsøving. At hun hevdet seg i kroppsøving, oppveide 
ikke for hennes svake posisjon i klassen. Det er registrert at hun var faglig svak og med konsentrasjonsvansker 
fra skoler før hun begynte i 4. klasse ved [skole2]. 

Det bemerkes at A gjennom alle år i grunnskolen fikk godt skussmål for egen oppførsel og væremåte. 

Lagmannsretten legger til grunn at mobbingen i denne saken ikke først og fremst er preget av voldelig adferd 
eller skadeverk på hennes eiendeler. Det er utestenging og isolasjon som går igjen ved beskrivelse av sosiale 
problemer. 

Lagmannsretten legger videre til grunn at graden av utestenging varierte over tid. Noen ganger ble det bedre, 
andre ganger var det verre. Dette kommer retten tilbake til nedenfor. 

Selv om skolens ansatte etter alt å dømme ikke kjente til alt som foregikk, er det utvilsomt at de var kjent med 
at A var utsatt for mobbeadferd, og ikke minst gjaldt det utestengingen. 

Spørsmålet er dernest om det fra skolens side ble iverksatt tiltak for å få slutt på utestengingen og annen 
mobbeadferd, eller på andre måter å bedre hennes posisjon i klassen. 

Lagmannsretten legger til grunn at skolen fra første stund rettet sin oppmerksomhet mot A. Man oppfattet 
umiddelbart at hennes faglige prestasjoner var svake og at hun var passiv i klassesituasjonen. Det ble med en 
gang satt i verk tiltak for å hjelpe henne. Oppmerksomheten og tiltakene var nok innledningsvis i stor grad 
rettet mot hennes faglige prestasjoner. Også sosiale forhold er imidlertid tatt opp og behandlet av skolen. Tiltak 
er iverksatt. 
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Det er her grunn til å bemerke at skolen har notert at bedring av faglige prestasjoner ville fått positive følger 
også for den sosiale posisjonen. Ved å bli mer på linje med de øvrige elevene rent faglig, var det grunn til å 
regne med at hennes sosiale posisjon ville øke. Hun ville da blitt mer på linje med de andre. 

Allerede etter vel en måned på [skole2] søkes det PPT om testing av A. Det begrunnes med at hun har generelle 
lærevansker, konsentrasjonsvansker og vansker sosialt. 

Ved PPT ble det tatt forskjellige tester av henne. Det ble konkludert med at hun var litt svak på det 
grunnleggende innen lesing, men at det for øvrig ikke var noe som skulle tilsi at hun ikke burde klare seg 
faglig. Det står videre at «hun er ikke generelt svak – som skolen tror. Hun har ikke god informasjon 
(stimulering)». 

I løpet av 4. klasse ga moren overfor PPT uttrykk for at A måtte ha mer hjelp med det faglige på skolen og med 
lekser, som hun ikke alltid forstod. 

Skolen la i rapportskjema på denne tiden opp til støttetiltak i undervisningen og for lekser. 

Etter første halvår i 5. klasse rapporterte skolen bruk av økte ressurser med spesiallærer «ute av klassen». Det er 
videre bemerket at det må arbeides med å bedre hennes sosiale trygghet og at man må få rutiner for samarbeid 
med hjemmet. 

Våren i 5. klasse kontaktet moren PPT med informasjon om mobbing, som gikk ut på utestenging. Moren ga 
uttrykk for ønske om at A kunne flyttes til [skole3] et annet sted i [kommune]. 

Flytting til [skole3] ble ikke noe av. Av journalnotat fra møte mellom PPT og skolen i mars 1993 fremgår at 
skolen mente det ikke var heldig for A å flytte til skole i [skole3]. Dette begrunnes med at hun tross alt hadde 
noen venner på [skole2] og at hun der kjente lærerne. Sosiallæreren ga henne små oppgaver, og det virket, 
ifølge PPT, som A og sosiallæreren samarbeider godt. Læreren ga videre uttrykk for at A var pen og ren i tøyet 
og at det ikke luktet av henne. Dette siste var en kommentar til angivelige utsagn fra medelever om vond lukt. 
Det fremgår videre av journalen at A var flink i kroppsøving, særlig volleyball og basketball. Det legges opp til 
samtaler mellom skolen, A og moren. 

På overnevnte møte i mars 1993 ble innledningsvis tatt opp at A ble «utstøtt». Dernest nevnes i journalen et par 
episoder, hvorav en er nevnt over. Videre ble nevnt at en lærer ved en anledning hadde bedt A om å lese noe i 
klassen. To andre jenter hadde da sagt at det kunne hun ikke. Læreren hadde da tatt de to jentene kraftig for 
dette utsagn, ifølge journalnotatet. 

I rapport fra skolen etter endt 5. klasse er det igjen mye oppmerksomhet mot den faglige oppfølgningen. Det 
sies blant annet at A har varierende konsentrasjonsvansker, og at det «kan virke som om hun har store 
emosjonelle problemer, hvilket undertegnede «tror» slår seg ut i lærevansker». 

Rektor/lærer ved skolen forklarte som vitne for lagmannsretten at han ved en anledning hadde vært på 
hjemmebesøk hos foreldrene til en medelev som var anklaget for mobbing. Selv om guttens foreldrene avviste 
at sønnen hadde gjort seg skyldig i mobbing, ble det bedre etter samtalen. Et annet foreldrepar ble innkalt til 
rektors kontor med samme formål. Disse foreldrene hadde tatt anklagene mot datteren til etterretning. 

Rektor forklarte også at As mor og stefar ved en anledning ønsket avholdt foreldremøte om As sitasjon. Rektor 
var betenkt på om det var riktig forum for temaet den gang, blant annet utfordring med taushetsplikt for skolens 
tilsatte. Han gikk imidlertid med på å arrangere et slikt møte. 

Rektor forklarte som vitne for lagmannsretten at han og skolen reagerte overfor ansvarlige medelever når det 
kom under vær med mobbing. Skolens sosiallærer fikk i oppgave å ha særskilt kontakt med A. Hun arbeidet 
mye med A og var blant annet på hjemmebesøk. 

I skolens rapport etter første halvår i 6. klasse fremgår det at det faglige da var blitt bedre. Det henvises til 
faglige støttetiltak for A. Det fremgår videre at «eleven vert ikkje lenger mobba og er gladare til sinns». 

Som mål for kommende halvår var blant annet ført opp at man skulle styrke selvtilliten gjennom oppgaver hun 
lyktes med. 

På denne tiden er det ikke notert særskilt kontakt mellom hjemmet og PPT. Det er et opphold her i 
journalnotatene på mer enn ett og et halvt år. 

I skolens rapport etter andre halvår i 6. klasse fremgår videre at det faglige fortsatt stort sett var i bedring og at 
det sosiale også gikk bedre, «mobbing har avtatt. Fått vener i 5. og 4. kl». Det er vist til diverse støttetiltak i 
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matematikk, norsk, engelsk og o.fag. Det oppstilles mål om å satse på å bedre hennes sosiale posisjon gjennom 
kroppsøving som hun mestrer meget bra. 

Etter andre halvår i 6. klasse sommeren 1994 sluttet A barneskolen på [skole2] og gikk over på 
[ungdomsskole]. 

Lagmannsretten har kommet til at denne gjennomgang av As skolegang på [skole2] viser at [kommune] i det 
aktuelle tidsrom hadde sin oppmerksomhet rettet mot A og hennes faglige utfordringer og sosiale problemer. 
Skolen har lagt til rette for omfattende ekstraressurser for å få A opp på et høyere faglig nivå. Lagmannsretten 
slutter seg til skolens oppfatning av at dette også ville tjene As sosiale posisjon og gjøre henne mindre sårbar. 
Skolen kan vanskelig bebreides for ikke å ha gjort tilstrekkelig her. Det synes klart at hennes faglige 
prestasjoner ble bedre som følge av tiltakene. 

Når det gjelder hennes sosiale problemer, har skolen reagert i de tilfeller hvor lærerne har blitt oppmerksomme 
på mobbing. Ved klager har skolens rektor innkalt eller gjort henvendelse til foreldre av barn som er blitt 
anklaget for slik adferd. Det har vært avholdt foreldremøte om saken. Sosiallæreren har vært på hjemmebesøk. 
Det har vært kontakt med hjemmet. PPT har vært involvert hele tiden. Det fremgår at forholdene ble bedre. Mot 
slutten av tiden på [skole2] var det mindre mobbing og A ga uttrykk for at det gikk bedre. Tidsnære bevis, som 
PPT-journal og skolens rapportering indikerer klart en positiv utvikling gjennom årene på [skole2]. 

Lagmannsretten finner at tiltakene fra skolen ble rettet inn både mot A, for at hun skulle mestre 
skolesituasjonen bedre, og mot de som stod for mobbing eller annen uønsket adferd. 

Skolen har under sitt arbeid gjort aktiv brukt av PPT, og As mor har gjort det samme. Det har således vært 
tverrfaglig samarbeid til beste for A mens hun var elev på [skole2]. 

Det har fra As prosessfullmektig vært anført at [skole2] burde ha undersøkt bedre om hjemmeforholdene til A. 
Da kunne skolen ha avdekket uheldige forhold der og meldt fra om dette til barnevernet. Det er i denne 
forbindelse pekt på testen som ble foretatt i 1991 ved PPT, som burde foranlediget nærmere undersøkelser av 
blant annet hjemmeforholdene. 

Lagmannsretten finner ikke at skolen kan bebreides for ikke å ha gått nærmere inn i As hjemmemiljø enn de 
gjorde. Skolen og PPT hadde den gang en del kontakt med særlig As mor om hennes skolegang. Skolens 
sosiallærer var som nevnt på hjemmebesøk. Skole, PPT og hjem samarbeidet. Man oppfattet nok at det ikke var 
ideelle forhold i hjemmet, noe blant annet mye flytting og utearbeidende mor/stefar indikerer. Ved et tilfellet 
etter avsluttet 5. klasse ga A uttrykk for overfor PPT at hun syntes det var vanskelig hjemme. Det ble da pekt på 
at A følte at moren ikke trivdes så godt. Ved hjemmebesøk tre måneder tidligere hadde skolens sosiallærer 
notert at hun hadde inntrykk av at moren krevde for mye av A. Det ble da avtalt nye samtaler mellom A, moren 
og skolen. Det var også kjent for PPT og skolen at A hadde problemer med sengevæting. 

Relativt kort tid etter at dette journalnotatet ble gjort ved PPT, fremkom det imidlertid rapportering fra skolen 
om klar bedring av As situasjon. Allerede etter avsluttet første halvår i 6. klasse, ble situasjonen av skolen 
beskrevet som klart bedret for A, både faglig og sosialt, se over. Denne gode utviklingen fortsatte, ifølge 
skolens rapportering, gjennom hele 6. klasse, som avsluttet tiden på [skole2]. Skolen hadde derfor grunnlag for 
å anta at deres arbeid og tiltak overfor A hadde gitt resultater. 

Først etter at A begynte på ungdomsskolen kom det signaler til ungdomsskolen om forhold hjemme som tilsa 
nærmere undersøkelse. Det var A selv som hadde tatt dette opp med skolen. Da ble barnevernet straks 
involvert, og det førte til slutt til at barnevernet overtok omsorgen i 1999. Da var imidlertid situasjonen blitt 
vesentlig forverret for A selv, for hennes samarbeid med hjemmet og for hjemmets evne og vilje til å ha A 
boende hjemme. Det vises blant annet til at hun i denne perioden var utsatt for seksuelle overgrep fra menn ved 
to forskjellige anledninger. Hun ble som en direkte følge av det siste overgrepet henvist til terapi ved BUP i 
Haugesund i juni 1997, og innlagt der fra juli til september samme år. 

Lagmannsretten finner ikke at skolen kan bebreides for ikke å ha foretatt nærmere undersøkelser av 
hjemmeforholdene hos A etter testresultatene fra PPT høsten 1991. Det forelå ikke klare signaler om vesentlig 
omsorgssvikt mens A var elev ved [skole2]. Det var på det tidspunkt ikke oppfordring for skolen til selv eller 
gjennom PPT eller barnevernet å begynne nærmere kartlegging av hjemmeforholdene. 

Det er ikke anført, og lagmannsretten finner det klart at [ungdomsskole], ikke kan bebreides for passivitet i 
relasjon til barnevernet, etter at A ble elev der. På ungdomsskolen fortsatte arbeidet for å bedre As faglige nivå, 
og det ble også satt inn forskjellige tiltak for å lette hennes situasjon sosialt. 
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Lagmannsretten forstår det videre slik at det fra As side v/prosessfullmektigen anfører at barnevernet har gjort 
seg skyldig i erstatningsbetingende passivitet ved ikke å sørge for at det ble satt inn adekvate tiltak eller inngrep 
etter at A selv meldte fra til barnevernet om dårlige hjemmeforhold i januar 1996. 

Lagmannsretten viser til at barnevernet da etablerte en ansvarsgruppe, som hadde møter hvor barnevernet, 
skolen, A og mor og stefar skulle møte. Et referat fra ansvarsgruppemøte 28. mai 1996 viser at man arbeidet 
med å bedre det som betegnes som As «einsomhet i skulesituasjonen». Det fremgår at en bestemt lærer ved 
[ungdomsskole] hadde særskilt ansvar for A og at læreren og A hadde oppnådd fin kontakt. Dette har A 
bekreftet under ankeforhandlingen. A ga under møtet uttrykk for at situasjonen på skolen var blitt bedre. Det 
bemerkes at moren og stefaren ikke møtte på det aktuelle møtet. 

I mai 1996 satt barnevern inn ordning med besøkshjem (2 dager hver tredje helg) og støttekontakt (8 timer pr 
uke innledningsvis) fra barnevernet. Ordningen vedvarte vel ett års tid. A fulgte til slutt ikke opp ordningene. 

Det ble etter sommerferien 1996 etablert ekstratiltak for A med utgangspunkt i skolen. Utover jevnlige 
kontaktmøter mellom skole, hjem og barnevern, var dette 3 ekstra timer pr uke, fortrinnsvis sammen med en 
annen jente, med særlig matematikk, men også dagsaktuelle forhold og hendelser. Videre ble hun med i en 
samtalegruppe med 5 andre jenter. Hun fikk arbeid som assistent 4-5 timer pr uke for elever på barnetrinnet. 
Her fikk hun positive tilbakemeldinger. Det ble endelig arbeidet for innsøking på videregående skole på 
særskilt grunnlag, slik at hun skulle slippe karakterpress i denne fasen. Dette siste ble gjennomført. 

Etter dette rapporteres det om bedret sosial situasjon ved slutten av første halvår i 9. klasse. 

Det samme bekreftes fra skolen ved slutten av annet halvår i 9. klasse våren 1997. 

Barnevernet ble forsommeren 1997 kjent med at A var blitt seksuelt misbrukt av en voksen mann. A hadde 
betrodd seg om dette til sin mor i mai 1997. Saken var av moren straks blitt meldt til politiet. Barnevernet 
henviste A til terapi den 18. juni 1997, og A var innlagt ved BUP, Haugesund fylkessjukehus fra 7. juli til 11. 
september 1997. Under oppholdet kom det blant annet frem at hun følte seg mye alene, og at hun opplevde at 
moren hadde for lite tid til henne og at moren ikke forstod henne. 

Ved utskriving fra oppholdet ved BUP fikk A og moren tilbud om poliklinisk oppfølgning frem til jul. A 
benyttet seg ikke av dette, og også moren uteble fra siste samtale. Tilbudet ble derfor avsluttet i desember 1997. 

Etter at barnevernet i begynnelsen av januar 1998 fikk informasjon om at A på nytt var blitt utsatt for seksuelle 
overgrep fra en voksen mann, hadde barnevernet flere samtaler med A. Det ble klart for barnevernet at det 
hadde oppstått store vanskeligheter mellom A og moren/stefaren. A ga uttrykk for at hun ikke fikk bo hjemme 
lenger, hvilket for så vidt ble bekreftet av moren. A hadde begynt å vanke i et rusbelastet miljø, og forsvant fra 
hjemmet i flere dager i trekk. I samråd med moren og A ble det i januar 1998 søkt om plass for A ved 
[institusjon], og hun flyttet dit i april 1998. 

Etter noe tid begynte samarbeidet mellom A, moren og [institusjon] å bli dårligere. A var borte fra [institusjon] 
og oppholdt seg hjemme. Barnevernet oppfattet at moren lot seg presse av A, som ikke lenger ville være på 
[institusjon]. 

Under oppholdet på [institusjon] fortalte A at hun var blitt seksuelt misbrukt som 13 åring og som 15 åring av 
to forskjellige brødre av stefaren. Det fremkom at moren var blitt informert om det første tilfellet tidligere. 

Da frivillig opphold på [institusjon] ikke lenger lot seg gjennomføre, bestemte barnevernet videre 
saksbehandling med mål om omsorgsovertakelse etter bvl § 4-12. 

Fylkesnemnda fattet 8. januar 1999 vedtak om omsorgsovertakelse, og vedtaket ble opprettholdt av 
Sunnhordland herredsrett i dom 3. september 1999. 

Etter bvl § 3-1 skal kommunen følge nøye med i de forhold barn lever under, og ha ansvar for å finne tiltak som 
kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Det er i bvl § 3-2 krav om samarbeid med andre deler av 
forvaltningen. 

Etter bvl § 4-3 har barnevernet rett og plikt til å foreta undersøkelser dersom det er rimelig grunn til å anta at 
det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. 

Ved vurdering av om kommunen i denne sammenheng har gjort seg skyldig i erstatningsbetingende forhold, 
forutsettes, som under skolens forhold, at det kan bebreides barnevernet at det ikke har grepet inn tidligere eller 
med mer inngripende tiltak enn tilfellet var. Ved vurderingen av barnevernets handlinger må hensyntas at 
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omsorgsovertakelse innebærer et alvorlig inngrep, både for barnet og øvrig familie. Det vises til Rt-2003-1468, 
særlig avsnitt 37. 

Lagmannsretten finner at barnevernet har fulgt opp A tett og adekvat etter at de fikk den første meldingen fra A 
selv i januar 1996. Lagmannsretten finner ikke at det kan bebreides barnevernet at man ikke tidligere iverksatte 
undersøkelser og tiltak. Selv om det også før januar 1996 var iverksatt diverse tiltak overfor A i 
skolesituasjonen, var det ikke fremkommet opplysninger som tilsa nærmere undersøkelser eller tiltak fra 
barnevernets side. En klar endring skjedde i det tidsrom barnevernet fikk melding om seksuelle overgrep 
overfor A forsommeren 1997. 

Lagmannsretten har etter dette kommet til at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning for [kommune] 
som arbeidsgiver for kommunens skoler på [skole2] og [ungdomsskole] eller for barnevernet i kommunen. 

Anken blir derfor forkastet. 

Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å vurdere spørsmålet om årsakssammenheng, 
erstatningsmessig skade eller foreldelse. Derfor kommer lagmannsretten ikke inn på den rettsoppnevnte 
sakkyndiges rapport vedrørende skade og årsakssammenheng. 

Den part som har vunnet saken, har etter tvisteloven (tvl) § 20-2 krav på full erstatning for sine sakskostnader 
fra motparten. 

[kommune] har derfor i utgangspunktet krav på å få dekket sine sakskostnader for lagmannsretten, idet 
kommunen ved ankeforhandlingen ikke har lagt ned påstand om å bli tilkjent sakskostnader for tingretten, hvor 
hver part bar egne sakskostnader. 

Motparten kan etter tvl § 20-2 tredje ledd helt eller delvis fritas for erstatningsansvar for sakskostnadene 
dersom tungtveiende grunner gjør det rimelig. Det er pekt på tre forhold som det særlig skal legges vekt, men 
oppregningen er ikke uttømmende. I bokstav c) heter det at fritakelse kan innvilges dersom saken er av 
velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom tilsier slikt fritak. Lagmannsretten finner at saken 
er av meget stor velferdsmessig betydning for A. Lagmannsretten finner det derfor rimelig å frita henne helt for 
ansvaret for kommunens sakskostnader for lagmannsretten. 

Hver part bærer sine sakskostnader for lagmannsretten. 

Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. Hver part bærer sine sakskostnader for lagmannsretten.  
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Agder lagmannsrett - Dom og kjennelse - LA-2018-147152 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Dom og kjennelse 
Dato 2019-03-13 
Publisert LA-2018-147152 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse i arbeidsforholdet. Stillingsvern. Erstatning. 

Arbeidsmiljøloven kapittel 15. Arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd, § 15-12 
første og andre ledd. Opplæringslova. 

Sammendrag Saken gjaldt oppsigelse i arbeidsforhold hvor det også var inngått lærekontrakt 
med et opplæringskontor etter opplæringslova. Lagmannsrettens flertall fant at 
arbeidstakeren hadde stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven i behold, selv om han 
etter at arbeidsavtale var inngått inngikk lærekontrakt med et opplæringskontor. 
Oppsigelsen ble kjent ugyldig og arbeidsgiveren måtte betale erstatning. 

Saksgang Nordre Vestfold tingrett TNOVE-2017-187320 – Agder lagmannsrett LA-2018-
147152 (18-147152ASD-ALAG). 

Parter I Anke: A (advokat Steingrim Wolland) mot [bedrift] AS (advokat Sunniva 
Steffensrud).II Avledet anke: [bedrift] AS (advokat Sunniva Steffensrud) mot A 
(advokat Steingrim Wolland). 

Forfatter Lagdommer Anders Bahr, lagdommer Erik Holth og ekstraordinær lagdommer Jan 
Helliesen. 

 
 

 
 

Saken gjelder oppsigelse i et arbeidsforhold hvor det var inngått lærekontrakt etter opplæringsloven. Sentralt 
ved vurderingen er om arbeidstakeren har stillingsvern etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr 62 (aml) 
eller om forholdet reguleres av opplæringsloven av 17. juli 1998 nr 61 (oppll). 

[bedrift] er et aksjeselskap etablert i 2016, med virksomhet produksjon av betongprodukter for bygge- og 
anleggsvirksomhet. Daglig leder er B, som også er aksjonær og styremedlem. Styreformann er C, som også er 
aksjonær og arbeidende driftssjef. Selskapet har etter oppstarten hatt 5-6 ansatte, inkludert B og C. 

A, født 1990, og [bedrift] inngikk ansettelsesavtale datert 17. februar 2017 (i det følgende også betegnet 
arbeidsavtalen). I følge ansettelsesavtalen ble A ansatt som hjelpearbeider betongarbeid med virkning fra 20. 
februar 2017. Det er avtalt 6 måneders prøvetid. I prøvetiden er oppsigelsestiden 14 dager. Deretter er det 1 
måneds oppsigelsestid. 

A kom i kontakt med [bedrift] og C, ved at han forut for ansettelsesforholdet var blitt kjæreste med Cs datter D. 

En tid etter at A var blitt ansatt, var [bedrift] i kontakt med Opplæringskontoret for håndverksfag i Vestfold 
(opplæringskontoret), med henblikk på muligheten for lærlingeordning ved [bedrift]. Om det var [bedrift] eller 
opplæringskontoret som var initiativtaker til kontakten, er lagmannsretten ikke kjent med. 

Blant annet A ble av [bedrift] spurt om han kunne være interessert i lærlingeordning, hvilket han var. Den 12. 
mai 2017 ble det inngått lærekontrakt mellom A og opplæringskontoret. I forbindelse med inngåelsen av 
lærekontrakten ble det avholdt et møte i selskapets lokaler i [sted1]. Her var tilstede blant andre A, C og daglig 
leder Hilde Claussen fra opplæringskontoret. Alle de tre nevnte personer signerte lærekontrakten og tilhørende 
intern plan for opplæringen. Lærekontrakten er en standardblankett utarbeidet av Utdanningsdirektoratet med 
hjemmel i forskrift til opplæringsloven. Det er i lærekontrakten vist til at det er inngått arbeidsavtale med 
[bedrift] den 17. februar 2017, og denne er vedlagt lærekontrakten. 

I følge lærekontraktens punkt 4 løper læretiden fra 20. februar 2017, altså tilsvarende ikrafttredelsestidspunktet 
for ansettelsesavtalen. 

482



Lærekontraktens punkt 7 sier blant annet: 

«Kontrakten opphører ved læretidens slutt. Eventuelle endringer eller hevinger skjer etter bestemmelser i 
opplæringsloven § 4-6. Når læretiden etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir hevet etter 
Opplæringsloven § 4-6, faller også inngåtte arbeidsavtale(r) bort, jf. opplæringsloven § 4-2 tredje ledd.» 

Den 28. september 2017 utferdiget [bedrift] en skriftlig advarsel til A. I advarselen heter det blant annet: 

«A gis herved skriftlig advarsel for uønsket adferd/brudd på firmaets interne regler. Advarselen gis på 
bakgrunn av at A onsdag 20.09.2017 snakket usant til driftsleder. Selskapet stod i en vanskelig situasjon og 
den ansatt ble kl. 15 bedt om å trå hjelpende til frem til situasjonen var under kontroll. Den ansatte fortalte 
da usannheter om sin egen situasjon som grunnlag for hvorfor han ikke kunne bistå.» 

Samme dag ble han innkalt til drøftelsesmøte den 4. oktober 2017, jf. aml § 15-1. I innkallingsbrevet heter det 
blant annet: 

«Bakgrunnen for denne innkalling er at vi vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold ved oppsigelse. De er 
fortsatt ansatt i prøvetid da denne tidligere er blitt forlenget med 3 måneder. 

Grunnlaget for en eventuell oppsigelse er flere brudd på selskapets interne regler, samt dårlig utført 
arbeide. Skriftlig advarsel ligger vedlagt dette brevet.» 

Til stede på drøftelsesmøtet den 4. oktober 2017 var A, B fra [bedrift] og Claussen fra opplæringskontoret. På 
møtet ble behandlet bakgrunnen for advarselen A hadde mottatt og enkelte andre forhold, blant annet 
manglende engasjement generelt, liten interesse for faget, lite initiativ samt sikkerhetsslurv med stillaser, som 
er uttalt ansvarsområde for ham. 

I følge protokoll fra møtet, skrevet av B, viste A forståelse for tilbakemeldingene han fikk, selv om han uttrykte 
delvis uenighet i innholdet i advarselen. Han lovte å forbedre innsatsen og engasjementet. 

Det ble bestemt oppfølgningsmøte den 25. oktober 2017. 

Før oppfølgningsmøtet ble avholdt, ble A den 10. oktober 2017 sagt opp fra sin stilling i [bedrift]. Oppsigelsen 
er begrunnet slik: 

«Du sies herved opp fra din stilling hos oss. Din oppsigelsestid er 14 dager fra dagens dato. Siste 
ansettelsesdag blir da den 24.10.2017. 

Årsaken til oppsigelsen er: Forhold varslet i skriftlig advarsel diskutert i drøftelsesmøte. I tillegg har det 
fremkommet informasjon om at du har vist truende adferd mot et familiemedlem til to av de andre ansatte i 
selskapet. Situasjonen var så alvorlig for den truede, at politiet ble tilkalt. Da du for tiden går med fotlenke 
og soner en dom for vold, ser vi meget alvorlig på denne hendelsen. Vi ønsker å verne våre ansatte og 
kunder mot evt truende adferd, og ser derfor ikke at vi kan ha deg i arbeid utover de 14 dagene du har som 
oppsigelsestid. Vi vil i attesten måtte opplyse om årsaken til oppsigelsen.» 

Deretter er det i oppsigelsesbrevet henvist til arbeidsmiljøloven regler blant annet om rett til å kreve 
forhandlinger og søksmål samt fristene for dette. 

A ble sykmeldt fra 12. oktober til 29. oktober 2017. Han kontaktet advokat Wolland, som 18. oktober 2017 
skrev søksmålsvarsel til [bedrift]. Det ble her blant annet gjort gjeldende at det forelå usaklig oppsigelse. 

Det var i dette tidsrom kontakt mellom [bedrift] og opplæringskontoret og mellom opplæringskontoret og A. A 
ble av opplæringskontoret tilbudt lærlingkontrakt i annen bedrift i Sandefjord, hvilket han takket nei til. Han 
ville flytte til [sted2]. På bakgrunn av dette fylte opplæringskontoret ut såkalt avklaringsskjema, hvor det blant 
annet fremgår at lærekontrakten «heves da A flytter tilbake til [sted2]». Skjemaet er datert 23. oktober 2017 og 
samtidig signert av Claussen. A signerte påfølgende dag. Hevingen av lærekontrakten er godkjent av Vestfold 
fylkeskommune 17. november 2017. 

Stevning for Nordre Vestfold tingrett ble av A v/prosessfullmektig, advokat Wolland, tatt ut 27. november 2017 
med krav om at oppsigelsen blir kjent ugyldig og at [bedrift] dømmes til erstatning til A. 

[bedrift] v/prosessfullmektig, advokat Steffensrud, innga tilsvar og påstod seg frifunnet. 

Nordre Vestfold tingrett avsa 19. juni 2018 dom med slik domsslutning: 
1. [bedrift] AS frifinnes. 

 

483



2. Hver av partene bærer sine egne kostnader. 
 

A anket dommen til Agder lagmannsrett. [bedrift] innga rettidig tilsvar og avledet anke i 
sakskostnadsspørsmålet. Under planmøtet ble den avledede anke trukket. 

Ankeforhandling ble holdt i tinghuset i Tønsberg 26. og 27. februar 2019. Begge parter møtte, [bedrift] v/ 
daglig leder med fullmakt, med de respektive prosessfullmektiger, og ga forklaring. Det ble hørt forklaring fra 
fire vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser. 
 
 
A la ned slik påstand: 

1. [bedrift] AS oppsigelse av A er ugyldig, men slik at arbeidsforholdet anses opphørt. 
 

2. [bedrift] AS dømmes til å betale erstatning og oppreisning, fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 
kr. 360.000,–, med tillegg av lovens rente regnet fra 1. desember 2017, og til betaling skjer. 

 

3. [bedrift] AS dømmes til å erstatte saksøkers omkostninger i anledning saken. 
 
 
 
Til støtte for påstanden har A sammenfatningsvis anført: 
A var ansatt hos [bedrift] etter ansettelsesavtale 17. februar 2017. Arbeidsforholdet reguleres av 
arbeidsmiljøloven, jf. aml § 1-2 første ledd. Loven er ufravikelig, jf. aml § 1-9. De alminnelig 
stillingsvernregler gjelder, jf. aml kapittel 15. 

Det er senere inngått særskilt lærekontrakt mellom A og opplæringskontoret. Lærekontrakten innebærer ikke at 
ansettelsesavtalen bortfaller, helt eller delvis. 

Det er to innbyrdes uavhengige avtaler. 

Det har ikke vært intensjonen til partene i ansettelsesavtalen at den skulle bortfalle når lærekontrakt ble inngått. 
Dette underbygges av at oppsigelsen ble gitt med henvisning til arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern. 

Oppll § 4-2 andre ledd gjelder ikke i dette tilfellet. Den regulerer de forhold hvor ansettelsesavtale og 
lærekontrakt er inngått med en og samme bedrift. Hele formålet med ansettelsesavtalen er da å gi opplæring. 
Det er ikke tilfellet i vår sak, hvor det er tale om et trepartsforhold; A, [bedrift] og opplæringskontoret. 

I slike forhold, med to separate kontrakter, kan ansettelsesavtalen sies opp selv om lærekontrakten består. 

Det vises til Gyldendals Rettsdata oppll § 4-2 note 114. 

Lovendringen i 2007 i oppll § 4-2 andre ledd gir uttrykk for forskjellen på reguleringen for såkalte 
topartsforhold, hvor samme bedrift har inngått både ansettelsesavtalen og lærekontrakten, og trepartsforhold, 
som her. Det vises til Ot.prp.nr.41 (2006-2007) punkt 6.4.4 og punkt 8.1 kommentarer til oppll § 4-2. 

Man skal med andre ord legge arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern til grunn. 

En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det foreligger saklig grunn, jf. aml § 15-7. 

Arbeidsytelsen må være vesentlig dårligere enn arbeidsgiveren burde kunne forvente. 

De forventninger som driftssjef C ga uttrykk for i sitt vitneprov, er for høye. Det er ikke krav om at 
arbeidstakeren skal yte mer enn gjennomsnittlig innsats og være normalt engasjert. Det vises her til at formann 
E var fornøyd med A. E ga videre uttrykk for at han aldri hadde klaget på A verken til A selv eller til C. 

Beskyldningene om usannheter i forbindelse med henting av barn i barnehage er ikke godtgjort. A har en annen 
oppfatning, og det underbygges av fremlagte meldinger fra telefonen. 

Han fikk ikke anledning til å kommentere anklagen om politisak før oppsigelse ble gitt. 

Det hersker tvil omkring begge disse to hendelser. Det fremgår av protokollen fra drøftelsesmøtet 4. oktober 
2017 at også arbeidsgiveren ga uttrykk i tvil om hva som hadde passert. Når slik tvil foreligger, kan episodene 
ikke underbygge oppsigelse i arbeidsforhold. 
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Under enhver omstendighet referer hendelsen med politiet seg ikke til utførelsen av arbeidet i [bedrift], og kan 
ikke danne grunnlag for oppsigelse i arbeidsforhold. 

Advarselen er utelukkende basert på hva driftssjef C har fått ut av en samtale med datteren. Daglig leder B 
undersøkte ikke selv omkring forholdet, og tok ikke kontakt med A for å høre hans forklaring. 

De øvrige forhold nevnt i protokollen fra drøftelsesmøtet og av B og C under ankeforhandlingen, er helt 
udokumentert med tidsnære bevis. Det ble aldri gitt klager eller instruksjoner til A der og da. 

Prøvetiden er rettsstridig forlenget. Det er erkjent av [bedrift]. Oppsigelsen kom etter at prøvetiden var utløpt. 

Gjeninntreden var og er helt uaktuelt slik saken er blitt håndtert fra [bedrift]. 

Det foreligger klart usaklig oppsigelse i arbeidsforhold. 

Når det foreligger usaklig oppsigelse, skal retten, etter påstand fra arbeidstakeren, kjenne oppsigelsen ugyldig 
og tilkjenne erstatning, jf, aml § 15-12. 

Erstatning kan også omfatte oppreisning for ikke-økonomisk skade. 

Skadeserstatningsloven § 3-6a kommer til anvendelse dersom lagmansretten ikke finner at aml § 5-12 [skal vel 
være § 15-12, Lovdatas anm.] i dette tilfellet ikke gir grunnlag for oppreisning. 

Arbeidstakeren er forpliktet til å begrense tapet. A har forsøkt å få seg nytt arbeid, og han klarte det etter ca åtte 
måneder. Han kan ikke kritiseres for ikke å ha foretatt nødvendig tapsbegrensning. Det skal også tas i 
betraktning at arbeidsgiveren i dette tilfellet opptrådte svært kritikkverdig, blant annet ved å legge til grunn at 
oppsigelsen ble gitt i prøvetid. Det var ikke tilfellet. Dermed fikk A feilaktig informasjon blant annet om rett til 
å stå i stillingen. 

Det skal ikke gjøres fradrag for andre inntekter eller dagpenger. Sistnevnte ytelse skal betales tilbake til NAV 
når erstatning tilkjennes. 
 
 
[bedrift] AS har lagt ned slik påstand: 

1. Prinsipalt: [bedrift] AS frifinnes. 
 

2. Subsidiært: Arbeidsforholdet til A opphører fra den tid retten bestemmer. 
 

3. I begge: A dømmes til å betale sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Til støtte for påstanden har [bedrift] AS sammenfatningsvis anført: 
Hovedspørsmålet i saken er om arbeidsmiljølovens stillingsvernregler i aml kapittel 15 gjelder for oppsigelse 
av arbeidsavtalen inngått mellom [bedrift] og A eller om forholdet utelukkende reguleres av opplæringsloven. 

[bedrift] er enig med flertallet i tingretten og kan i det vesentlige slutte seg til den begrunnelse som der er gitt. 
Opphør av arbeidsavtalen reguleres utelukkende av opplæringsloven. 

A og [bedrift] inngikk arbeidsavtale i februar 2017. A inngikk noe senere lærekontrakt med opplæringskontoret 
i Vestfold. A valgte selv å heve lærekontrakten 23. oktober 2017, da han skulle flytte fra Vestfold. 
Opplæringskontoret var enig, jf. oppll § 4-6 andre ledd, og fylkeskommunen fattet vedtak om opphør, jf. oppll 
§ 4-6 siste ledd. 

Det følger av oppll § 4-2 tredje ledd at når lærekontrakten heves etter oppll § 4-6, faller også arbeidsavtalen 
bort og ny arbeidsavtale må eventuelt inngås. 

Dette fremgår også av lærekontrakten som viser til de aktuelle reglene i opplæringsloven. 

Frostating lagmannsrett, i sak LF-2009-137181, behandlet spørsmålet om stillingsvernet i arbeidsmiljøloven 
ved opphør av arbeidsavtale mellom lærling og den bedrift som arbeidsavtalen var inngått med. 
Lagmannsretten gikk der grundig inn i reguleringen av dette forholdet i opplæringsloven, slik den lød før og 
etter lovendringen i 2007. 
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Det ble i dommen lagt til grunn at opplæringsloven, før endringen i 2007, fullt ut regulerte opphør av 
læreforholdet, både hva angår arbeidsforholdet i den enkelte bedrift og lærekontrakten. Det var før 
lovendringen ikke forskjell på de tilfeller der arbeidsavtale og lærekontrakt var inngått med samme bedrift 
(topartsforhold) og de tilfeller hvor arbeidsavtalen var inngått med en bedrift og lærekontrakten var inngått med 
et opplæringskontor (trepartsforhold). 

Retten la den gang til grunn at dersom lovgiveren i 2007 mente å endre gjeldende rett, ville dette tydeligere ha 
fremkommet i lovforarbeidene og med en nærmere presisering i lovens tekst. Slik retten den gang så det, var 
endring av gjeldende rett neppe tilsiktet. Uansett ville eventuell endring ikke få anvendelse den gang, idet 
arbeidsforholdet der var brakt til opphør før lovendringen ikrafttredelse. 

Det anføre videre at Kunnskapsdepartementet, i saken i Frostating lagmannsrett, hadde avgitt en uttalelse, hvor 
det ble lagt til grunn at opphør av selve arbeidsavtalen følger bestemmelsene i oppll § 4-6, også etter 
lovendringen. Det ble videre gitt uttrykk for at enkelte uttalelser i lovforarbeidene i forbindelse med 
lovendringene i 2007, var egnet til å skape misforståelse. 

Det vises også til Rt-2015-1136, hvor en lærling under videregående opplæring hadde inngått en tidsbegrenset 
lærekontrakt og avtale om midlertidig ansettelse i et helseforetak. Saken gjaldt konkret spørsmål om rett til 
forlengelse av læretiden utover avtale periode, på grunn av langvarig sykefravær. Høyesterett sier i avsnitt (30) 
blant annet: 

«Spørsmålet om endring og heving er dessuten særskilt regulert i opplæringsloven § 4-6, som det sågar er 
vist til i lærekontrakten. Denne bestemmelse angir, detaljert og i prinsippet uttømmende, hva en lærling og 
lærebedrift kan avtale av endringer, og den stiller opp et generelt krav om at enhver endring skal 
godkjennes av fylkeskommunen. Det har da atskillig interesse at opplæringsloven § 4-6 – som innebærer at 
lærekontrakten og den underliggende arbeidsavtale er unntatt fra stillingsvernreglene i arbeidsmiljøloven 
– ikke sier noe om at lærlingen har en ensidig rett til forlengelse av læreavtalen ved langvarig sykdom.» 

Det vises også til dom fra Oslo tingrett 20. april 2015, se TOSLO-2014-175259. 

Det anføres videre at lærekontrakten er inngått på standardskjema obligatorisk i alle lærlingeforhold, fastsatt 
ved forskrift av Utdanningsdirektoratet 22. april 2008 etter delegasjon fra Kunnskapsdepartementet. Det er her 
ingen sondring mellom lærebedrift og opplæringskontor i punkt 2. Det er heller ingen sondring i punkt 7 om 
hjemmel for kontrakten. 

Det fremgår videre av Utdanningsdirektoratets regelverktolkninger at endring og heving av et læreforhold 
uttømmende reguleres av oppll § 4-6. Dette gjelder både lærekontrakten og det tilhørende, underliggende 
arbeidsforholdet. Dette gjelder uavhengig av om lærebedriften er et opplæringskontor eller ikke. 

Det vises også til blant annet uttalelser i teori på området; Lovkommentar til aml § 1-8 i Juridika.no, det samme 
til aml § 14-9, og lovkommentar til oppll kapittel 4. Det vises videre til Gyldendal Rettsdata, oppll § 4-2 note 
114 og 115. 

Konklusjonen er at stillingsvernreglene i arbeidsmiljøloven ikke gjelder for lærlinger. A er ikke omfattet av aml 
kapittel 15. 

[bedrift] skal derfor frifinnes. 

Følgelig skal A ikke tilkjenne erstatning etter aml § 15-12. 

Skadeserstatningsloven § 3-6 a kommer ikke til anvendelse. Det er ikke fremsatt erstatningsbetingende 
ærekrenkende uttalelser i advarsel eller oppsigelse. Det er ingen andre enn de impliserte som har fått eller vil få 
tilgang til opplysningen. 

Subsidiært, dersom stillingsvernreglene gis anvendelse, anføres det at det er foretatt saklig oppsigelse etter aml 
§ 15-7. 

Det anføres at A, på ansettelsestidspunktet og videre, brøt nødvendig tillit ved ikke å informere [bedrift] om at 
han var under strafforfølgning for voldsepisode. Han ble dømt til ubetinget fengsel kort tid etter at 
arbeidsforholdet ved [bedrift] tok til. Til tross for at han påstod seg uskyldig dømt, anket han ikke dommen. 

Arbeidsinnsatsen var heller ikke som forventet, basert på hva A ga uttrykk for da han søkte jobben og inngikk 
ansettelsesavtale med [bedrift]. Han ble innkalt til drøftelsesmøte blant annet med denne bakgrunn. 
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Etter drøftelsesmøtet inntraff hendelsen med vold og trusler mot kjæresten, med politiet involvert. Dette gjorde 
at nødvendig tillit i arbeidsforholdet fullstendig ble brutt. 

Atter subsidiært må arbeidsforholdet anses opphørt fra den tid lagmannsretten bestemmer, jf. aml § 15-12 første 
ledd annet punktum. I denne sammenheng anføres at A ikke har møtt på jobb siden medio oktober 2017, uten at 
det er levert sykemeldinger. Han har ikke krevd å stå i stillingen. Han har sendt epost med timelister for den 
tiden han mener han var ansatt. Han har flyttet til Østfold. Han har selv hevet lærekontrakten 24. oktober 2017. 

På denne bakgrunn kan lagmannsretten ikke legge annet til grunn enn at arbeidsforholdet er avsluttet i oktober 
2017. 

Når det dernest gjelder utmåling av erstatning etter aml § 15-12 andre ledd, kan det spørres om A overhodet har 
hatt økonomisk tap. Han har ikke oppfylt sin tapsbegrensningsplikt. Han ble umiddelbart tilbudt arbeid og 
lærekontrakt i Sandefjord etter at han hevet lærekontrakten hos [bedrift], men han tok ikke imot tilbudet. Han 
har ikke akseptert forslag fra [bedrift] om minnelige ordninger, som hadde begrenset tapet. 

Når det gjelder sakskostnader, anføres at [bedrift] vant fullstendig i tingretten, og burde derfor blitt tilkjent 
sakskostnader der, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering: 
Lagmannsretten tar først stilling til spørsmålet om opphør av ansettelsesavtalen mellom A og [bedrift] reguleres 
av arbeidsmiljølovens regler, herunder kapittel 15 om stillingsvern, eller om opplæringslovens regler om 
heving regulerer forholdet fullt ut. 

Lagmannsretten har delt seg i et flertall, bestående av lagdommere Holth og Bahr, og arbeidslivskyndige 
meddommere Bekken og Fagerberg, og et mindretall, bestående av ekstraordinær lagdommer Helliesen. 

Flertallet finner at de alminnelig stillingsvernregler i aml kapittel 15 kommer til anvendelse i vår sak. 

Flertallet tar utgangspunkt i at det er inngått to adskilte avtaler i denne saken. 

Først inngikk A og [bedrift] 17. februar 2017 en ordinær arbeidskontrakt. 

Stillingen var i avtalen betegnet hjelpearbeider betongarbeid. Det er ikke uenighet mellom partene om at 
arbeidsforholdet er regulert av arbeidsmiljøloven. Det er gjort henvisning til arbeidsmiljøloven i 
ansettelsesavtalen. Arbeidsforholdet var etter avtalen gjeldende fra 20. februar 2017, jf. punkt 5. 

Prøvetiden var 6 måneder, jf. ansettelsesavtalen punkt 6. Det er enighet om at prøvetiden ikke var blitt forlenget 
etter arbeidsmiljølovens regler. Prøvetiden utløp således 20. august 2017. 

Deretter, etter noe tid, kom spørsmålet opp om A og eventuelt andre ansatte i [bedrift] var interessert i å inngå 
lærlingekontrakt med opplæringskontoret, og med [bedrift] som arbeidsplass. Blant annet A sa seg interessert i 
dette, og lærekontrakt ble inngått mellom A og opplæringskontoret 12. mai 2017. Læretidens oppstartstidspunkt 
er tilbakeført til 20. februar 2017, altså tilsvarende ansettelsesavtalen. Lærekontrakten reguleres av 
opplæringsloven. Det er flere henvisninger til opplæringsloven i kontraktsblanketten. Blanketten er fastsatt med 
hjemmel i opplæringsloven. 

A har således inngått to uavhengige avtaler, med forskjellige parter. Ansettelsesavtalen var ikke avhengig av 
lærekontrakten. 

Lederen for opplæringskontoret forklarte som vitne under ankeforhandlingen, at det ikke var uvanlig at 
arbeidskontrakter i trepartsforhold ble sagt opp, og at lærekontrakten løp videre, dog overført til en annen 
lærebedrift. Det bemerkes at det også ble gjort forsøk på slik overføring i vår sak, men A ønsket ikke 
lærekontrakt i Vestfold, da han skulle flytte tilbake til Østfold /Akershus, hvor han kom fra. 

I et slikt tilfellet reguleres arbeidsgivers oppsigelse av arbeidsmiljøloven, herunder reglene om stillingsvern. 

Det var slik [bedrift] håndterte oppsigelsen før det kom til søksmål. 

Etter at søksmål ble igangsatt for tingretten, anførte [bedrift] at forholdet ikke ble regulert av arbeidsmiljøloven, 
men av opplæringsloven. 
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Bakgrunnen var at A, etter en samtale med opplæringskontoret etter oppsigelsen i arbeidsforholdet, hevet 
lærekontrakten, med virkning fra 24. oktober 2017. Han hadde da ikke lenger arbeid og husvære i Vestfold, og 
ville tilbake dit han kom fra. 

Det er fra [bedrift] anført at endring og heving av lærekontrakter reguleres av oppll § 4-6. Det er videre anført 
at forarbeidene til lovendring i 2007 er uklare og må føre til at oppll § 4-2 annet ledd ikke kan tolkes etter 
ordlyden. 

Oppll § 4-2 gir særlige regler for rettigheter og plikter for lærlingen. Andre ledd gir regel om heving av 
lærekontrakt der både arbeidsavtale og lærekontrakt er inngått med samme part. I slike tilfeller kan 
arbeidsavtalen ikke heves uten at lærekontrakten kan heves etter reglene i oppll § 4-5 tredje ledd og § 4-6 siste 
ledd. Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern i kapittel 15 får ikke anvendelse i slike tilfeller. 

Flertallet tolker loven på dette punkt etter sin ordlyd. Det betyr at begrensningen i stillingsvernet ikke gjelder i 
vår sak, hvor det er to sett kontrakter (trepartsforhold) og ansettelsesavtalen er sagt opp uavhengig av 
lærekontrakten A har inngått med opplæringskontoret. 

Ordlyden er klar og gir isolert sett ikke rom for tvil. 

I dom LF-2009-137181 er redegjort for historikk og forarbeider til oppll § 4-2 annet ledd slik den lyder i dag. 
Det er påpekt uklarheter ved fremstillingen av gjeldende rett på det aktuelle punkt. 

Flertallet finner ikke at mulig uklarheter i forarbeidene til lovendringen i 2007, gir som resultat at reglene om 
stillingsvern ikke får anvendelse i vår sak. 

Flertallet viser videre til at arbeidsmiljøloven er ufravikelig, se aml § 1-9. Stillingsvernet er en fundamental 
rettighet i arbeidsforhold. Følgelig må innskrenking av en slik hovedregelen for arbeidstakere kreve utvetydig 
og klar hjemmel. 

Støtte for flertallets konklusjon synes å fremgå av note 114 til oppll § 4-2 annet ledd i Gyldendals Rettsdata. 
Hvor arbeidstakeren/lærlingen har inngått arbeidsavtale og opplæringskontrakt med forskjellige 
kontraktsparter, kan arbeidsavtalen avsluttes etter reglene i arbeidsmiljøloven. 

Flertallet legger derfor til grunn at den aktuelle ansettelsesavtale oppsies etter reglene i arbeidsmiljøloven, og 
med ordinært stillingsvern for arbeidstakeren. 

At A deretter, i lys av den oppsigelsen han hadde fått fra [bedrift], hever lærekontrakten med 
opplæringskontoret, kan ikke få som konsekvens at stillingsvernet da opphører. Den oppsigelsesprosess i 
arbeidsforhold som er igangsatt av [bedrift], bortfaller ikke med tilbakevirkende kraft på grunn av det som 
deretter skjer med lærekontrakten. 

Med flertallets konklusjon på spørsmålet om arbeidsmiljølovens anvendelse, går flertallet videre med spørsmål 
om oppsigelsen er saklig begrunnet, jf. aml § 15-7 første ledd. 

Flertallet finner ikke at det er ført tilstrekkelig bevis fra [bedrift] for at oppsigelsen av A er saklig begrunnet. 

Flertallet finner grunn til å bemerke at hele bakteppet for ansettelsen av A i [bedrift], var at A kort tid før hadde 
blitt kjæreste med datteren til driftssjefen/styreformannen i [bedrift]. A hadde ingen erfaring fra tidligere 
innenfor betongvirksomhet. Det er også et faktum at kjæresteforholdet tok slutt samtidig med at oppsigelsen i 
arbeidsforholdet fant sted. 

I innkallingen til drøftingsmøtet er det vist til flere brudd på selskapets interne regler samt dårlig utført arbeid, 
se gjengivelsen innledningsvis over. 

I den samtidig advarselen er det vist til angivelige usanne uttalelser fra A overfor driftssjefen. 

I drøftingsmøtet er disse forholdene tatt opp. I tillegg er det i protokollen henvist til andre forhold, som 
manglende engasjement, liten interesse for faget, lite initiativ samt sikkerhetsslurv med stillaser. Dette siste var 
et uttalt ansvarsområde for A, som hadde kompetanse på dette feltet fra tidligere. Det er vist til klager også fra 
«formenn». 

Driftssjefen forklarte seg som vitne under ankeforhandlingen. Han bekreftet de innvendinger som var blitt 
anført mot A i advarselen og i protokollen fra drøftingsmøtet. Han mente at han flere ganger hadde tatt opp med 
A at hans innsats ikke svarte til forventningene, og at brudd på stillasereglene var blitt klargjort tydelig for A. 
Kontakten med A om dette var på muntlig basis. Det er et lite firma, og de ansatte traff hverandre stort sett hver 

488



morgen. I tillegg hadde driftssjefen kontakt med A utenom arbeidet, da A var kjæreste med driftssjefens datter 
og blant annet var med på ferieturer og andre familiære sammenkomster. 

Den formann som hadde med A å gjøre i [bedrift], forklarte som vitne for lagmannsretten, at han ikke hadde 
noe å utsette på A som arbeidstaker i [bedrift]. Han kunne ikke huske at han noen gang hadde klaget på A 
overfor driftssjefen eller daglig leder, og at han heller ikke hadde klaget på A til A selv. 

Når det gjelder usanne uttalelser til driftssjefen nevnt i advarselen, er dette også omtalt i protokollen fra 
drøftingsmøtet. Protokollen er trolig utarbeidet av daglig leder i [bedrift]. Det eksemplaret som er fremlagt for 
retten er undertegnet kun av daglig leder, ikke A. 

Det er blant annet skrevet: 

«A fikk samme dato skriftlig advarsel for å ha snakket usant til driftsleder i selskapet. A er delvis uenig i 
innholdet i denne advarselen. Hendelsesforløpet fremstod fortsatt usikkert for [bedrift] etter redegjørelsen 
fra A i møtet.» 

Når det gjelder innvendingene mot As engasjement og faglige kompetanse, er det i protokollen skrevet: 

«I møtet viste A forståelse for tilbakemeldingene han fikk og tok disse til etterretning. Han lovte å forbedre 
sin innsats og sitt engasjement i faget.» 

A ga under ankeforhandlingen uttrykk for at han hadde gjort så godt han kunne, og at han ikke hadde fått klager 
på sitt arbeid. 

Flertallet er kommet til at [bedrift] ikke har ført tilstrekkelig bevis for at A har utført sitt arbeid under 
akseptabel standard. Det er mulig at han ikke svarte til forventningene til ledelsen ved bedriften. Flertallet er i 
denne forbindelse usikker på om forventningene hos ledelsen kan ha vært høyere enn det var grunnlag for å ha 
til en hjelpearbeider uten tidligere erfaring innen faget. Under enhver omstendighet er de eksempler på 
mangelfull utførelse av arbeidet som er opplyst under ankeforhandlingen, for vage og lite dokumenterte, til at 
de kan danne grunnlag for oppsigelse, vurdert for seg eller sammen med andre forhold. 

Når det gjelder påstått usann uttalelse til driftssjefen, gjelder dette hvorvidt A skulle hente kjærestens datter i 
barnehagen, slik at han ikke umiddelbart kunne reise til Tønsberg og arbeide overtid. 

Her er det to vidt forskjellige versjoner av hva som var situasjonen den aktuelle dagen. A hevder at han og 
kjæresten hadde avtalt at han skulle hente kjærestens datter i barnehagen, mens hun forklarte som vitne at det 
var hun som skulle hente datteren den aktuelle dagen. 

Flertallet legger til grunn at den ene versjonen kan være like sannsynlig som den andre. Under enhver 
omstendighet kan det ha oppstått en misforståelse mellom A og kjæresten om hvem som skulle hente barnet. 
Det vises til at også «hendelsesforløpet fremstod som usikkert for [bedrift]», etter at daglig leder hadde hørt As 
redegjørelse under drøftingsmøtet. Når det hersker tvil om et faktisk forhold som arbeidsgiver anser er av 
sentral betydning for arbeidsforholdet, synes det klart at det ikke kan danne grunnlag for oppsigelse i 
arbeidsforholdet. 

Også det i oppsigelsen påberopte forhold om truende adferd overfor kjæresten/ driftssjefens datter, er beheftet 
med så stor grad av uklarhet og tvil om hva som reelt har passert, at det under ingen omstendighet kan 
begrunne oppsigelse i arbeidsforhold. Det er klarlagt at det ikke var kjæresten som kontaktet politiet, men en 
venninne som reagerte på at kjæresten avsluttet en telefonsamtale med venninnen da A angivelig kom hjem til 
kjæresten. Kjæresten forklarte som vitne for lagmannsretten at hun kontaktet politiet og ba politiet om ikke å 
komme. Flertallet finner at det her foreligger sammenblandingen av forhold som ikke har noe med As 
arbeidsprestasjoner å gjøre, med hans forhold som arbeidstaker i bedriften til kjærestens familie. Det medfører 
at forholdet ikke kan danne grunnlag for oppsigelsen i aml § 15-7. 

Det er videre i oppsigelsen og under ankeforhandlingen vist til at A, på tidspunktet for ansettelsen, unnlot å 
opplyse til [bedrift] at han var under strafforfølgning for en voldsepisode sommeren før. [bedrift] anfører at 
dette var et alvorlig tillitsbrudd, som sammen med angivelig truende adferd mot driftssjefens datter, fratok ham 
den nødvendige tillit i arbeidsforholdet. 

A forklarte til dette at han på tidspunktet for ansettelse ikke hadde hørt noe fra politiet på et halvt år og at han 
håpet at saken var blitt henlagt uten påtale, idet han i avhøret hadde avvist anklagene mot ham. Da han, etter 
ansettelsen i [bedrift], måtte møte i retten tiltalt for voldsbruk på et utested, og der ble dømt til en kortere 
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fengselsstraff, informerte han straks arbeidsgiveren. Årsaken til at han ikke anket dommen til tross for at han 
anså seg uskyldig dømt, var at hans forsvarer anbefalte ham ikke å gå videre med saken. 

Til dette bemerker flertallet at det åpenbart er en fordel å opplyse om slike forhold i forbindelse med samtale 
om et ansettelsesforhold. På den annen side er det også forståelig at man avventer politiets konklusjon av 
påtalespørsmålet. Under enhver omstendighet er det i dette tilfellet ingen oppsigelsesgrunn at han ventet med å 
fortelle om saken til etter at dom forelå i saken. 

Til slutt viser flertallet til at det under drøftingsmøtet ble avtalt et oppfølgingsmøte 25. oktober 2017 med 
samme deltakere til stede. Oppsigelsen kom før dette oppfølgingsmøtet ble holdt. A fikk derfor ikke sjanse til å 
vise forbedring og den avtalte prosedyre ble ikke fulgt opp av [bedrift]. 

Etter dette finner flertallet at oppsigelsen ikke finnes saklig begrunnet, jf. aml § 15-7. 

Etter krav fra A kjennes derfor oppsigelsen ugyldig, jf. aml § 5-12 [skal vel være § 15-12, Lovdatas anm.] 
første ledd. 

A har krevd erstatning etter aml § 5-12 [skal vel være § 15-12, Lovdatas anm.] andre ledd. 

Etter aml § 15-12 andre ledd fastsettes erstatningen til det beløp retten finner rimelig under hensyn til 
økonomisk tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. 

Det gis anvisning på en skjønnsmessig utmåling, hvor økonomiske og ikke-økonomiske elementer kan inngå. 

I denne forbindelse er det anført fra [bedrift] at arbeidsforholdet under enhver omstendighet ikke løp etter at A 
24. oktober 2017 hevet lærekontrakten. 

Til dette bemerker flertallet at erstatningsutmålingen skjer uavhengig av hevingen av lærekontrakten, idet 
denne disposisjon, fra A, i stor grad hadde sin bakgrunn i den oppsigelse i arbeidsforhold som [bedrift] kort tid 
før hadde foretatt, og som lagmannsretten over har funnet ikke var lovlig. I denne sammenheng er det grunn til 
å vise til at oppsigelsen blant annet feilaktig la til grunn og informerte om at oppsigelsen skjedde i prøvetid, 
med konsekvenser blant annet for oppsigelsestidens lengde og retten til å stå i stillingen. 

Flertallet legger til grunn at A flyttet tilbake til der han kom fra, etter at han ble sagt opp fra [bedrift], og 
samtidig måtte flytte ut fra sin kjærestes leilighet, hvor han i det minste hadde opphold seg svært mye mens han 
arbeidet for [bedrift]. Han har opplyst at han søkte en lang rekke stillinger i sitt hjemmeområde og fikk nytt 
arbeid etter ca 8 måneder. 

Det er opplyst at A hadde en brutto månedslønn stor ca 30 000 kroner i [bedrift]. 

Flertallet finner skjønnsmessig at en passende samlet erstatning er 180 000 kroner. 

Av dette utgjør oppreisning for ikke-økonomisk skade 30 000 kroner. 

Det er blant annet lagt vekt på at han i løpet av tre-fire måneder burde kunne forventes å få seg arbeid i dagens 
arbeidsmarked. Det er dertil i noen grad er hensyntatt at avslutningen av arbeidsforholdet i [bedrift] er preget av 
sammenblanding av forhold knyttet til arbeidsforholdet og private forhold uten saklig tilknytning til 
arbeidsforholdet. Det har utvilsomt påført A unødvendig og merkbar påkjenning, og er derfor tatt inn som et 
element ved erstatningsutmålingen av ikke-økonomisk art. 

Mindretallet har et annet syn på hovedspørsmålet i saken – om stillingsvernet i arbeidsmiljøloven (aml) kap. 15 
får anvendelse i vår sak – enn flertallet er kommet til. Vurderingene til tingrettens flertall er i all hovedsak 
sammenfallende med mindretallets syn. 

Som utgangspunkt ser mindretallet opplæringsloven (oppll) og aml. under synsvinkelen to parallelle regelsett 
med formål å sikre et ordnet, formalisert arbeidsliv, men der opplæringsloven. er spesielt innrettet mot å 
etterkomme samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft. De noe mer formaliserte stillingsvernreglene i 
arbeidsmiljøloven. er regulert i oppll. § 4-6 med fastsatte kriterier for når en lærekontrakt kan avbrytes. 

I vår sak ble lærekontrakten inngått i underkant av tre måneder etter ansettelsesavtalen, men med felles i 
kraftreden – den 20. februar 2017. Oppsigelsen av A er gitt vel seks måneder ut i virketiden for lærekontrakten. 
Denne løp i ytterligere to uker før A signerte hevingserklæringen, en erklæring som ble godtatt av 
fylkeskommunen vel tre uker senere. Når det er denne faktiske nærhet og «identitet» mellom ansettelses- og 
opplæringsfasen, fremstår det for mindretallet som nærliggende å betrakte regelregimet i opplæringsloven som 
gjeldende for arbeidsforholdet som helhet i og med signering av lærekontrakten. Kontrakten er riktignok 
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standardisert, men det fremgår utvetydig at det var opplæringsloven som skulle gjelde. Det vises her til 
flertallets referat fra kontraktens pkt. 7. Mindretallets syn er således at arbeidsmiljølovens stillingsvernregler 
var avløst av opplæringsloven og at arbeidsforholdet mellom A og [bedrift] AS var uttømmende regulert i 
opplæringsloven. Oppsigelsens eventuelle ugyldighet er derved uten betydning. 

Mindretallet mener å finne støtte i sitt syn i lovtekst og aktuell rettspraksis. Tingrettens flertall har gitt en 
utførlig redegjørelse for rettskildene. Det skal kort nevnes at mindretallet ser ikke grunnlag for å fortolke oppll. 
§ 4-2 andre ledd antitetisk i forhold lærekontrakter med et trepartsforhold. Formålet med å ha særlige 
stillingsvernregler i opplæringsloven beror formentlig på næringslivets villighet og evne til ta imot lærlinger. 
Mindretallet kan ikke se noen naturlig grunn eller behov for et skille i oppsigelsesvernet mellom lærlinger med 
lærekontrakt direkte med arbeidsgiver og de med kontrakt via et opplæringskontor. Det fremstår mer som en 
utilsiktet konsekvens av lovendringen i 2007, jf. LF-2009-137181 og Geir Helgeland, Lovkommentar, 
Opplæringslova, kap. 4. Det vises også til Utdanningsdirektoratets Regelverkstolkning, veiledning av 18. mai 
2016 «Heving av kontrakten». 

Det er etter dette unødvendig å inn på erstatningsspørsmålet etter aml. § 5-12 [skal vel være § 15-12, Lovdatas 
anm.] andre ledd. 

Mindretallet er kommet til samme resultat som tingrettens flertall i kravet om oppreisning, og viser til 
skadeerstatningsloven § 3-6a, og nøyer seg med å vise til begrunnelses flertallet har gitt for ikke å tilkjenne A 
oppreisningserstatning. 

Dom blir avsagt i tråd med flertallets syn og konklusjon. 

En part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten, jf. tvisteloven § 
20-2 første ledd. 

Ved avgjørelsen av spørsmålet om sakskostnadene skal hver dommer legge til grunn sitt standpunkt til 
tvistegjenstanden. 

Flertallet legger derfor til grunn at A har vunnet saken, og skal ha dekket sine sakskostnader fra [bedrift]. 

Ankedomstolen legger sitt resultat til grunn når den avgjør krav på sakskostnader i lavere instans, jf. tvisteloven 
§ 20-9 annet ledd. 

Etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd kan [bedrift] helt eller delvis fritas for omkostningsansvaret hvis 
tungtveiende grunner gjør det rimelig. 

Flertallet finner ikke at det er foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita [bedrift] helt eller 
delvis for de sakskostnader som A har hatt i anledningen saken for retten. 

For tingretten fremla advokat Wolland omkostningsoppgave 125 550 kroner, inkludert merverdiavgift, hvorav 
125 000 kroner var salær. I følge rettsboken fra hovedforhandlingen i tingretten, anførte advokat Steffensrud at 
arbeidet frem til hovedforhandling syntes for omfattende. 

For lagmannsretten har advokat Wolland, på vegne av sin klient, krevd dekket sakskostnader med 131 657 
kroner inkludert merverdiavgift, hvorav 121 875 kroner utgjør salær. Det fremkom ikke innvendinger mot 
omkostningsoppgaven under ankeforhandlingen. 

Lagmannsretten finner omkostningskravet rimelig og legger det til grunn. 

Mindretallet er kommet til at anken ikke kan føre frem. Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd skal 
A da dekke sakens omkostninger. Det følger av § 20-9 andre ledd at resultatet i lagmannsretten skal legges til 
grunn for saksomkostningsavgjørelsen ved tingretten. 

Mindretallet ser ikke grunnlag for å gjøre unntak etter § 20-2 tredje ledd for omkostningene for lagmannsretten. 
Med henvisning til § 20-2 tredje ledd bokstav a fant tingretten ikke å ikke tilkjenne saksomkostninger. 
Mindretallet finner ikke grunn til å endre tingrettens vurdering, som derved blir stående. 

Dommen er avsagt med den dissens som fremgår over. 

Det ble fra [bedrift] inngitt avledet anke for så vidt angår sakskostnadsavgjørelsen i tingretten. Under planmøtet 
trakk [bedrift] den avledede anke. 

Det er ikke blitt avsagt hevingskjennelse, hvoretter det nå avsies hevingskjennelse samtidig med domsavsigelse 
i hovedanken. 
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Partene ble orientert om dette, og det er ikke inngitt særskilt omkostningskrav for denne del av saken, som 
heller ikke har medført ekstra kostnader for A. 

[bedrift] vil måtte dekke rettsgebyr etter senere faktura fra lagmannsretten. 

Den avledede ankesaken heves. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. [bedrift] AS oppsigelse av A er ugyldig. 

 

2. [bedrift] AS betaler til A innen 2-to-uker fra dommen forkynnelse erstatning med 180 000-
etthundreogåttitusen-kroner. 

 

3. [bedrift] AS betaler til A innen 2-to-uker fra dommens forkynnelse sakskostnader for tingretten med 125 
500-etthundreogtjuefemtusenfemhundre-kroner og for lagmannsretten med 131 657-
etthundreogtrettientusensekshundreogfemtisju-kroner. 
 

 

SLUTNING 
1. Avledet ankesak heves. 

 

2. [bedrift] AS betaler rettsgebyr etter lagmannsrettens faktura.  
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Eidsivating lagmannsrett - Dom - LE-2018-109639 
 
 

Instans Eidsivating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-03-11 
Publisert LE-2018-109639 
Stikkord Arbeidsrett. Mangelfull oppsigelse. Erstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-4. 
Sammendrag Saken gjelder krav om erstatning etter oppsigelse, som var mangelfull. 

Arbeidsgiver ble i tingretten dømt til å betale erstatning for lidt og fremtidig tap og 
oppreisningserstatning. Etter anke ble arbeidsgiver frikjent for erstatningskravet, 
og oppreisningserstatning ble redusert. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Nedre Romerike tingrett TNERO-2017-144863 – Eidsivating lagmannsrett LE-
2018-109639 (18-109639ASD-ELAG/). 

Parter [virksomhet1] AS (advokat Sverre Olaf Simonsen) mot A (advokat Bernhard 
Bredok Hagevik). 

Forfatter Lagdommer Kjersti Lund, lagdommer Bjørn Olav Aspelund og tilkalt dommer, 
sorenskriver Odd Magne Gjerde.Meddommere: pensjonist Terje Johan Eriksen og 
daglig leder Jon Arne Krogsæter. 

 
 

 
 

Saken gjelder krav om erstatning etter oppsigelse. 

A ble ved arbeidsavtale av 13. september 2016 ansatt som sjåfør i [virksomhet1] AS. Den 19. mai 2017 mottok 
A en e-post med et vedlagt brev, datert 18. mai 2017, med tittelen «oppsigelse». Følgende fremgikk av brevet: 

Med dette sies du, A, opp fra din stilling som sjåfør hos [virksomhet1] AS med virkning fra dagens dato, 
18.05.2017. Du sies opp med en oppsigelsestid på to uker. Dvs du jobber t.o.m 31.05.2017. 

Det er uenighet mellom partene om brevet var en reell oppsigelse eller om A selv hadde sagt opp sin stilling før 
brevet ble sendt. Det er enighet mellom partene om at brevet, dersom det er å anse som en oppsigelse fra 
arbeidsgivers side, ikke fyller formkravene i arbeidsmiljøloven. 

I perioden 1. til 20. juni 2017 fortsatte A som sjåfør. Det er omtvistet hva som var foranledningen til kjøringen 
og hvorvidt A oppfattet at han kjørte for [virksomhet2] eller om han trodde han fortsatt kjørte for 
[virksomhet1]. 

Den 1. juni 2017 søkte A om dagpenger fra NAV som følge av at arbeidsforholdet til [virksomhet1] hadde 
opphørt. Han fikk avslag på søknaden den 13. juni 2017, med den begrunnelse at han hadde krav på lønn fra 
arbeidsgiver i oppsigelsesperioden til og med 30. juni 2017. Han fremsatte senere ytterligere to søknader om 
dagpenger. 

A reiste på ferie til Romania rundt 22. juni 2017 og returnerte til Norge i midten av august. Underveis i ferien 
var det kontakt mellom A og B vedrørende videre arbeid for [virksomhet2]. B ønsket at A skulle komme 
tilbake til Norge for å arbeide for ham. 

Den 15. august 2017 sendte advokat Hagevik prosessvarsel til [virksomhet1]. Det ble gjort gjeldende 
erstatningskrav på As vegne, som følge av ugyldig oppsigelse. 

Stevning i saken ble tatt ut 18. september 2017 og tilsvar ble inngitt 17. oktober 2017. Nedre Romerike tingrett 
avsa dom den 25. mai 2018 med slik slutning: 

1. Oppsigelsen av A er mangelfull. 
 

2. [virksomhet1] AS betaler innen 14 – fjorten – dager fra forkynning av denne dom kr. 251.350 – 
kronertohundreogfremtientusentrehundreogfemti – i erstatning til A for lidt og fremtidig tap. 
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3. [virksomhet1] AS betaler innen 14 – fjorten – dager fra forkynning av denne dom kr. 50.000 – 
kronerfemtitusen – i oppreisningserstatning til A. 

 

4. [virksomhet1] AS betaler innen 14 – fjorten – dager fra forkynning av denne dom sakskostnader til A ved 
det offentlige med kr. 81.600 – kroneråttientusensekshundre –. 

 

[virksomhet1] anket den 25. juni 2018 dommen til Eidsivating lagmannsrett. A tok til motmæle i tilsvar av 17. 
juli 2018. Ankeforhandling ble holdt i Lagmannsrettens hus på Eidsvoll den 14. og 15. februar 2019. Partene 
møtte og forklarte seg. I tillegg avga fire vitner forklaring. Bevisførselen ellers fremgår av rettsboken. 
 
 
[virksomhet1] AS har i hovedsak gjort gjeldende: 
[virksomhet1] har ikke sagt opp A. Det ble avholdt et møte mellom A, to øvrige ansatte og C en av dagene 
forut for e-posten av 19. mai 2017. Foranledningen for møtet var at [virksomhet1] hadde bestemt seg for å 
avslutte kjøring for ES Transport/Anticimex fra 1. juni 2017, da oppdraget ikke var lønnsomt. Det ble informert 
om at [virksomhet2] skulle overta oppdraget og at B ønsket at de skulle arbeide for ham. A var villig til å 
arbeide for [virksomhet2], og var enig i at arbeidsforholdet skulle avsluttes. A har ved konkludent adferd, ved å 
begynne å jobbe hos [virksomhet2], avsluttet arbeidsforholdet til [virksomhet1]. [virksomhet1] aksepterte dette, 
uten at det ble bedt om skriftlig oppsigelse fra A. Brevet benevnt som «oppsigelse» var kun skrevet til intern 
bruk i [virksomhet1], som et grunnlag for å avslutte lønnsutbetalingen til A. [virksomhet1] hadde ingen grunn 
til å si opp A. De var fornøyd med hans arbeid og ville funnet annet arbeid til ham om han ikke var enig i å 
begynne å jobbe for [virksomhet2]. 

A startet å arbeide for [virksomhet2] 1. juni 2017. Korrespondanse mellom B og A viser at A var ansatt hos B. 
A mottok også lønn fra selskapet via Vipps fra Bs ektefelle. 

Dersom lagmannsretten kommer til at A ble sagt opp, er det på det rene at oppsigelsen ikke fyller formkravene i 
arbeidsmiljøloven. A har imidlertid ikke oppfylt sin tapsbegrensningsplikt. Han valgte å ikke fortsette arbeidet 
hos [virksomhet2], selv om han skulle arbeide på de samme vilkår som han hadde hos [virksomhet1]. Det er 
ingen holdepunkter for at [virksomhet2] ville betale A kontant eller på andre måter la være å følge skatte- og 
avgiftsregler ved lønnsutbetaling til A. Det økonomiske tap A har lidt kunne derfor i sin helhet vært unngått, og 
det er ikke grunnlag for erstatning for økonomisk tap. 

Det er ikke grunnlag for oppreisningserstatning da [virksomhet1] i liten grad er å klandre for avslutningen av 
arbeidsforholdet. A gikk frivillig over i et annet arbeidsforhold. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. [virksomhet1] AS frifinnes. 

 

2. [virksomhet1] AS tilkjennes omkostninger for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
A har i hovedsak gjort gjeldende: 
Det foreligger formuriktig oppsigelse som gir grunnlag for erstatning for økonomisk tap og oppreisning. 

Det foreligger ingen oppsigelse fra As side og heller ingen frivillig avtale om å avslutte arbeidsforholdet. Det er 
uklarheter rundt møtetidspunkt, møtedeltakere og innhold i møtet. Helt frem til ankeforhandlingen har det vært 
hevdet fra ankende parts side at B deltok på møtet. Det foreligger ikke referat fra møtet. Oppsigelsen fra 
[virksomhet1] ville vært overflødig dersom det var inngått avtale om et nytt arbeidsforhold. A ble oppsagt ved 
ensidig viljeserklæring fra [virksomhet1]s side. 

A har oppfylt sin plikt til å begrense økonomisk tap. Han trodde B jobbet i [virksomhet1]. Han hadde en helt 
sentral rolle i driften av [virksomhet1]. A oppfattet det slik at han fortsatt jobbet for [virksomhet1] i juni 2017. 
Han var ikke klar over at han hadde ny arbeidsgiver. Han kjørte samme bil, med [virksomhet1]s logo, og han 
brukte [virksomhet1]s uniform. Han forholdt seg til B, som før. Han hadde ikke inngått noen ny 
arbeidskontrakt og B har ikke innberettet lønn for ham. A ønsket ikke å jobbe for B, da han anså ham som en 
useriøs arbeidsgiver som betalte lønn i kontanter. 
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A har ikke på noe tidspunkt vært ansatt av [virksomhet2]. Korrespondansen mellom A og B viser at det er tale 
om et jobbtilbud. A ville ikke søkt om dagpenger dersom han var i et nytt arbeidsforhold. A ble presset til å 
jobbe i juni, ellers ville han ikke mottatt feriepengene han hadde til gode. Han har ikke plikt til å akseptere svart 
arbeid for å begrense sitt økonomiske tap etter oppsigelse. Det har vært svært utfordrende å finne arbeid som en 
ufaglært med språklige utfordringer. Tingrettens erstatningsutmåling er korrekt. 

A har krav på oppreisning ut fra [virksomhet1]s klanderverdige opptreden og den påkjenning oppsigelsen har 
påført A. Også på dette punkt er tingrettens vurdering korrekt. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. A tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Der er enighet om at [virksomhet1]s brev av 18. mai 2017 ikke oppfyller de formkravene som stilles til en 
oppsigelse i arbeidsmiljøloven kapittel 15. Brevet representerer blant annet brudd på sentrale bestemmelser om 
drøftingsmøte og om hvilke opplysninger om arbeidstakers rettigheter som skal fremgå av oppsigelsen, jf. § 15-
4 andre ledd. Hovedspørsmålet i saken er imidlertid hvorvidt brevet er å anse som arbeidsgivers oppsigelse, 
eller om stillingen allerede var sagt opp av A ved enighet eller ved overgang til nytt arbeidsforhold. 
 
 
Avslutningen av arbeidsforholdet 
Lagmannsretten er ikke i tvil om at As arbeidsforhold hos [virksomhet1] ble avsluttet etter initiativ fra 
arbeidsgiver. C, som var kjøreleder og As nærmeste overordnede, forklarte for lagmannsretten at oppdraget for 
ES Transport/Anticimex skulle avsluttes fra 1. juni 2017. Avslutningen av oppdraget var konsekvens av en 
lønnsomhetsvurdering hos [virksomhet1]. A var i hovedsak ansatt som sjåfør i forbindelse med dette oppdraget. 
To-tre andre personer var ansatt som hjelpemenn på samme oppdrag. Samtlige som var ansatt i [virksomhet1] 
og som i hovedsak jobbet på oppdraget for ES Transport/Anticimex fikk samme beskjed. Samtidig som de fikk 
vite at oppdraget skulle avsluttes ble de informert om at [virksomhet2] skulle fortsette med oppdraget og at B 
ville tilby dem alle jobb på samme vilkår som de hadde i [virksomhet1]. C forklarte at A ønsket å gå over til 
[virksomhet2] og at de derfor ble enige om dette i møtet. 

Selv med utgangspunkt i Cs forklaring, kan lagmannsretten ikke se annet enn at A fikk beskjed av arbeidsgiver 
om at det ikke var jobb for ham lenger i [virksomhet1]. Arbeidsrettslig må dette være å anse som en muntlig 
oppsigelse. En mulig felles forståelse om at A ville arbeide videre for en annen arbeidsgiver, [virksomhet2], 
endrer ikke forholdets karakter av oppsigelse. [virksomhet2] hadde ikke på dette tidspunktet gitt noe konkret 
tilbud om arbeid til A, og han deltok heller ikke i møtet. Hva [virksomhet1] og [virksomhet2] hadde blitt enige 
om seg i mellom, er uten betydning for den arbeidsrettslige vurderingen av avslutningen av arbeidsforholdet 
mellom A og [virksomhet1]. 

C forklarte videre for lagmannsretten at møtet fant sted dagen før eller samme dag som oppsigelsen ble skrevet. 
Det er ingen holdepunkter for at det på dette tidspunktet var inngått noen arbeidsavtale – verken skriftlig eller 
muntlig – mellom A og [virksomhet2]. I følge forklaring fra både A og B, oppsøkte A B etter å ha mottatt 
oppsigelsen, med spørsmål om hva brevet innebar. B sa da at A ikke behøvde å bry seg om oppsigelsen, men at 
han kunne jobbe videre for [virksomhet2]. På det tidspunkt oppsigelsen ble sendt per e-post, den 19. mai 2017, 
var det dermed ikke inngått noen avtale mellom A og [virksomhet2] om videre arbeid. [virksomhet1] kan 
dermed ikke høres med at A ved konkludent adferd, ved å starte arbeid for [virksomhet2], sa opp sin stilling i 
[virksomhet1] før brevet ble sendt. 

Det er lagmannsrettens vurdering at oppsigelsen datert 18. mai 2017 etter sin ordlyd gir uttrykk for realitetene 
rundt avslutningen av As ansettelse i [virksomhet1]. Det fremgår uttrykkelig av brevet at A sies opp fra sin 
stilling, og at oppsigelsen skyldes at de ikke lenger har kontrakt med Anticimex/ ES Transport, som A «var 
ansatt som sjåfør for». A ble avslutningsvis gitt en ukes frist dersom han hadde «innsigelser på denne 
avgjørelsen». Etter lagmannsrettens vurdering er det ingenting i dette brevet som indikerer at det i realiteten var 
tale om en oppsigelse fra As side eller at det var oppnådd noen form for enighet som fratar avslutningen av 
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arbeidsforholdet karakter av å være en oppsigelse fra arbeidsgivers side. Dersom en slik forutsetning lå til 
grunn for avslutningen av arbeidsforholdet, må det antas at dette ville fremgått av brevet. 

Etter dette må arbeidsforholdet anses avsluttet ved arbeidsgivers oppsigelse datert 18. mai 2017. Oppsigelsen 
fyller, som partene er enige om, ikke kravene i arbeidsmiljøloven § 15-1 og § 15-4. Oppsigelsen er formuriktig, 
og skal anses ugyldig etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-5 første ledd. A har ikke krevd dom for 
ugyldighet, men kan etter arbeidsmiljøloven § 15-5 andre ledd kreve erstatning som følge av mangelfull 
oppsigelse. 
 
 
Erstatning 
Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd, jf. § 15-5 andre ledd siste punktum. Det følger av § 
15-12 andre ledd at erstatningen fastsettes til det beløp som retten «finner rimelig under hensyn til det 
økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig». 

I Rt-2001-1253 (side 1258) er det blant annet uttalt følgende: 

Bestemmelsen gir altså anvisning på utmåling ut fra et bredt rimelighetsskjønn. Når det gjelder lønnskravet, 
må imidlertid utgangspunktet være at dette skal dekkes fullt ut, jf. også uttalelser i lovforarbeidene, 
Ot.prp.nr.41 (1975–1976) [ ... ] side 78. 

Videre fremgår følgende på side 1260 i samme dom: 

Jeg tar utgangspunkt i at A iallfall skal ha erstattet det lønnstap som den uberettigede avskjed har påført 
ham ut fra erstatningsrettslig årsaksbetraktning. 

Med disse utgangspunktene vil tingrettens beregning av erstatning for inntektstap være korrekt, tatt i 
betraktning den perioden A var uten inntekt. Lagmannsretten finner imidlertid at A ikke har gjort det som med 
rimelighet kunne forventes av ham for å begrense sitt økonomiske tap, og at det må få avgjørende betydning for 
erstatningskravet. 

A var etter lagmannsrettens syn klar over at ansettelsesforholdet i [virksomhet1] hadde opphørt i juni 2017. Det 
vises blant annet til hans søknad om dagpenger, sendt elektronisk til NAV den 1. juni 2017. I søknaden oppgis 
at årsaken til endringen i arbeidsforholdet var at arbeidsgiver hadde sagt ham opp og at arbeidsforholdet varte 
til 3. juni 2017. Dagpenger ble søkt fra 1. juni 2017, og det er for lagmannsretten uvisst hvorfor 
arbeidsforholdet er angitt å ha opphørt 3. juni. I nye søknader om dagpenger av 16. og 21. juni 2017, ble det 
oppgitt at arbeidsforholdet opphørte 31. mai 2017. I den perioden A fortsatt arbeidet som sjåfør med oppdrag 
for ES Transport/Anticimex etter 31. mai 2017 og frem til han reiste på ferie til Romania ca. 22. juni 2017, 
måtte det være klart for ham at han ikke lenger arbeidet for [virksomhet1]. Den eneste alternative 
arbeidsgiveren A kan ha forholdt seg til, var [virksomhet2]. 

At A mottok penger fra B via Vipps fra hans ektefelle, underbygger at han var i et arbeidsforhold med 
[virksomhet2]. B forklarte for lagmannsretten at A hadde sterkt ønske om å få lønn før han reiste til Romania, 
men at lønn for juni ikke ville bli utbetalt før i juli. Vippsoverføringene på 2 350 kroner den 6. juni 2017 og 6 
100 kroner den 22. juni 2017 fra E, var merket «fra B», og var ifølge B forskudd på lønn. Selv om betalingen 
var ureglementert og heller ikke er innberettet av verken [virksomhet2] eller A som arbeidsinntekt, kan 
lagmannsretten ikke se andre plausible forklaringer på overføringene enn at de var lønn for utført arbeid. A kan 
etter lagmannsrettens syn ikke høres med at han følte seg presset til å arbeide i juni for å motta feriepenger fra 
[virksomhet1]. Feriepenger for både 2016 og 2017 ble ifølge fremlagt «sluttoppgjør» fra [virksomhet1] utbetalt 
22. juni 2017. 

Det synes for øvrig på det rene at det ikke ble formalisert noen arbeidsavtale mellom A og [virksomhet2]. B 
forklarte for lagmannsretten at de utsatte å skrive arbeidsavtalen til A kom tilbake fra ferie. For to andre 
tidligere ansatte i [virksomhet1], herunder vitnet D, ble det inngått skriftlig arbeidsavtale med [virksomhet2] 
tidlig i juni. Det er lagmannsrettens oppfatning at også A hadde tilbud om å inngå arbeidsavtale med 
[virksomhet2]. Dette støttes opp både av Bs vitneforklaring og av SMS-utveksling mellom A og B i juli og 
august 2017. 

Den 12. juli 2017 ba B A kontakte ham: «Jeg trenger å vite hva som skjer, sånn att jeg vet att jeg har folk på 
jobb». A svarte påfølgende dag at han ikke visste når han var tilbake i Norge fordi han ikke var ferdig med jobb 
i Romania. Videre at han hadde fått avslag to ganger på søknad om dagpenger. B svarte til dette: «Men hvis du 
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skal jobbe for meg, trenger du ikke dagpenger. Du får jo lønn fra meg. Fastlønn hver mnd.» Videre skrev han at 
han trengte A på jobb fra 24. juli 2017, og «Vi var jo enige om 4 uker». B skrev den 13. juli 2017videre: «Kom 
hjem og start jobb den 24/7, så får du første lønn 6/8 fra meg», og videre: «Trenger ett svar fra deg. Hvis du 
ikke vil begynne å jobbe for meg, må jeg begynne å lete etter annen sjåfør. Husk att du får fastlønn og betalt 
overtid, og fastlønn er beregnet på 8 timers dag». Den 17. juli 2017 skrev B: «Nå trenger jeg ett svar fra deg om 
du skal ha jobb hos meg», og videre den 1. august 2017: «hei. Dette er siste sjanse hvis du vil ha jobb. Jeg har 
dekket jobben frem til 11/8, men ansetter en annen hvis jeg ikke hører fra deg. Har 2 kandidater, men ønsker att 
du fortsetter for du vet hva jobben går ut på». 

Ut i fra denne korrespondansen slutter lagmannsretten at A jobbet for [virksomhet2] fra 1. til 20. juni 2017, 
men uten at det var inngått bindende arbeidsavtale. A og B hadde likevel en felles forståelse av at A skulle 
komme tilbake til Norge etter fire uker i Romania, og begynne å jobbe for [virksomhet2] den 24. juli 2017. A 
hadde med dette et stående jobbtilbud fra [virksomhet2] fra 1. juni 2017. Som det fremgår ovenfor, var det tale 
om full stilling med fast lønn. A svarte ikke på tilbudet. 

For lagmannsretten har A forklart at han ikke ville arbeide for B fordi han betalte lønnen svart. Lagmannsretten 
har fått fremlagt lønnsslipper for D allerede fra juli og august 2017, som viser regulære lønnsbetalinger til Ds 
konto. Lagmannsretten har ikke grunn til å anta annet enn at A ville fått utbetalt lønnen sin på samme måte, 
direkte overført til konto og med reglementert skattetrekk. Dette må legges til grunn som mest sannsynlig til 
tross for de ureglementerte lønnsbetalingene A fikk via Bs ektefelle i juni 2017. Lagmannsretten antar 
imidlertid, som nevnt ovenfor, at dette skjedde på grunn av situasjonen og As eget ønske. Lagmannsretten 
finner ikke bevismessig grunnlag for at B skal ha utbetalt kontanter til A og andre ansatte mens de var ansatt i 
[virksomhet1]. A fikk fastlønn fra [virksomhet1], og det er ikke sannsynliggjort noe grunnlag for kontante 
tilleggsbetalinger fra B. B var ikke ansatt i [virksomhet1] og A har ikke utført arbeid for [virksomhet2] før 1. 
juni 2017. Det kan dermed ikke legges til grunn at B har en historikk med utbetaling av kontant lønn, unndratt 
fra beskatning. 

Etter dette har lagmannsretten kommet til at A hadde tilbud om fast jobb på ordinære lønnsvilkår hos 
[virksomhet2] allerede fra 1. juni 2017. Det fremgår klart at A var foretrukket som sjåfør av B, og at han var 
gitt flere anledninger til å akseptere jobbtilbudet. Det er uvisst hvorfor A ikke ville arbeide for [virksomhet2]. 
Det er imidlertid på det rene at han mest sannsynlig ikke ville lidt noe økonomisk tap dersom han hadde 
akseptert tilbudet fra [virksomhet2]. A har dermed ikke oppfylt sin tapsbegrensningsplikt, og det er ikke rimelig 
å pålegge [virksomhet1] ansvar for å erstatte et økonomisk tap som kunne vært unngått. 
 
 
Oppreisning 
Lagmannsretten finner imidlertid at det er grunnlag for å idømme oppreisning. [virksomhet1] utviste klart 
klanderverdig opptreden gjennom å neglisjere sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven ved oppsigelsen. Som 
arbeidsgiver for opp mot 60 ansatte må det forventes en mer inngående kunnskap om ansattes rettigheter ved 
oppsigelse. A var åpenbart i en sårbar situasjon som utenlandsk og ufaglært arbeidstaker. Han forsto ikke hva 
oppsigelsen innebar, og måtte søke hjelp hos B for å forstå innholdet av brevet. Det grenser opp mot utilbørlig 
utnyttelse av en svak arbeidstaker når prosessen fra [virksomhet1]s side gis skinn av en oppnådd enighet om å 
avslutte arbeidsforholdet. 

Selv om det kan bebreides A at han ikke aksepterte tilbud om nytt arbeid, er det ingenting å bebreide ham i 
selve oppsigelsesprosessen. At oppsigelsen førte til en vanskelig situasjon for han og familien, kan ikke være 
tvilsomt. Under tingrettens behandling av saken, og under saksforberedelsen for lagmannsretten, fremsatte 
[virksomhet1] påstander om mangler ved As utførelse av arbeidet. Dette ble i liten grad underbygget med bevis, 
og anførselen om at oppsigelsen uansett ville være rimelig grunnet mangler ved arbeidsutførelsen, ble først 
frafalt under prosedyren for lagmannsretten. 

Tingretten skrev følgende om nivået for oppreisning: 

Hva gjelder oppreisningsnivået, må det bl.a. ses hen til at det var snakk om en uberettiget oppsigelse, ikke 
en avskjed. I LE-2015-162348 ble det tilkjent kr. 35.000 for formuriktig oppsigelse. I den saken var også 
arbeidstakers eget forhold av betydning ved utmålingen. I LE-2011-128527, hvor det ble lagt til grunn som 
sannsynlig at arbeidsgiver hadde produsert en uekte egenoppsigelse fra arbeidstaker, ble det tilkjent kr. 
20.000 i oppreisning. I Rt-2011-74 ble det tilkjent kr. 50.000 for en oppsigelse som «kunne ha blitt 
oppfattet som en bekreftelse på at arbeidstakeren hadde begått den straffbare handling som han senere er 
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blitt frifunnet for». Vår sak er ikke belastende på samme måte. I Rt-2015-718 ble oppreisningen satt til kr. 
30.000, knyttet til langvarig usikkerhet om et arbeidsforhold som Høyesterett var kommet til at var 
beskyttet som virksomhetsoverdragelse. 

Tingretten kom til at oppreisning skulle tilkjennes med 50 000 kroner. Lagmannsretten viser til den samme 
rettspraksis som tingretten, men finner at oppreisningen bør reduseres noe. Det vises til at A, ved å akseptere 
nytt arbeid hos [virksomhet2], til en viss grad selv kunne redusert også den ikke-økonomiske påkjenningen 
oppsigelsen førte med seg. Lagmannsretten finner etter dette at oppreisning bør tilkjennes med 40 000 kroner. 
 
 
Sakskostnader 
Ingen av partene kan anses å ha vunnet saken, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. annet ledd. A har fått fullt 
medhold i at oppsigelsen var mangelfull, men den tilkjente erstatningen er kraftig redusert. Hva gjelder den 
økonomiske siden av saken, som langt på vei må anses som sakens realitet, kan [virksomhet1] anses å ha fått 
medhold av betydning, jf. tvisteloven § 20-3. Lagmannsretten finner imidlertid ikke at det foreligger 
tungtveiende grunner som tilsier at [virksomhet1] bør tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. Denne delen 
av saken ble først tilstrekkelig opplyst på ankeforhandlingens andre dag, med vitneforklaring fra B og 
fremleggelse av nye dokumenter. [virksomhet1] kan bebreides for ikke å ha sørget for at disse bevisene 
fremkom på et langt tidligere stadium av saken. Etter dette tilkjennes ingen av partene sakskostnader for 
lagmannsretten. 

Ut ifra de samme hensyn finner lagmannsretten ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er enstemmig. 
 

SLUTNING 
1. Anken over tingrettens domsslutning punkt 1 forkastes. 

 

2. [virksomhet1] frifinnes for kravet om erstatning for økonomisk tap. 
 

3. [virksomhet1] AS betaler oppreisning til A med 40 000 – førtitusen – kroner innen 2 – to – uker fra 
forkynnelsen av denne dommen. 

 

4. Tingrettens domsslutning punkt 4 stadfestes. 
 

5. Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes ikke. 
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Frostating lagmannsrett - Dom - LF-2018-110209 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-03-07 
Publisert LF-2018-110209 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Grovt pliktbrudd. Foreldelse av gjeld. Foreldelsesloven § 2 

jf. § 3 nr. 1 og § 12. 
Sammendrag Saken gjaldt rettmessigheten av avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14, samt krav 

om erstatning og oppreisning. I tillegg gjaldt saken motkrav om betaling av 
arbeidstakerens gjeld til selskapet. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til 
at avskjeden var rettmessig. Selskapet ble frifunnet for krav om erstatning. 
Motkravet ble fremmet innenfor tilleggsfristen på 1 år. Innsigelsen om foreldelse 
ble derfor ikke tatt til følge. Anke forkastet. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Fosen tingrett TFOSN-2017-112106 – Frostating lagmannsrett LF-2018-110209 
(18-110209ASD-FROS). 

Parter A (advokat Kjell Oddvar Heggvoll) mot [Virksomhet1] AS (advokat Atle Melø). 
Forfatter Lagdommer Ivar Sølberg, lagdommer Arve Rosvold Alver og ekstraordinær 

lagdommer Knut Røstum.Meddommere: sekretær Magne Nydal og daglig leder 
Øyvind Jenssen. 

 
 

 
 

Saken gjelder rettmessigheten av avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 og krav om erstatning og oppreisning. 
Saken gjelder også motkrav om betaling av arbeidstakerens gjeld til selskapet. 

Partene er enige om at tingrettens fremstilling av saken i dommen på side 2 og 3 er riktig. Om dette skriver 
tingretten: 

«Saksøkeren, A, er elektroinstallatør. Han fikk i 2010 tilbud om å kjøpe seg inn i [Virksomhet2] AS, og er i 
dag en av tre aksjonærer i dette selskapet. De to andre aksjonærene er B og C. [Virksomhet2] AS eier 
[Virksomhet1] AS (heretter [Virksomhet1]). C er daglig leder i [Virksomhet1], og A var ansatt som faglig 
leder. A var fagansvarlig for alle montørene og installasjonsarbeidene i selskapet». 

Lagmannsretten bemerker at denne organiseringen er i samsvar med det ene av to organisasjonskart som er 
fremlagt for lagmannsretten. Begge organisasjonskartene viser at C er «daglig leder», men det andre kartet viser 
at A er sidestilt, og ikke underlagt, daglig leder C. I As arbeidsavtale står det blant annet at han «samhandler 
med daglig leder», og at hans «nærmeste overordnede er daglig leder». 

Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at daglig leder C reelt og formelt hadde lederansvar også 
overfor A. Om bakgrunnen for konflikten skriver tingretten: 

«Høsten 2016 oppsto det problemer i samarbeidet mellom daglig leder C og A. A mente at C hadde gjort 
seg skyldig i økonomiske misligheter mot [Virksomhet1]. C ble suspendert i begynnelsen av november 
2016 uten at det formelt var fattet vedtak i selskapets styre. C var da bortreist, og det ble ikke holdt noe 
drøftingsmøte før han ble suspendert. A anmeldte C til politiet for et forhold som politiet henla etter kort 
tid. A fungerte som daglig leder i en kort periode i november 2016. 

I slutten av november 2016 ble det holdt et «forsoningsmøte» mellom C og A, og C kom tilbake i sin 
stilling som daglig leder. Etter dette utviklet situasjonen seg dithen at A ble avskjediget ved brev av 24. 
januar 2017 etter at det var holdt drøftingsmøte noen dager tidligere. I skriftlig begrunnelse av 31. januar 
2017 ble det vist til fem punkter som var grunnlag for avskjeden. Disse var drapstrusler mot daglig leder, 
ureglementert fravær og ordrenekt, private innkjøp på arbeidsgiverselskapets regning, illojalitet i 
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arbeidsforholdet og innvilgelse av lønnsøkning for en ansatt uten fullmakt. Det ble holdt forhandlingsmøte 
mellom partene 8. februar 2017, der arbeidsgiver ved daglig leder fastholdt at avskjeden var rettmessig og 
gyldig. .... 

Etter avskjeden har saksøkte blitt oppmerksom på flere forhold som anføres å være eksempler på As 
illojalitet mot selskapet. Dette gjelder blant annet 27 saker som ble funnet i arkivet, der de fleste gjelder 
elektrisk arbeid utført etter tilsyn i private boliger fra det lokale el-tilsyn. I disse sakene var ingen av 
huseierne kunder hos [Virksomhet1] , og ingen av montørene som hadde utført arbeidet, var ansatt i 
[Virksomhet1]. I følge A var det [Virksomhet3] AS som utførte arbeidet i samtlige 27 tilfeller. Dette 
selskapet var ikke registrert i el-registeret, og hadde dermed ikke anledning til å utføre slikt arbeid. A har i 
rapportene til det lokale el-tilsynet bekreftet at rettelsene var utført i samsvar med lov og forskrifter, og har 
stemplet rapportene med stempel fra [Virksomhet1]. Dette innebærer at [Virksomhet1] er ansvarlig for det 
arbeidet som er utført, selv om selskapet ikke har hatt noen inntekt i forbindelse med rettelsene.». 

Fosen tingrett avsa 24. mai 2018 dom med slik slutning: 

I hovedsøksmålet: 
[Virksomhet1] AS frifinnes. 

I motsøksmålet: 
A dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen å betale til [Virksomhet1] AS 290 241 – 
tohundreognittitusentohundreogførtien – kroner. 

I begge: 
A dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen å betale sakskostnader til [Virksomhet1] AS 
med 304 649 – trehundreogfiretusen-sekshundreogførtini – kroner. 

Tingretten kom enstemmig til at A hadde gjort seg skyldig i grove pliktbrudd og vesentlig mislighold av 
arbeidsavtalen, og at avskjeden etter en helhetsvurdering var rettmessig. 

Tingretten la avgjørende vekt på at A over lengre tid hadde nektet å følge ordre fra daglig leder og at han unnlot 
å møte opp på arbeidsplassen for å unngå og møte daglig leder. I tillegg la tingretten vekt på As uttalelser på 
arbeidsplassen til to ansatte om at det «kunne gå liv» dersom han og C møtte hverandre. 

A har anket dommen til lagmannsretten. Han fastholder at avskjeden er urettmessig og at selskapet er 
erstatningsansvarlig. [Virksomhet1] AS har påstått anken forkastet, både hva gjelder hovedkravet og motkravet. 

Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 7. – 9. januar 2019. A og C møtte og de forklarte seg. Til 
sammen elleve vitner forklarte seg. Om bevisførselen ellers, vises det til rettsboken. 

Under domskonferansen ble det reist spørsmål om anvendelsen av tilleggsfristen i foreldelsesloven § 12 første 
ledd bokstav b i tilknytning til de eldste postene i selskapets pengekrav (motkravet) mot A. På lagmannsrettens 
forespørsel har prosessfullmektigene inngitt prosesskriv om dette den 23. januar 2019. 
 
 
Ankeparten, A, har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
Avskjeden er urettmessig og A er berettiget til erstatning. Det var ikke grunnlag for avskjed. De forhold som 
skriver seg fra tiden før «forsoningsmøtet» 23. november 2016 kan ikke brukes som avskjedsgrunn. Det som er 
avgjørende, er bedømmelsen av de omstendighetene som er påberopt i den skriftlige begrunnelsen for 
avskjeden. 

A har ikke framsatt drapstrusler mot C. A holdt seg fra slutten av november 2016 borte fra arbeidsplassen når C 
var der. A fant det best å arbeide hjemmefra. A har høyt blodtrykk. Han var redd at tilstanden kunne bli alvorlig 
dersom det oppsto en konfrontasjon med C. Han sa til to medarbeidere at han holdt seg hjemme fordi han var 
redd det kunne gå liv tapt dersom han kom på jobb. Han mente da å si at han selv kunne miste livet på grunn av 
sin helsetilstand. Dette var ingen trussel mot C. 

A har ikke hatt ureglementert fravær eller nektet å etterkomme / svare på beskjeder fra daglig leder, heller ikke 
fra slutten av november 2016. Han hadde anledning til å arbeide fra hjemmekontoret. Han utførte alle sine 
oppgaver i [Virksomhet1], og kollegaene og andre fikk tak i ham når de hadde behov for det. A svarte bevisst 
ikke på eposter fra C, men svarte til andre i selskapet. Det dreier seg ikke om ordrenekt. Alle oppgaver ble 
ivaretatt. A hadde for øvrig flere sykedager i perioden. 
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Når det gjelder private innkjøp som har blitt betalt av [Virksomhet1], var dette i samsvar med den praksis de tre 
eierne hadde hatt hele tiden. Noe ble ført på mellomregningskonto. Andre utgifter ble ført på selskapet i tråd 
med praksis. Dette var en form for «frynsegoder» eierne var enige om. 

To regninger fra bilverkstedet selskapet brukte til firmabiler, og eierne til sine privatbiler, skulle ha vært 
håndtert på en annen måte. Han mente det dreide seg om et forsikringsoppgjør, men har ikke bedt om 
fakturering på denne måten. 

A har ikke opptrådt illojalt overfor [Virksomhet1]. A har ikke latt utføre arbeid som ikke er blitt fakturert på 
vanlig måte fra [Virksomhet1]. Når det gjelder [prosjekt1] utførte byggherren alt som kunne utføres av 
ufaglærte. [Virksomhet1] foretok bare koblingene. Det ble ikke arbeidet mer enn de timene som er fakturert. 

[prosjekt2] var ikke et lønnsomt prosjekt. Dette var ikke noe A kunne bebreides for. [prosjekt3] var ikke 
prosjektert ferdig da han ble avskjediget. 

To fakturaer til D ble kreditert fordi de ikke skulle sendes til ham personlig. Fakturaene ble plassert på en annen 
kunde, Boinnova, som en midlertidig ordning, i påvente av nærmere beskjed fra D. Fakturaene ble ikke belastet 
denne kunden, og ingen har lidt noe tap. 

A har ikke forsøkt å etablere en ordning med arbeidsinnleie til [Virksomhet1] av sin datter via et 
bemanningsselskap. Ingen vilkår er forsøkt holdt skjult. 

Mens A var daglig leder i [Virksomhet1] i november 2016 ga han en lønnsøkning til en ansatt i samsvar med 
selskapets praksis. A mente å rette opp en feil som var begått. Han var ikke kjent med at økningen førte til at 
andres lønninger måtte oppjusteres. 

Tilsynssakene er ikke en del av avskjedsgrunnlaget fordi de ikke gjelder forhold av tilsvarende art som i 
begrunnelsen for avskjeden. A erkjenner at han i disse sakene har begått feil isolert sett. Planlagt samarbeid ble 
ikke noe av. C var imidlertid kjent med forholdet, og det kan derfor ikke brukes som avskjedsgrunn. Han tar 
sammen med [Virksomhet3] AS ansvaret dersom det skulle oppstå feil som [Virksomhet1] kan komme til å 
hefte for. 

Erstatningskravet: 
Det har gått tid siden saken ble reist, og tapet har økt. Erstatning for tapt inntekt og tap i fremtidig erverv bes 
fastsatt etter rettens skjønn. A har hatt sykepenger i ett år og han har ikke tatt ut lønn fra sitt nye selskap. 
Selskapet gikk med et lite underskudd i 2017. 

Erstatning for ikke-økonomisk tap bes også fastsatt etter rettens skjønn. Hitra er et lite samfunn og 
avskjedssaken er blitt godt kjent. 

Motkravet: 
Når det gjelder kravet i motsøksmålet, har store deler av dette sin bakgrunn i den uheldige praksisen i 
[Virksomhet1] med å føre private utgifter på selskapet. 

Kravet i tilknytning til varmepumpe i 2010 og snekkerarbeid og varer fra juni 2013 er foreldet. Tilleggsfristen i 
foreldelsesloven § 12 første ledd bokstav b kommer ikke til anvendelse. Kravet har ingen sammenheng med As 
verv. Kravet skyldes ikke hans utførelse av vervet som styremedlem eller posisjon som eier. Selskapet kunne 
med all rett og rimelighet ha forlangt oppgjør tidligere, jf også at revisor hadde påpekt selskapets ulovlige 
aksjonærlån. Slike lån foreldes etter den alminnelige fristen på tre år, med utgangspunkt i den dag selskapet 
hadde rett til å kreve oppfyllelse. 

A har nedlagt slik påstand: 
1. Avskjeden av A kjennes urettmessig og [Virksomhet1] AS dømmes til å betale erstatning til ham etter 

rettens skjønn, oppad begrenset til 1 250 000 kroner. 
 

2. A frifinnes i motsøksmålet mot å betale 96 452,69 kroner til [Virksomhet1] AS. 
 

3. [Virksomhet1] AS dømmes til erstatte sakens omkostninger for A. 
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Ankemotparten [Virksomhet1] AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
Avskjeden av A var rettmessig og følgelig ingen uforholdsmessig reaksjon. Det er ikke grunnlag for erstatning. 
Tingrettens dom bygger på riktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse. 

Det var ingen personkonflikt som førte til avskjed, men As handlinger. Hvert enkelt forhold som er angitt som 
begrunnelse for avskjeden er tilstrekkelig. As adferd anses som grovt pliktbrudd og vesentlig mislighold av 
arbeidsavtalen. Arbeidsgiver reagerte innen rimelig tid. 

A har framsatt drapstrusler mot C. Truslene er i seg selv avskjedsgrunn. Det er denne adferden som er mest 
alvorlig. Det er ikke avgjørende om truslene var ment å være reelle fra As side. A oppsøkte i ettertid de to 
ansatte som hørte det A sa. Han truet dem til å undertegne erklæringer om at det ikke dreide seg om 
drapstrussel. 

Fra slutten av oktober 2016 frem til avskjeden var A ikke på kontoret. Det var ikke mulig for daglig leder å få 
kontakt med ham. A hadde adgang til å bruke hjemmekontor, men dette forutsatte at arbeidsoppgavene ble 
utført. 

A har selv bekreftet at han ignorerte daglig leders henvendelser i denne perioden. C sendte en rekke eposter til 
A. Ingen av disse ble besvart. Det ble også purret på svar. Henvendelsene var vesentlige for driften i selskapet. 
Det var bare A som kunne svare. 

En daglig leder er avhengig av å ha direkte kontakt med mellomledere. Det er ikke tilstrekkelig å ha kontakt via 
andre ansatte. Slik ordrenekt er et grovt pliktbrudd og grunnlag for avskjed. 

[Virksomhet1] hadde en ordning som innebar at selskapet dekket eiernes kostnader til ordinær service på 
private biler, samt dekkskift og dekkhotell. Ordningen gjaldt ikke reparasjoner av privatbilene. Som motytelse 
skulle eierne ikke kreve kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil i jobbsammenheng. 

A ga bilverkstedet beskjed om å sende to regninger på til sammen 36 613 kroner til [Virksomhet1], for 
reparasjon av sin private bil. Han gjorde ikke selskapet oppmerksom på dette. Forholdene ble oppdaget ved en 
tilfeldighet. Det er vanlig at eierne har mellomregningskontoer som gjøres opp regelmessig, men dette 
forutsetter beskjed til regnskapsfører. 

A har opptrådt illojalt overfor selskapet ved flere anledninger. Etter avskjeden er saksøkte blitt kjent med andre 
forhold enn det som var nevnt i begrunnelsen for avskjeden, noe det er anledning til å legge vekt på. 

En ansatt har en generell forpliktelse til å fremme arbeidsgivers interesser. Det gjelder et strengere krav i 
overordnede stillinger. En ansatt som er misfornøyd med ledelsen, må selv ta dette opp med sin arbeidsgiver 
eller si opp. 

[prosjekt1] var et stort ombyggingsprosjekt. Selv om byggherren gjorde mye arbeid selv er det åpenbart at det 
er utført langt flere timer arbeid enn hva som ble fakturert. [Virksomhet1] har ikke blitt godskrevet inntektene. 
A ga også beskjed til kontorlederen om at retur av materiell for ca. 20 000 kroner ikke skulle krediteres kunden 
før kunden selv ba om det. Dette er i strid med selskapets praksis. 

As innvilgelse av lønnsøkning til en ansatt, i strid med gjeldende fullmakt og instruks, skjedde uten 
styrebehandling. Tilsvarende lønnsøkning måtte gis til andre ansatte. Dette har påført [Virksomhet1] økte årlige 
kostnader på om lag 180 000 kroner. 

[prosjekt2] utviklet seg svært uheldig på grunn av As rolle. Han bestilte låssystem byggherren ikke ønsket. A 
var ikke på byggemøter, og han overlot ansvaret til en lærling uten å gi lærlingen korrekte opplysninger. 
Prosjektet gikk med om lag 600 000 kroner i underskudd, vesentlig på grunn av As forhold. 

For [prosjekt3] ble [Virksomhet1] kjent med at de hadde fått oppdraget ved en tilfeldighet fordi A, som 
ansvarlig, ikke hadde informert om dette. Prosjekteringen var svært mangelfull. Prosjektet gikk derfor med et 
betydelig underskudd. 

A ba kontorlederen kreditere en kunde for to fakturaer på til sammen 21 000 kroner uten at det var grunnlag for 
dette, og at fakturaene skulle føres på en annen kunde, som ikke hadde noe med fakturaene å gjøre. 

As planlegging av en ordning der hans datter skulle leies inn fra et bemanningsselskap til en vesentlig høyere 
godtgjørelse enn normalt, var en illojal handling overfor [Virksomhet1]. 
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I 27 saker hvor el-tilsynet hadde pålagt huseiere å forta utbedringer av sine elektriske anlegg har A opptrådt 
grovt illojalt overfor [Virksomhet1]. Selskapet har ikke hatt noen inntekter, men blir ansvarlig for det utførte 
arbeidet i fem år. Det vil dessuten føre til store kostnader for [Virksomhet1] å kontrollere disse sakene. 
Forholdet illustrerer As illojalitet, og kan derfor vektlegges. 

Erstatningskravet: 
Det er ikke grunnlag for erstatning. A har heller ikke foretatt noen beregning av sitt eventuelle tap. 

Motkravet: 
A er ansvarlig for hele motkravet. Det framgår av det reviderte regnskapet for 2016 at A skyldte selskapet 602 
127 kroner da han sluttet. 

En del av økningen sammenholdt med regnskapet for 2015 skyldes at det nå er avdekket fakturaer som skulle 
vært betalt av A, men som er betalt av selskapet. Disse var ikke ført på As mellomregningskonto. Det er ikke 
tvilsomt at det gjelder hans private fakturaer. Dette gjelder varmepumpe installert i 2010 i hans privatbolig, 
varer og snekkerarbeid fra 2013, containerleie fra 2015, varer og snekkerarbeid fra 2015 og 2016, 
elektrikerarbeid og varer fra 2015 og 2016, samt fakturaene for bilreparasjoner. 

[Virksomhet1] har overdratt 300 000 kroner av kravet til morselskapet, slik at kravet nå er 290 241 kroner, jf 
tingrettens dom. 

Ingen deler av motkravet er foreldet. Heller ikke det som har kommet til etter avlagt årsregnskap for 2015 er 
foreldet fordi det gjelder et løpende mellomværende mellom partene, jf Anne C. Røed: Foreldelse av 
fordringer, 3. utgave, side 157. 

Erkjennelse avbryter foreldelsesfristen, jf foreldelsesloven § 14. Ny frist med samme lengde begynner da å 
løpe, jf § 20. 

Fordringen tilkommer dessuten en «upersonlig rettshaver», jf foreldelsesloven § 12 nr. 1 bokstav b. A har vært 
aksjonær med dominerende innflytelse i selskapet, og uansett medlem av organ for rettshaveren. Det var i 
egenskap som eier i morselskapet og styremedlem i datterselskapet han oppnådde kreditt. Foreldelse inntrer 
tidligst ett år etter at vervet opphørte i januar 2017. Motsøksmålet ble uttatt 24. august 2017. 

[Virksomhet1] AS har nedlagt slik påstand: 
I. Anken forkastes. 

 

II. A dømmes til å betale sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
For lagmannsretten er det opplyst at [Virksomhet1] AS har om lag 20 ansatte og salgsinntekter på mellom 15 
og 20 millioner kroner de seneste årene. 

Det rettslige utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd er at en arbeidstaker ikke kan 
avskjediges uten at vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av 
arbeidsavtalen. Om den videre vurdering har tingretten uttalt: 

«Det er likevel ikke tilstrekkelig å konstatere at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i et pliktbrudd. Etter 
rettspraksis skal det ved vurderingen av om en avskjed er rettmessig, fortas en bredere helhetsvurdering, 
hvor det tas hensyn til begge parters forhold, rimelighet og forholdsmessighet. Dette følger av bl.a. 
Høyesteretts dom i Rt-2005-518. 
Det skal ved vurderingen tas hensyn til at det i henhold til rettspraksis må stilles særlige krav til en leder. 
Det framgår bl.a. i Rt-1997-1120 [kan være Rt-1997-1128, Lovdatas anm.] at det samme forhold lettere vil 
kunne anses som «grovt pliktbrudd» etter «vesentlig mislighold» når arbeidstakeren har en ledende stilling 
enn når det gjelder en underordnet. 

Det kreves etter fast og langvarig rettspraksis klar sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn et faktum 
som er særlig belastende for den som har fått avskjed. ... 

Det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at avskjeden var rettmessig. 
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Det er videre slik at det er tilstrekkelig at retten finner ett eller flere av avskjedgrunnlagene bevist, så lenge 
dette eller disse utgjør et «grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen».». 

Dette rettslige utgangspunktet kan lagmannsretten gi sin tilslutning til. 

Grunnlaget for avskjeden fremgår av brev 31. januar 2017 fra advokat Melø til advokat Heggvoll: 

«I det følgende oppgis de omstendigheter som påberopes som grunn for avskjeden. 
• Drapstrusler mot daglig leder 

Arbeidsgiver har opplysninger om at A har fremsatt konkrete drapstrusler mot daglig leder i selskapet, 
C. Opplysninger kommer fra to ansatte i bedriften, via verneombud og tillitsvalgt, som om nødvendig 
er innstilt på å stå frem og forklare seg nærmere om dette. 

 

• Ureglementert fravær og ordrenekt 
A har hatt større og ureglementert fravær fra kontoret helt siden slutten av november 2016. A har selv 
uttalt at han holder seg borte fra kontoret så lenge daglig leder er tilstede og at han ikke ønsker noen 
form for kommunikasjon med daglig leder. Daglig leder oppnår ikke kontakt med A, verken på telefon 
eller e-post. A lystrer ikke ordrer fra daglig leder og rapporterer ikke hva han gjør verken til daglig 
leder eller til andre. Dette er naturligvis en uholdbar situasjon. 

 

• Private innkjøp på arbeidsgiverselskapets regning 
Arbeidsgiver har opplysninger om og dokumentasjon på at A har foretatt private innkjøp for 
arbeidsgivers regning. Blant annet har han fått utført reparasjon på sin privatbil for arbeidsgivers 
regning. Videre har han gått til anskaffelse av varmepumpe samt andre varer og tjenester til sitt private 
hjem og belastet selskapet. Det foreligger en rekke eksempler på at A har foretatt anskaffelser i 
selskapets navn til seg privat, som har medført at A har fått et ikke ubetydelig utestående overfor 
selskapet. 

 

As forklaring har vært at han ikke vet hvorfor leverandørene har sendt fakturaene til selskapet og ikke 
til ham. Arbeidsgiver er enig i at slike feil kan forekomme i engangstilfeller, men det synes tilforlatelig 
at så mange leverandører tar selskapet for å være kunde når leveransen i realiteten gjelder As private 
formål. 

• Illojalitet i arbeidsforholdet 
Arbeidsgiver har opplysninger om at A – sammen med sin svigersønn – har utført elektroinstallasjoner 
hos kunder for egen regning og risiko, det vi si utenom [Virksomhet1] AS, og at svigersønnen har 
fakturert kundene for oppdrag. [Virksomhet1] har sånn sett vært fratatt oppdrag for kunder og anser 
dette for å være illojale handlinger fra As side. 

 

• Innvilgelse av lønnsøkning til ansatte. 
A har innvilget lønnsøkning til ansatte uten å ha noen myndighet eller fullmakt til det.» 

 

I tillegg har selskapet anført at A opptrådte illojalt mot selskapet i tilknytning til 27 saker hvor lokalt el-tilsyn 
hadde gitt pålegg om utbedringer av elektriske anlegg, noe som ble oppdaget etter avskjeden. 

Som tingretten, finner heller ikke lagmannsretten at det er nødvendig å drøfte hvert enkelt punkt i begrunnelsen 
for avskjeden så lenge ett eller flere punkt innebærer pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 

To av punktene i begrunnelsen er benevnt henholdsvis «Drapstrusler mot daglig leder» og «Ureglementert 
fravær og ordrenekt». 

A har benektet å ha framsatt drapstrusler. Han har forklart at han i selskapets lokaler sa til to ansatte at «det 
kunne gå liv» dersom han traff daglig leder C på jobb, og at det var sitt eget liv han av helsemessige årsaker 
tenkte på. 

Lagmannsretten viser også til Es forklaring om at A hadde sagt at han kunne bli voldelig dersom han møtte C. 

Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til om A framsatte slike trusler som selskapet anfører. 
Lagmannsretten ser det slik at når A har uttalt seg slik han selv har forklart, har han gitt klart uttrykk for at han 
ikke ville ha noe med daglig leder å gjøre, og at han derfor holdt seg hjemme. 

Daglig leder i selskapet var avhengig av å ha direkte kontakt med mellomlederne, herunder A. A har ikke lagt 
skjul på at han i den aktuelle perioden helt unnlot å svare på daglig leders henvendelser og spørsmål, selv om 
disse var relatert til selskapets drift. Bevisførselen har heller ikke sannsynliggjort at A i nevneverdig grad 
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besvarte daglig leders spørsmål via kolleger. Lagmannsretten finner det dessuten godtgjort at det kun var A 
personlig som hadde kunnskap / kompetanse til å svare på flere av spørsmålene fra daglig leder. 

Lagmannsretten finner at As handlemåte må bedømmes som helt uholdbar og klart i strid med selskapets 
interesser. At han ikke i det minste sa rett ut til daglig leder at han ikke kom til å besvare spørsmål og andre 
henvendelser er sterkt klanderverdig. Daglig leder har forklart at disse omstendighetene påvirket selskapet 
negativt, noe lagmannsretten legger til grunn. 

Når A forholdt seg til daglig leder på denne måten i den aktuelle perioden fra i alle fall midten av oktober 2016 
til et godt stykke ut i januar 2017, foreligger det etter lagmannsrettens bedømmelse grove pliktbrudd. 

På bakgrunn av bevisførselen er lagmannsretten enig med tingretten i at: 

«A hadde i sin arbeidsavtale adgang til å bruke hjemmekontor. I intensjonsavtale undertegnet av A, C og B 
30. september 2010 heter det i avsnittet om hjemmekontor: 

«Det viktige i dette er at man ivaretar hver for seg de arbeidsoppgaver man er satt til, til øvrige ansatte, 
kundene, samarbeidspartnere og selskapets beste.» 

Videre framgår: 

«Det legges opp til at kommunikasjon som går ut fra selskapet gjøres kjent for aksjonærene gjennom 
kopi av mail til alle. Dette er svært viktig da modellen med bruk av hjemmekontor vil være mulig.» 

Dersom A ikke lenger anså seg bundet av dette, hadde han en klar oppfordring til å foreta seg noe for å fri 
seg fra avtalen. Det kan bebreides ham at han ikke gjorde det. Når A brukte hjemmekontoret i en situasjon 
der han gjorde seg utilgjengelig for daglig leder, kan det likestilles med ureglementert fravær. I den aktuelle 
sammenhengen brukte A hjemmekontoret for å vise alvoret i de utsagn han var kommet med. ... 

As adferd viser en alvorlig mangel på tillit og en misforstått egen rolle i selskapet. Dette hindrer et godt 
samarbeid i selskapets ledelse. Det vil normalt være helt nødvendig at en daglig leder og en mellomleder 
arbeider godt sammen, og dette gjelder særlig for små selskap som [Virksomhet1]. ... 

As forhold er slik retten ser det, mer alvorlig enn tilfellet var i Borgarting lagmannsretts dom i LB-2006-
170582 hvor det var avskjedsgrunn at en selger i et selskap nektet å rette seg etter administrerende direktørs 
ordre om å levere ukentlige rapporter.» 

A forklarte for lagmannsretten at han ikke anså daglig leder C som sin sjef. Lagmannsretten bemerker at så 
lenge C var daglig leder, var A forpliktet til lojalt å innrette seg etter dette. Uavhengig av formelle 
organisasjonskart har A gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd ved fullstendig å neglisjere henvendelsene fra C, og 
ved ikke å ville ha noe med C å gjøre. 

Henvendelsene fra C gjelder utelukkende driftsmessige tema. Henvendelsene er holdt i en nøytral og ikke-
konfronterende tone. Det er etter dette grunnlag for sterkt å bebreide A i de sammenhengene lagmannsretten her 
har gjennomgått. 

Etter det opplyste var A sykmeldt 13 arbeidsdager i den perioden han gjorde seg utilgjengelig. Verken dette 
eller andre omstendigheter kan føre til at avskjeden kan anses urettmessig. 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger andre relevante omstendigheter som kan tillegges vekt 
ved helhetsvurderingen av partenes forhold, rimelighet og forholdsmessighet. Heller ikke lagmannsretten finner 
grunn til å gå nærmere inn på dette fordi det foreligger et tilstrekkelig avskjedsgrunnlag ved de forhold som er 
behandlet ovenfor. 

Etter dette har lagmannsretten kommet til at avskjeden var rettmessig. Selskapet frifinnes for kravet om 
erstatning. 

Motkravet: 
[Virksomhet1] AS har fremmet krav på betaling av As gjeld til selskapet. 

Selskapet har overdratt 300 000 kroner av kravet til morselskapet, slik at påstandsbeløpet for tingretten var 290 
241 kroner. Selskapet fikk medhold i dette kravet i tingretten. 

A har under ankeforhandlingen forklart at selskapet i utgangspunktet har et krav mot ham som er noe høyere 
enn det beløpet tingretten avsa dom for, som var påstandsbeløpet. Han anfører imidlertid at til sammen 241 407 
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kroner av kravet er foreldet, nemlig kostnader på 116 027 kroner til varmepumpe mv som ble installert i hans 
privatbolig i desember 2010 og kostnader til snekker i juni 2013 på 125 380 kroner. 

Ingen av disse postene er ført på mellomregningskonto og fremgikk derfor ikke som fordring i regnskapet. Den 
urettmessige belastningen ble derfor først avdekket i tilknytning til As fratreden i januar 2017. 

Utgangspunktet for foreldelsesfristen vil være det tidspunkt selskapet har rett til å kreve oppfyllelse. Når 
ulovlig belastning av selskapet finner sted, oppstår samtidig selskapets krav på tilbakeføring, jf. Rt-1998-1042 
(1060). Kravet foreldes da som utgangspunkt etter den alminnelige frist i foreldelsesloven § 2 jf. § 3 nr. 1. 

Foreldelsesloven § 12 nr. 1 har imidlertid en tilleggsfrist der det består særlige forhold mellom skyldner og 
fordringshaver. Her fremgår det at dersom et aksjeselskap har en fordring mot medeier eller medlem av organ 
for selskapet «inntrer foreldelse for ansvar vedkommende har pådratt seg i denne egenskap, tidligst 1 år etter at 
vervet er opphørt.» Bakgrunnen for bestemmelsen er at foreldelse ikke bør inntre når det mellom debitor og 
kreditor består et slikt forhold at det ikke med rimelighet kan forlanges at kreditor skal gjøre kravet gjeldende. 

A er medeier i selskapet gjennom morselskapet. Isolert sett er imidlertid neppe denne aksjeposten tilstrekkelig 
til å oppfylle lovens vilkår. A var imidlertid også medlem av styret i [Virksomhet1] AS og er registrert som 
styreleder fra september 2013 og frem til januar 2017. Samtidig var han installasjonssjef i selskapet og hadde 
dermed en sentral posisjon også i den daglige drift. 

Etter lagmannsrettens oppfatning var det nettopp As formelle og reelle posisjon i selskapet som gjorde det 
mulig for ham å belaste selskapet med private utgifter og dernest avstå fra å kreve tilbakebetaling på vegne av 
selskapet. Daglig leder på sin side var ikke kjent med de ulovlige belastninger og hadde dermed ikke 
foranledning til å gripe inn med krav om tilbakebetaling. 

Etter lagmannsrettens vurdering er kravet om nær tilknytning mellom debitor og kreditor oppfylt i dette tilfellet. 
A fratrådte som styreleder i januar 2017. Kravet ble fremmet i august 2017 og er derfor innenfor tilleggsfristen 
på 1 år. Innsigelsen om foreldelse tas derfor ikke til følge. 

Lagmannsretten vil tilføye at motkravet også kan bedømmes som et løpende mellomværende, hvor «saldo» har 
variert fra år til år, og som er godkjent og akseptert av A uavhengig av om enkeltposter ble ført på 
mellomregningskonto og fremgikk av regnskapet. I dette ligger også en avtale / felles forståelse om at fristen 
for foreldelse ikke skal begynne å løpe før ved påkrav. Dette gjelder også den del av kravet som hadde sin 
opprinnelse i henholdsvis 2010 og 2013. Da motsøksmålet ble uttatt i 2017 var derfor ingen del av kravet 
foreldet. 

Sakskostnader: 
[Virksomhet1] AS har vunnet saken og har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra A, jf tvisteloven § 
20-2 første og andre ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita for 
erstatningsansvar etter tredje ledd. 

Full erstatning skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken, og som det ut fra betydningen av saken 
har vært rimelig å pådra, jf § 20-5 første ledd. 

Advokat Melø har fremlagt oppgave med krav på dekning av kostnader for lagmannsretten med 321 157 
kroner, hvorav salær for 126 timer utgjør 308 700 kroner. Advokat Heggvoll har anført at antallet timer er 
høyere enn hva som er rimelig og nødvendig. Lagmannsretten er enig i dette. Saken står for alle vesentlige 
spørsmål i samme stilling som for tingretten. Nødvendige kostnader som det har vært rimelig å pådra settes til 
220 000 kroner. 

Lagmannsretten tiltrer tingrettens fastsettelse av sakskostnader, og viser til dens begrunnelse. Det gjøres derfor 
ingen endringer i tingrettens kostnadsavgjørelse. 

Dommen er ikke avsagt innen fristen i tvisteloven § 19-4 femte ledd. Det har ikke vært mulig å samle 
dommerne tidligere til avsluttende domskonferanse. 

Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 220 000 – tohundreogtjuetusen – kroner til [Virksomhet1] AS 
innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.  
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Frostating lagmannsrett - Dom - LF-2018-138096 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-03-04 
Publisert LF-2018-138096 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Erstatning. Oppreisning. Arbeidsmiljøloven § 15-7, § 15-

8 og § 15-12. 
Sammendrag Saken gjaldt krav om erstatning og oppreisning etter oppsigelse, jf. 

arbeidsmiljøloven kap. 15. Den ankende part mente oppsigelsen var ugyldig, fordi 
den var begrunnet med sykdom. Lagmannsretten kom til at anken ikke skulle føre 
frem. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Romsdal tingrett TROMS-2017-79871 – Frostating lagmannsrett LF-2018-138096 
(18-138096ASD-FROS). 

Parter A (advokat Sandra Latotinaite) mot [Firma] AS (advokat Martin Marsteen 
Williams). 

Forfatter Kst. førstelagmann Kari Lynne, kst. lagdommer Roger Edvard Rosvoll og 
ekstraordinær lagdommer Gunnar Greger Hagen.Meddommere: regionleder Tor 
Kristoffersen og regionssekretær Bodil Stokke. 

 
 

 
 

Saken gjelder krav om erstatning og oppreisning etter oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven kap. 15. 

Hovedtrekkene i sakens bakgrunn er beskrevet slik i tingrettens dom: 

«Saksøker A (heretter kalt saksøker) er statsborger av Litauen og kom tilNorge i januar 2007. Hun har tatt 
norskopplæring og bestått ulike kurs i den sammenheng. 

Den 8. januar 2007 inngikk saksøker en arbeidsavtale med saksøkte [Firma] AS (heretter kalt [Firma] AS 
eller arbeidsgiver). Dette var en fast heltidsstilling som maler, og alt som har med malingsarbeid å gjøre. 
[Firma] AS var en familiebedrift ledet av B, inntil nåværende daglig leder C, styreleder D og E, ble 
medeiere i bedriften for en stund tilbake. 

Saksøker var samboer med nåværende daglig leder C i 12 – 13 år, men dette forholdet ble avsluttet for 
noen år tilbake. 

Saksøker opplyste til retten at hun har slitt med alkoholproblemer siden 2010, og at hun i dag er tørrlagt 
alkoholiker. Hennes alkoholproblemer har sammenheng med psykiske problemer, noe hun ble klar over for 
to år siden. Saksøker har takket nei til arbeidsgivers tilbud om bedriftshelsetjeneste og Akan – opplegg for 
henne. 

Retten legger til grunn at ledelsen i [Firma] AS i flere år har vært kjent med saksøkers personlige 
utfordringer. Hun beskrives som en dyktig og arbeidsvillig fagarbeider, men i perioder hadde hun fravær 
fra jobben på grunn av sine personlige problemer. Da var det noen ganger at hun ikke sa ifra til 
arbeidsgiver på forhånd eller i løpet av dagen at hun ikke kom på arbeid. 

Oppsigelsen bygger på ureglementerte forhold i arbeidet som skal ha skjedd i 2016. Den 7. januar 2016 
kom saksøker på jobb i et oppdrag [Firma] AS hadde i Molde. Saksøker var ikke i form denne dagen, hun 
gikk ofte på toalettet og til slutt ble saksøker og en kollega enige om at hun skulle kjøres hjem. Partene er 
uenige om dette skyldes hennes alkoholinntak eller at hun var plaget med annen sykdom. 

Videre var fornærmede borte fra arbeidet sitt den 0.0.2016. Partene er uenige om hun fikk arbeidsgivers 
tillatelse til å være hjemme eller om fraværet var ureglementert. 
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Den 19. februar 2016 hadde B et møte med saksøker. Også her er partene uenige om arbeidsforholdet var 
tema under møtet. Videre om samtalene var et uformelt treffpunkt mellom arbeidskollegaer eller om møtet 
innebar en advarsel/innskjerping i forhold til saksøkers fravær fra jobben. 

Saksøker hadde fravær fra jobben i perioden 9.–15. mai 2016. Det er på det rene at saksøker først hadde 
bestilt og avtalt ferie fra et senere tidspunkt i mai, men partene er uenige om saksøker fikk arbeidsgivers 
tillatelse til å fremskynde denne ferien i mai på grunn av hennes alkoholproblemer og behov for medisinsk 
hjelp i Litauen. 

Den 6. juni 2016 hadde [Firma] AS et nytt møte med saksøker om hennes arbeidsforhold. Partene er igjen 
uenige om innholdet i møtet, det vil si om det var et uformelt kollegialt møte eller om arbeidsgiver kom en 
advarsel/innskjerping av arbeidsforholdet hennes. 

Under et arbeidsoppdrag 26. juli 2016 på Kleive i Molde kommune oppstod det en ny hendelse hvor 
saksøker var i dårlig form mens hun var på arbeid. Partene er uenige om dette skyldes hennes 
alkoholpåvirkning eller andre sykdomsårsaker, men en kollega måtte til slutt kjøre henne hjem fra arbeid. 

Videre er partene uenige om saksøker hadde et nytt ureglementert fravær fra jobben sin i perioden 1.–9. 
august 2016. Den 17. september leverte saksøker en sykmelding som var gjeldende fra og med 10. august 
2016. Saksøker hevder at hun fikk fri i denne perioden av arbeidsgiver, mens arbeidsgiver mener at 
saksøker via sin mor meddelte at hun hadde sluttet i jobben sin og ville flytte tilbake til Litauen. 

Den 25. oktober 2016 undertegnet B på vegne av arbeidsgiver en innkalling av saksøker til drøftelsesmøte 
31. oktober 2016. Der fremgikk det at arbeidsgiver har til vurdering «ditt fremtidige arbeids – og 
ansettelsesforhold». Videre ble det opplyst hvem som ville møte på vegne av [Firma] AS og at hun hadde 
anledning til å ta med seg tillitsvalgt eller annen representant. 

Saksøker møtte til drøftelsesmøtet den 31. oktober 2016. Partene er også her uenige om hva som var 
temaer i møtet og hva som er uriktige opplysninger i protokollen fra møtet. Det er på det rene at saksøker 
forlot møtet uten å skrive under protokollen. 

Retten bemerker at partene altså har gitt ulike forklaringer på ovennevnte hendelser/møter, noe retten vil 
komme nærmere tilbake til nedenfor. 

I brev av 22. desember 2016 opplyste [Firma] AS, v/advokat Øyvind Panzer Iversen, at saksøker ikke 
hadde krav på lønnsutbetaling i arbeidsgiverperioden som hun fremmet krav om i brev av den 14. samme 
måned. NAV ble underrettet ved gjenpart av brevet til saksøker. 

Samme dag sendte [Firma] AS, v/advokat Øyvind Panzer Iversen, en oppsigelse av saksøker. I oppsigelsen 
var det opplyst at den var truffet ut fra en helhetsvurdering av de foreliggende forhold som nevnt i 
drøftelsesmøtet av 31. oktober 2016. Videre kunne saksøker få en nærmere begrunnelse om hun ønsket det, 
og i tillegg var det gitt opplysninger om arbeidstakers rettigheter og frister i forbindelse med oppsigelsen. 

Forhandlingsmøte mellom partene ble avholdt 19. januar 2017. Partene ble enige i møtet om at advokat 
Iversen og saksøkers representant, Ronny Hoel fra Fellesforbundet, skulle fortsette forhandlingene uten 
partenes tilstedeværelse. På vegne av saksøker fremmet Hoel følgende forslag: «Partene inngår avtale om 
opphør av arbeidsforholdet mot at arbeidstaker mottar utbetaling tilsvarende lønn i tre måneder, samt at 
hun blir fritatt for arbeidsplikt.» 

Den 7. februar 2017 sendte saksøker, v/advokatfullmektig Linn Iren Tovan hos advokat Bjørn Ketil Myrset, 
et brev hvor hun bestred gyldigheten av oppsigelsen og fremmet krav om erstatning for fremtidig 
inntektstap og oppreisning. Samtidig sendte hun prosessvarsel til [Firma] AS. Etter brevet vurderte 
arbeidsgiver at forhandlingsfasen mellom partene nå var avsluttet.» 

Saken ble ved stevning 12. mai 2018 brakt inn for Romsdal tingrett, med påstand om at oppsigelsen ble kjent 
ugyldig og krav om erstatning og oppreisning. Anførselen om at oppsigelsen var ugyldig ble frafalt under 
tingrettens behandling. Kravet om erstatning og oppreisning ble opprettholdt med bakgrunn i påstand om at 
oppsigelsen var usaklig. 

Romsdal tingrett avsa 15. mai 2018 dom med slik slutning: 
1. [Firma] AS, v/styrets leder, frifinnes. 

 

2. A betaler 118 125 – etthundreogattentusenetthundretjuefem – kroner i sakskostnader til [Firma] AS, 
v/styrets leder, innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse. 
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A har anket dommen. [Firma] AS har inngitt tilsvar. 

Ankeforhandling ble holdt i Molde 12. og 13. februar 2019. Partene møtte og avga forklaring. Retten hørte i 
tillegg seks vitner, og det ble dokumentert slik det fremgår av rettsboken. 
 
 
A har i hovedsak gjort gjeldende: 
Grunnlaget for oppsigelsen 22. desember 2016 var i realiteten As sykdom, ikke de fem konkrete hendelsene 
med påstått fravær og alkoholpåvirkning. Oppsigelsen er følgelig i strid med arbeidsmiljøloven § 15-8, som gir 
arbeidstaker vern mot oppsigelse som følge av sykdom. 

Oppsigelsen er under enhver omstendighet usaklig og i strid med arbeidsmiljøloven § 15-7. Arbeidsgiver har 
bevisbyrden, jf. HR-2001-956, hvor det slås fast at «arbeidsgiver har bevisbyrden for de faktiske forhold som 
avskjeden bygger på, mens arbeidstakeren har bevisbyrden for at avskjedsgrunnlaget er tvilsomt. ..» Det gjelder 
tilsvarende krav ved oppsigelse, jf. LB-2013-67417. 

Hvor begrunnelsen for oppsigelsen bygger på et belastende faktum, som i denne saken hvor det hevdes at A har 
kommet alkoholpåvirket på arbeid to ganger, vil beviskravet skjerpes for disse episodene. Det vises til Rt-2014-
1161 avsnitt 21. 

A benekter at det ble gjennomført to innskjerpingssamtaler med muntlige advarsler i februar og juni 2016. Det 
finnes heller ingen dokumentasjon for at dette ble gjennomført. Hun har aldri fått tilbud om behandling for sine 
alkoholproblemer via bedriftshelsetjenesten. Hun har aldri hørt om AKAN. 

Selv om arbeidsmiljøloven ikke stiller noen formkrav til advarsler, er gjeldende rettsoppfatning at det er 
arbeidsgiver som er nærmest til å sikre dokumentasjonen for dette. Det vises til uttalelsene i Rt-1989-1270 om 
at det er arbeidsgiver som er nærmest til å foreta avklaringer. I herværende sak er det arbeidsgiver som har 
skapt uklarhetene og som må bære risikoen. 

[Firma] AS' fremgangsmåte og gjennomføring av prosessen bærer preg av manglende forståelse for 
arbeidslivets regler. Det er også oppsiktsvekkende at protokollen fra drøftingsmøtet ble laget før møtet ble 
holdt. Man får da et helt feil bilde av det som faktisk ble sagt på møtet. 

Protokollen fra drøftingsmøtet nevner ikke de fem påberopte forholdene. De nevnes først i advokat Panzer 
Iversens brev 17. januar 2017 til A hvor det gis en begrunnelse for oppsigelsen. [Firma] AS har ikke vært 
konsekvent i hva som er grunnlaget for opppsigelsen. 

Det er også tvil om arbeidsgiver, [Firma] AS, var representert på drøftingsmøtet. B var fortsatt registrert som 
styreleder i selskapet, og det var følgelig bare han som kunne representere arbeidsgiver. Han var ikke til stede 
på møtet. Det har ingen betydning at C hevder at han fikk overlatt myndigheten i 2015. 

A fikk heller ikke den fremlagte innkallingen til drøftingsmøtet. Hun fikk overlevert en konvolutt med et 
håndskrevet ark hvor det verken fremgikk at møtet var et drøftingsmøte eller hvilke temaer som skulle 
diskuteres. Hun fikk overlevert innkallingen fra Ronny Hol, Fellesforbundet, i sitt etterfølgende møte med ham. 

A ble i realiteten oppsagt to ganger. Den første oppsigelsen kom muntlig i august 2016, og var basert kun på 
morens uttalelse om at hun ikke kom tilbake. Alene dette dokumenterer at [Firma] AS ikke hadde fokus på 
arbeidsmiljølovens formkrav. 

[Firma] AS har heller ikke reagert «innen rimelig tid». Siste påståtte uteblivelse fra arbeid ble avsluttet 10. 
august 2016. Oppsigelsen er datert 22. desember 2016. Dette er urimelig lang tid etter, og må oppfattes som et 
avkall fra selskapet på retten til oppsigelse pga. de påståtte forholdene. Det vises til Rt-2005-518. 

Ledelsen hadde også i lang tid ført en liberal praksis mht. As fravær og utfordringer med alkohol. Hun hadde 
avtale med C om at hun kunne holde seg borte fra jobb i de periodene hun drakk. A fikk aldri noen informasjon 
om at hennes adferd ikke lenger ble akseptert. Det vises til Storeng N. H. m.fl., Arbeidslivets spilleregler, side 
490. 

A er for øvrig uenig i [Firma] AS ' beskrivelse av de påståtte hendelsene. Hun bestrider å ha møtt 
alkoholpåvirket på jobb i januar og juli 2016. Det var andre grunner til at hun måtte kjøres hjem; hun sliter 
blant annet periodevis med høyt blodtrykk. 

Fraværet 0.0.2016 var etter avtale med C. Hun fikk lov å ta fri i forbindelse med sin fødselsdag. 
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Fraværet i mai 2016 var etter avtale med C. 

Fraværet i august 2016 var også etter avtale med C. Hun hadde en vanskelig periode og det var C som bestilte 
flybilletter til Litauen 4. august 2016. 

C var «senior-maler», og hun kunne avtale fri med ham. Hun kjente til at B hadde overdratt sine aksjer i 
selskapet til C, D og E, men hun var aldri informert om at det formelle ansvaret var overlatt til dem. Det ble 
heller ikke registrert endringer i styresammensetningen før i februar 2017. Inntil dette tidspunkt var C ikke 
legitimert til å representere arbeidsgiver. 

 
Det kreves erstatning for lidt økonomisk tap:  
- arbeidsgiverperioden 10.-26. august 2016 etter sykmelding fra 
10.  august 2016 15 840 kroner 
- Tapt arbeidsinntekt:  
    - frem til tingrettens dom 253 440 kroner 
    - etter tingrettens dom 170 280 kroner 
   
Totalt 439 560 kroner 
 

Det kreves dessuten oppreisning på inntil 65 000 kroner. Det må i den forbindelse legges vekt på arbeidsgivers 
mangelfulle saksbehandling, og at hun ble sagt opp midt i en sykmeldingsperiode på grunn av forhold som hun 
fikk aktiv behandling for. 

A har nedlagt slik påstand: 
1. [Firma] AS, v/ styrets leder, dømmes til å betale A erstatning, fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset 

til kr. 450 000 
 

2. [Firma] AS, v/ styrets leder, dømmes til å betale A oppreisning, fastsatt etter rettens skjønn, oppad 
begrenset til kr. 65 000. 

 

3. [Firma] AS, v/ styrets leder, dømmes til å erstatte sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
[Firma] AS har i hovedsak gjort gjeldende: 
Arbeidsmiljøloven § 15-8 får ikke anvendelse. Oppsigelsen skyldes ikke sykdom, men ureglementert fravær og 
oppmøte på arbeid i alkoholpåvirket tilstand. 

Arbeidsgiveren til A var [Firma] AS . Etter at B i 2013 inngikk avtale med C, D og E om etappevis 
overdragelse av alle aksjene i firmaet, ble alle arbeidsgiverfunksjonene utøvd av de tre. Aksjene ble overdratt 
etappevis i 2013, 2015 og 2017. Tidspunktene gjenfinnes i regnskapet. B beholdt, som en sikkerhet, alle 
registrerte verv frem til siste betaling var gjennomført i 2017. Fra 2016 var B på kontoret kun et par timer pr. 
dag. Hans eneste funksjon var å svare på spørsmål og veilede C, D og E og å undertegne dokumenter hvor det 
krevdes at registrert styreleder skrev under. 

Når det gjelder de fem hendelsene som danner grunnlag for oppsigelsen, anføres: 
- D observerte at A stadig måtte på toalettet i perioden 0730 – 0900 den 7. januar 2016. Hun luktet alkohol. 

D måtte til slutt kjøre henne hjem. A har gitt flere forklaringer på forholdet, både at hun led av en 
ubeskrevet sykdom, «følte seg dårlig», og at hun hadde høyt blodtrykk denne dagen. På bakgrunn av Ds 
observasjoner må det legges til grunn at hun var alkoholpåvirket. 

 

- Det er ikke riktig at C ga A fri 0.0.2016 i forbindelse med hennes fødselsdag. Det har aldri vært praksis i 
selskapet å gi fri for dette. Hun uteble uten å gi beskjed, med de problemer dette medførte mht. 
gjennomføring av prosjektet hun arbeidet på. E forøkte å ringe henne, men oppnådde ikke kontakt. 

 

- A har gitt flere forklaringer på det ulegitimerte fraværet 9. – 15. mai 2016. Hun har sagt at hun fikk 
tillatelse fra C til å dra tidligere enn planlagt til Litauen da det var mindre å gjøre enn vanlig i selskapet og 
formålet med turen var behandling for alkoholisme, at hun fikk tillatelse av C til å dra på ferie til Litauen 
tidligere enn planlagt (18. mai) fordi det var vanskelig å skaffe flybilletter og at hun bare – med samtykke 
fra C – ønsket å forlenge ferien. Verken C, D eller E hadde imidlertid noen kjennskap til at A ønsket å 
utvide ferien eller endre avreisetidspunkt. Selskapet var inne i en travel periode, med tidsfrister for 
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ferdigstillelse av prosjekter. A kan ikke høres med at hennes tre forskjellige forklaringer skyldes 
språkproblemer. 

 

- Den 26. juli 2016 møtte A på ny alkoholpåvirket på jobb. Hennes kollega F har forklart at han hentet henne 
om morgenen, og at han kjente at det luktet alkohol av henne. I første pause ca. kl. 1000 ville hun bli kjørt 
hjem, hun sa at hun ikke følte seg bra. Det har ingen betydning om alkoholbruken var forårsaket av 
personlige forhold. 

 

- Den 1. august 2016 uteble A igjen fra arbeid, og ingen fikk kontakt med henne. C fikk kontakt med hennes 
søster G, som fortalte at hun ikke kom. Den 4. august ringte hennes mor fra Litauen og ba om hjelp til å 
kjøpe flybillett til Litauen for A. Moren skulle sørge for at hun kom under behandling for sitt 
alkoholmisbruk i Litauen, og hun ga uttrykk for at A ikke ville komme tilbake. C kjøpte deretter flybillett, 
og hun dro til Litauen den 8. august 2016. De trodde da hun hadde sluttet, og hørte heller ikke noe fra 
henne før hun dukket opp med sykmelding den 17. september 2016. 

 

I perioden 7. januar – 1. august 2016 ble det holdt to innskjerpingssamtaler med A. Den første ble holdt 19. 
februar 2016, og hun ble her tilbudt hjelp til å kontakte bedriftshelsetjenesten for gjennom denne å få hjelp 
gjennom et AKAN-opplegg. Hun ønsket ikke dette fordi hun ville søke hjelp i Litauen. Hun fikk da anledning 
til å velge en dato hvor hun skulle reise til Litauen med dette formål, og valgte 19. mai 2016. C hjalp henne 
med å kjøpe billett til denne dagen. 

Den andre innskjerpingssamtalen ble holdt 6. juni 2016, etter at hun hadde uteblitt 9. mai 2016 pga. avreisen til 
Litauen tidligere enn avtalt. Hun ble da orientert om at det kunne få konsekvenser dersom de ureglementerte 
fraværene fortsatte. Hun opplyste at hun hadde «ordnet dette» og fremviste et sertifikat fra en litauisk 
hypnoseterapeut om at hun var «encoded» fra blant annet alkohol i 3 år. 

Drøftingsmøte for vurdering av As fremtidige arbeids- og ansettelsesforhold ble holdt 31. oktober 2016. A var 
innkalt til dette, og hun ble i innkallingen gjort oppmerksom på at hun kunne ha med tillitsvalgt eller en annen 
representant på møtet. Hun valgte å møte alene. 

Det er ikke uvanlig at det foreligger et utkast til protokoll på forhånd. Den kan endres, slik at man kan enes om 
en endelig protokoll i møtet. A forlot imidlertid møtet etter kort tid fordi B ikke var til stede. At hennes syn 
derved ikke er nedtegnet i protokollen, innebærer ikke at den påfølgende oppsigelsen er usaklig. 

A kan ikke høres med at hun ikke mottok innkalling til møtet, men kun fikk overlevert en konvolutt med et ark 
med håndskrevet innhold, og at hun var ukjent med hva møtet gjaldt. 

Oppsigelse ble besluttet av C, D og E i fellesskap etter drøftingsmøtet. 

I forhandlingsmøtet 19. januar 2017 møtte A sammen med en representant fra Fellesforbundet, Ronny Hol. Han 
fremsatte på vegne av A et tilbud om avtale om opphør av arbeidsforholdet mot at hun fikk 3 månedslønner og 
ble fritatt for arbeidsplikt. [Firma] AS godtok ikke avtalen, da de kun var villige til å betale 1,5 månedslønn. 

Forutsatt at A gis medhold i at oppsigelsen er usaklig, har [Firma] AS ingen merknader til hennes beregning av 
erstatningskravet. Utmåling av eventuell oppreisning overlates til rettens skjønn. 

[Firma] AS har nedlagt slik påstand: 

Prinsipalt: Anken forkastes 

Subsidiært: Erstatning fastsettes etter rettens skjønn. 

I alle tilfeller: A dømmes til å betale [Firma] AS v/styrets leder sakskostnader. 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Det er gjort gjeldende at oppsigelsen av A er ugyldig fordi den er begrunnet med/springer ut av sykdom. 

Arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd bestemmer at en arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på 
grunn av sykdom ikke kan sies opp av denne grunn de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. 
Arbeidstaker som vil påberope seg bestemmelsen må ved legeattest eller på annen måte varsle om grunnen til 
fraværet innen rimelig tid, jf. § 15-8 tredje ledd. 
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Det kan ikke ses sannsynliggjort at oppsigelsen av A skyldes sykdom – alkoholavhengighet. Slik 
lagmannsretten ser det, skyldes oppsigelsen at A ikke har overholdt sin plikt til for det første å være på arbeid 
med mindre hun har gyldig grunn til fravær eller at fraværet er avtalt. Fravær på grunn av alkoholpåvirkning er 
ikke gyldig grunn med mindre det gis sykmelding for fraværsdagene. Frem til 10. august 2016 er ikke det 
tilfelle her. Lagmannsretten finner det også helt usannsynlig at hun hadde en generell tillatelse til å utebli fra 
arbeid uten å varsle fra i de periodene hun drakk. For det andre skyldes oppsigelsen at hun ikke har overholdt 
sin plikt til ikke å være påvirket av alkohol når hun er på arbeid. Det vises til Rt-1992-1482. Arbeidsmiljøloven 
§ 15-8 kommer følgelig ikke til anvendelse. 

Hovedspørsmålet i saken er etter dette om oppsigelsen av A 22. desember 2016 var saklig begrunnet, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-7. 

Arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd om vern mot usaklig oppsigelse setter som vilkår at oppsigelsen må være 
saklig begrunnet. I note 620 i Norsk Lovkommentar til bestemmelsen har Tron Dalheim oppsummert 
rettstilstanden slik: 

«Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold vil normalt bygge på at arbeidstaker har begått pliktbrudd 
eller misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen, herunder handlet i strid med det lojalitetskravet som 
gjelder i alle arbeidsforhold. Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi grunnlag 
for oppsigelse. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner, jf. 
Rt-2009-685 avsnitt 52. Se også Rt-2011-1674. Dette kan formuleres som et krav om tilstrekkelig saklig 
grunn. Dersom det er snakk om grovt brudd kan avskjed være aktuelt, jf. § 15-14. Det gjelder et generelt 
proporsjonalitetsprinsipp. Det innebærer at arbeidsgiver må vurdere om mindre inngripende reaksjoner, 
som advarsel, i stedet kan benyttes, se Rt-2011-1674. Ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold vil 
det være arbeidsgiver som har tvilsrisikoen og som må sannsynliggjøre det faktum oppsigelsen bygger på. 
... 

Ved bedømmelsen av om det foreligger saklig grunn vil det normalt tillegges betydning om arbeidstaker 
har fått advarsel, eller på annen måte fått beskjed om at arbeidsgiver mener det foreligger pliktbrudd og 
oppfordrer arbeidstaker til å rette på forholdet, samt understreker at det kan få konsekvenser for 
arbeidsforholdet dersom dette ikke gjøres. Advarsel er ikke et lovbestemt krav, men særlig når det er snakk 
om oppsigelse på grunn av manglende arbeidsprestasjoner, kan det vanskelig tenkes å foreligge saklig 
grunn dersom ikke arbeidstaker er gitt forsvarlig mulighet til å forbedre seg. I Rt-2001-1362 uttalte 
Høyesterett at det ved vurderingen av om pliktbrudd fra arbeidstakerens side kan danne grunnlag for 
oppsigelse, vil kunne være et moment om det er gitt advarsel, hvor det er blitt gjort klart at fortsatt 
pliktbrudd vil kunne medføre oppsigelse.» 

Om den skjønnsmessige avveiningen heter det i Rt-2009-685 avsnitt 52: 

«Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret 
skjønnsmessig avveiing av virksomhets og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet 
avveining av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. 
Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.» 

Lagmannsretten er kommet til at anken ikke kan føre frem, og kan på alle vesentlige punkter slutte seg til den 
utførlige begrunnelsen tingretten har gitt i dommen på side 12–16 for at [Firma] AS hadde tilstrekkelig saklig 
grunn til å si opp A etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd, og at erstatningskravet etter § 15-12 derfor ikke 
fører frem. Lagmannsretten sammenfatter sitt syn slik: 

C, D og E inngikk 1. mars 2013 avtale med B om kjøp av samtlige aksjer i [Firma] AS. Aksjene skulle overdras 
i to trinn, det siste innen 31. desember 2014. A var på dette tidspunkt samboer med C. Det er imidlertid på det 
rene at aksjene ble overført i tre etapper – i 2013, 2015 og 2017. B forklarte seg for lagmannsretten, og han 
opplyste at han som sikkerhet beholdt alle registrerte verv inntil alle aksjer var oppgjort i 2017. Driften av 
selskapet ble likevel i sin helhet raskt overlatt til de tre kjøperne. Fra 2015/2016 var han lite på kontoret, i 
høyden to timer pr. dag. Han utøvde da ingen ledelse, og den daglige driften ble ivaretatt hovedsakelig av C. Bs 
rolle var å veilede og å delta/signere hvor det var behov for at registrert styreleder måtte gjøre dette. 

Lagmannsretten bemerker i denne forbindelse at B er født i 1942. Han lider av Parkinsons sykdom og har dårlig 
hørsel. Lagmannsretten fester lit til hans forklaring om den reelle rollefordelingen i selskapet etter 
avtaleinngåelsen i 2013. En slik rollefordeling stemmer også med As forklaring om at hun hovedsakelig 
forholdt seg til C, og at hun sjelden var i kontakt med B. 
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Denne interne rollefordelingen innebærer også, slik lagmannsretten ser det, at C, D og E var legitimert til å 
opptre på vegne av selskapet overfor A. 

Som tingretten legger lagmannsretten i det alt vesentlige til grunn [Firma] AS' beskrivelse av hendelsesforløpet 
ved de fem episodene som er påberopt som oppsigelsesgrunn. A har gjennom prosesskriv og forklaringer til 
tingretten og lagmannsretten gitt flere avvikende forklaringer på hendelsene, og hennes forklaringer kan 
vanskelig legges til grunn. Hun har forklart de avvikende forklaringene med språkproblemer, men heller ikke 
dette kan etter lagmannsrettens vurdering forklare avvikene. A har forøvrig bodd og arbeidet i Norge siden 
januar 2007, og hun har gjennomført og bestått norskopplæring. 

Lagmannsretten finner også godtgjort at det ble gjennomført to relevante innskjerpingssamtaler, hhv. 19. 
februar og 6. juni 2016. 

Det ble avholdt drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 den 31. oktober 2016. Det er uvisst hvilken form 
innkallingen til dette møtet hadde, men lagmannsretten legger til grunn at A ble gjort kjent med tidspunkt, at 
møtet gjaldt hennes fremtidige arbeidsforhold i [Firma] AS og at hun hadde anledning til å ha med seg en 
tillitsvalgt eller andre. 

A møtte alene i drøftingsmøtet, og hun forlot møtet etter kort tid, angivelig fordi B ikke var til stede. Hun 
undertegnet heller ikke noen protokoll. Dette innebærer likevel ikke uten videre at det ikke har funnet sted et 
drøftingsmøte som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven § 15-1 og at oppsigelsen derfor er usaklig. Det fremgår av 
Rt-2003-1071 avsnitt 49 at: 

«Unnlatelse av slik drøfting medfører ikke ugyldighet, men er et moment ved vurderingen av om en 
begrunnelse er saklig begrunnet, jf. Ot.prp.nr.50 (1993–1994) side 183. Dette er en viktig 
saksbehandlingsregel som blant annet skal gi mulighet for å finne en løsning før tingene låser seg.» 

[Firma] AS har fremholdt at oppsigelsen ble endelig besluttet etter drøftingsmøtet. Deres intensjon med møtet 
var å forsøke å komme til en løsning man kunne enes om. Lagmannsretten er enig med [Firma] AS i at slik 
minnelig ordning ble umuliggjort ved at A forlot møtet etter kort tid, hvilket hun også selv har bekreftet. 
Lagmannsretten finner derfor at mulige mangler ved drøftingsmøtet, herunder at protokollen ikke gjenspeiler 
møtets forløp, ikke innebærer at oppsigelsen var usaklig. 

Lagmannsretten nevner også at da A oppsøkte Fellesforbundet v/ Ronny Hol straks etter møtet, var hun ifølge 
Hol mest opptatt av at hun skulle ha utbetalt sykepenger fra [Firma] AS i arbeidsgiverperioden etter 
sykmeldingen fra 10. august 2016. En mulig oppsigelse ble ikke gjort til tema fra hennes side. Det fremsatte 
forslaget til minnelig ordning i forhandlingsmøtet – lønn i 3 måneder og ingen arbeidsplikt – synes også å 
gjenspeile at hun var innforstått med at arbeidsforholdet var opphørt, og at hun var opptatt av det økonomiske 
oppgjøret. 

Anken blir etter dette å forkaste. 
 
 
Sakskostnader. 
[Firma] AS har vunnet saken og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd ha erstattet sine 
sakskostnader for lagmannsretten. Lagmannsretten har vurdert unntaksregelen i tredje ledd, men ikke funnet 
denne anvendelig. 

[Firma] AS har fremlagt kostnadsoppgave i samsvar med tvisteloven § 20-5 tredje ledd på 84 000 kroner eks. 
mva. Kostnadene utgjør i sin helhet prosessfullmektigens salær. 

Lagmannsretten finner kravet rimelig og nødvendig å pådra, hensett til sakens omfang. Sakskostnader 
tilkjennes i henhold til kravet. 

Lagmannsrettens resultat skal legges til grunn ved fastsettelse av sakskostnader for tingretten, jf. tvisteloven § 
20-9 annet ledd. Det gjøres ingen endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 
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2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse 84 000 – 
åttifiretusen – kroner til [Firma] AS v/styrets leder.  
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Eidsivating lagmannsrett - Dom - LE-2018-95528 
 
 

Instans Eidsivating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-02-20 
Publisert LE-2018-95528 
Stikkord Arbeidsrett. Erstatning etter opphør av arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 15-4. 
Sammendrag Krav om erstatning etter opphør av arbeidsforhold. Lagmannsretten kom, som 

tingretten, til at det ikke forelå oppsigelse fra arbeidsgivers side. Ikke grunnlag for 
erstatning på grunn av mobbing. 

Saksgang Nedre Romerike tingrett TNERO-2017-151106 – Eidsivating lagmannsrett LE-
2018-95528 (18-095528ASD-ELAG/).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, 
HR-2019-877-U. 

Parter A (advokat Hedvig Cecilie Svardal) mot X Asfalt AS (advokat Malin Renate 
Ranheim). 

Forfatter Lagdommer Randi Egge, lagdommer Dagny Raa og ekstraordinær lagdommer 
Einar Thomesen.Meddommere: administrerende direktør Børre Larsen og 
pensjonist Harry Danielsen. 

Sist oppdatert 2019-05-10 
 

 
 

 

Saken gjelder krav om erstatning etter opphør av arbeidsforhold. Det sentrale spørsmål i saken er om det 
foreligger oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgivers side. 
 
 
Sakens bakgrunn: 
A tiltrådte stilling som asfaltarbeider i X Asfalt AS 12. juni 2017. Det ble ikke utarbeidet skriftlig arbeidsavtale. 
A arbeidet med asfaltering i et team sammen med fire kollegaer. 

Daglig leder i X Asfalt AS, B, og styreleder C innkalte A til et møte fredag 30. juni 2017. Bakgrunnen for 
møtet var at A ikke hadde utført arbeidet på en slik måte som arbeidsgiver forventet. A tok i møtet opp at han 
følte seg mobbet av enkelte av arbeidstakerne på teamet. Samtalen utviklet seg til å bli usaklig og konfliktfylt. 
Møtet ble avsluttet ved at A hentet tingene sine og forlot arbeidsplassen. A møtte ikke på arbeid etter dette 
møtet. 

Senere samme dag, og i dagene som fulgte, var det noe SMS korrespondanse mellom B og A. 

As advokat sendte 24. juli 2017 brev til X Asfalt hvor det ble vist til at A ble sagt opp hos X Asfalt 28. juli 
2017. Det ble gjort gjeldende at oppsigelsen var usaklig og varslet krav om erstatning for usaklig oppsigelse. 
Det ble videre krevd forhandlingsmøte. 

Partene har avholdt to forhandlingsmøter, henholdsvis 16. august og 7. september 2017. Partene kom ikke til 
enighet. Både i forhandlingsmøtene og etterpå har A fått tilbud om gjeninntredelse. A ønsket ikke dette. I det 
siste forhandlingsmøtet fikk A tilbud om 50 000 kroner for tapte inntekter og inntil 20 000 kroner for dekning 
av advokatkostnader. A avslo også dette tilbudet. 

A tok ut stevning for Nedre Romerike tingrett 28. september 2017 med krav om erstatning for lidt tap og 
framtidig økonomisk tap, og oppreisning på grunn av usaklig avskjed/oppsigelse. Det ble også krevd erstatning 
for tapte dokumenter med 200 000 kroner. X Asfalt AS innga tilsvar 29. oktober 2017 med påstand om at 
oppsigelsen av A var ugyldig på grunn av formuriktighet. Størrelsen på erstatningskravet ble bestridt. 
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A frafalt erstatningskravet vedrørende dokumentene kort tid før hovedforhandlingen. X Asfalt la i tingretten 
ned påstand om frifinnelse. 

Nedre Romerike tingrett avsa 20. april 2018 dom i saken med slik slutning: 
1. X Asfalt AS frifinnes. 

 

2. A dømmes til å erstatte X Asfalt AS` sakskostnader med 139 150 -
etthundreogtrettinitusenetthundreogfemti- kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

A har anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. X Asfalt har inngitt tilsvar. Ankeforhandling ble holdt i 
Hamar tinghus 31. januar 2019. A og B, stedfortreder for ankemotparten, avga forklaring. Det ble avhørt tre 
vitner. Øvrig bevisføring framgår av rettsboka. 

Ankende part – As – påstandsgrunnlag: 

A ble avskjediget av X Asfalt i møtet 30. juni 2017. Arbeidsgiver mente å si opp A og det er sannsynliggjort at 
A ble bedt om å gå på dagen. Det er ikke troverdig at A, som ikke hadde annen jobb å gå til, sluttet frivillig. Det 
synes å være vanlig praksis i X Asfalt å fryse ut folk i stedet for å foreta formelle oppsigelser. 

A varslet arbeidsgiver om uforsvarlig arbeidsmiljø, idet han ble trakassert av de andre på teamet. 
Avskjeden/oppsigelsen har bakgrunn i As varsling. Det vises til arbeidsmiljølovens § 2 A-1 og § A-2 [skal vel 
være § 2 A-2, – Lovdatas anm.] om varsling og arbeidstakers vern mot gjengjeldelse. 

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at det ikke foreligger avskjed eller oppsigelse fra deres side, idet mobbesaken 
medfører at bevisbyrden snus. 

Avskjed og oppsigelse skal skje skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1. Avskjeden/oppsigelsen av A er ugyldig 
idet den er formuriktig. Ingen av kravene i arbeidsmiljøloven § 15-14 eller § 15-4 er overholdt. 
Arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler er ikke fulgt. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-5 at manglende 
overholdelse av lovens formkrav automatisk fører til ugyldighet dersom søksmål reises innen fire måneder. 
Søksmål er tatt ut innen firemåneders fristen, og avskjeden må kjennes ugyldig. Under enhver omstendighet er 
det ikke saklig grunn verken for avskjed eller oppsigelse. 

A krever erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap etter arbeidsmiljøloven § 15-12 første og andre ledd. 
Det kreves erstatning for tapt lønn i seks måneder beregnet ut fra en månedslønn på 39 000 kroner, og 
oppreisning med 50 000 kroner på grunn av arbeidsgivers grove brudd på arbeidstakers grunnleggende 
rettigheter. A opplevde det som krenkende at arbeidsgiver ikke trodde på ham og i stedet avskjediget ham. A 
har søkt ca. 50 -60 stillinger uten å få jobb, og har fått psykiske problemer på grunn av den behandlingen han 
har vært utsatt for i X Asfalt. Det vises til spesialisterklæring av 28. mai 2018. 

Det foreligger ingen arbeidsavtale og det ble ikke inngått avtale om prøvetid. A må anses som fast ansatt. 

Det kan ikke kreves at A skal komme tilbake på jobb. Lovens to-sporede system gir A rett til å velge erstatning. 
I den situasjonen som oppsto, var det for belastende for A å komme tilbake på jobb. 

Mobbing på arbeidsplassen kan gi grunnlag for erstatning, jf. Rt-1997-786. 

Ankende parts påstand: 
1. Avskjeden av A kjennes urettmessig, også som oppsigelse. 

 

2. X Asfalt AS v/ styrets leder dømmes til å betale erstatning fastsatt etter rettens skjønn for lidt økonomisk 
tap og fremtidig tap med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling finner sted. 

 

3. X Asfalt AS v/ styrets leder dømmes til å betale erstatning for ikke-økonomisk tap fastsatt etter rettens 
skjønn med tillegg av forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling finner sted. 

 

4. A tilkjennes sakens omkostninger. 
 

Ankemotparten – X Asfalt AS` påstandsgrunnlag: 

A har selv valgt å avslutte sitt arbeidsforhold etter møtet 30. juni 2017. Ved ikke å møte opp på arbeid de 
påfølgende dagene har han sagt opp sin stilling ved konkludent atferd. 

Det er arbeidstaker som har bevisbyrden for at det foreligger en muntlig oppsigelse fra arbeidsgivers side. 

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal skje skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4 første ledd. Mangel på skriftlig 
oppsigelse er et bevismoment. 
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Ved vurderingen av om det foreligger en muntlig oppsigelse, skal det legges til grunn en objektiv norm. As 
subjektive oppfatning er følgelig ikke avgjørende. Det må stilles visse krav til utsagnets innhold for at det skal 
sies å foreligge en muntlig oppsigelse fra arbeidsgivers side. Arbeidstaker må ha fått definitiv beskjed om at 
arbeidsforholdet skal opphøre. 

Det ble i møtet ikke benyttet ord som avskjed eller oppsigelse. A ble ikke bedt om å forlate jobben eller bedt 
om å ikke møte på jobb på mandag. A på sin side har endret sin forklaring siden tingrettens behandling om hva 
som ble sagt i møtet 30. juni 2017. 

I referat fra møtet med teamet 3. juli 2017 er A omtalt som arbeidstaker. 

Det er ikke sannsynliggjort at det har funnet sted mobbing. Det forelå ikke mobbing eller andre kritikkverdige 
forhold, og varslingsreglene kommer ikke til anvendelse. 

Reglene som skal ivareta arbeidstakers krav til det psykososiale arbeidsmiljø bygger i alle tilfeller på en 
forutsetning om at arbeidsgiver gis anledning til å iverksette tiltak. 

Arbeidsgiver har oppfylt sin generelle plikt etter arbeidsmiljøloven, ved å innrette virksomheten slik at 
arbeidstakeren ikke blir utsatt for mobbing eller trakassering. X Asfalt har system for å fange opp tilfeller ved 
rutine for «rapportering av uønskede hendelser». Opplysningene om mobbing ble håndtert ved at det ble 
avholdt møte om saken med de øvrige på teamet 3. juli 2017. 

Subsidiært bestrides erstatningsutmålingen som A legger til grunn. A ble kort tid etter at arbeidsforholdet ble 
avsluttet tilbudt å gjeninntre i stillingen. Fra dette tidspunkt kan det ikke kreves lønnstap. A har ikke 
dokumentert at han har forsøkt å begrense tapet. Det er ikke grunnlag for oppreisningserstatning. 

Ankemotpartens påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. X Asfalt AS tilkjennes sakens kostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
[Lagmannsretten bemerker.] 
Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige også slutte seg til 
tingrettens begrunnelse. 

Det er uomtvistet at As arbeidsforhold hos X Asfalt har opphørt. Det sentrale spørsmål i saken er om han ble 
avskjediget/oppsagt av arbeidsgiver. 

En avskjed/oppsigelse av et arbeidsforhold er en ensidig erklæring fra en av partene om at arbeidsforholdet 
bringes til opphør. Etter arbeidsmiljøloven § 15-4 skal en oppsigelse fra arbeidsgiver være skriftlig. Det samme 
gjelder avskjed. Formålet med skriftlighetskravet er blant annet å skape klarhet og forutsigbarhet. Det skal være 
klart at arbeidsforholdet bringes til opphør og begrunnelsen for det. En avskjed eller oppsigelse kan også anses 
gitt muntlig eller ved konkludent adferd, jf. Rt-1997-1506. Lagmannsretten legger til grunn at det må stilles 
visse krav til utsagnets innhold for at det skal sies å foreligge en muntlig avskjed/oppsigelse fra arbeidsgivers 
side. Arbeidstakeren må ha fått definitiv beskjed om at arbeidsforholdet skal opphøre. Generelle utsagn om at 
arbeidsgiver er misfornøyd, eller at arbeidsforholdet senere vil kunne bli bragt til opphør, innebærer i seg selv 
ingen oppsigelse, jf. blant annet LE-2014-151840. 

Hvorvidt det foreligger en oppsigelse, må avgjøres ut fra en objektiv vurdering. Arbeidstakers subjektive 
oppfatning er ikke avgjørende. I vurderingen av hvorvidt det er gitt avskjed/oppsigelse, vil spørsmålet om 
skriftlighet komme inn som et bevismoment. 

Det er på det rene at det ikke foreligger en skriftlig avskjed/oppsigelse. A har gjort gjeldende at han ble sagt 
opp muntlig i møtet 30. juni 2017. Lagmannsretten legger til grunn at det er A som har bevisbyrden for at han 
ble avskjediget/oppsagt, jf. Fougner m.fl. Arbeidsmiljøloven Kommentarutgave 2. utgave, side 776 og Dege 
(2009) side 521. 

At A har anført at han ble mobbet på arbeidsplassen innebærer ikke at bevisbyrden snus. Lagmannsretten 
kommer tilbake til anførslene om mobbing. 
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Hvorvidt det foreligger en oppsigelse, vil bero på en samlet vurdering av den muntlige og skriftlige kontakten 
mellom partene. 

Foranledningen til møtet 30. juni 2017 var at As bas overfor B hadde gitt uttrykk for at A ikke fungerte godt i 
stillingen. På bakgrunn av denne tilbakemeldingen valgte B selv å observere A i arbeid 28. juni 2017. Også B 
opplevde at A ikke fungerte slik han burde. Han var passiv og tok lite initiativ til å utføre arbeidsoppgavene i 
teamet. Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at hensikten med møtet fra arbeidsgivers side var å 
snakke med A om det som ikke fungerte, og ikke å avslutte As arbeidsforhold. 

Partene er uenige om hva som ble sagt på møtet 30. juni 2017. Partene synes imidlertid å være enige om at ord 
som «avskjed», «oppsigelse» eller «sparken» ikke ble brukt, og at A ikke fikk beskjed om å «slutte» eller ble 
nektet å komme tilbake på jobb. I tingrettens dom fremgår det at A der forklarte at «stemningen var sånn at det 
var sparken». 

A forklarte for lagmannsretten at arbeidsgiver brukte ord som «du er udugelig», «vi har ingen ting å tilby deg», 
og «du har ikke noen fremtid her». B og C forklarte at samtalen etter hvert ble usaklig, men bestred at de kom 
med slike uttalelser. Lagmannsretten legger til grunn at A på dette punkt har endret sin forklaring, og først for 
lagmannsretten gjort gjeldende at arbeidsgiver kom med slike uttalelser. Lagmannsretten finner det derfor ikke 
sannsynliggjort at arbeidsgiver uttalte seg slik i møtet. 

A forklarte i tingretten at møtet ble avsluttet ved at han hentet tingene sine og forlot arbeidsplassen, men 
bestred dette i lagmannsretten. Lagmannsretten finner det mest sannsynlig at A, ved sin atferd ved avslutningen 
av møtet og ved ikke å møte på jobb på mandagen uka etter og i dagene som fulgte, selv avsluttet 
arbeidsforholdet ved konkludent atferd. 

Lagmannsretten mener at partenes etterfølgende kontakt heller ikke kan gi grunnlag for å konkludere med at A 
ble avskjediget eller oppsagt av arbeidsgiver. 

A sendte etter møtet 30. juni 2017 SMS til B hvor han opplyste at han hadde glemt noen dokumenter som han 
ba arbeidsgiver sende ham. B svarte at han ikke fant noen dokumenter, men at han skulle spørre de andre 
ansatte mandag uken etter om de hadde sett dokumentene. Etter ytterligere korrespondanse vedrørende 
dokumentene, sendte A SMS hvor han skrev at han hadde sendt rapport om sosial dumping og mobbing til 
arbeidstilsynet. 

Mandag 3. juli 2017 sendte A SMS til B hvor han opplyste at han ville kreve erstatning fra medarbeidere og 
ledelsen, på grunn av mobbing, og at han vurderte å kreve erstatning for tap av dokumenter. A ga etter hvert 
arbeidsgiver en frist for å returnere dokumentene. Den 20. juli 2017 varslet A at han vurderte å kontakte 
advokat. 

Det er ingen ting i A korrespondanse med arbeidsgiver i denne perioden som handler om at A mente han var 
urettmessig oppsagt eller avskjediget. Etter lagmannsrettens syn underbygger kommunikasjonen at det var A 
selv som sa opp sitt arbeidsforhold hos X Asfalt. Det var først etter å ha kontaktet advokat at A gjorde 
gjeldende at han var blitt usaklig oppsagt/avskjediget fra arbeidsgivers side. 

Arbeidsgiver på sin side gjorde ingenting for å avklare situasjonen da A ikke møtte på jobb mandag 3. juli 
2017. B forklarte at han antok at arbeidsforholdet var avsluttet. Han ble usikker på hvordan han skulle forholde 
seg til det som hadde skjedd, og erkjente at avslutningen av arbeidsforholdet ikke ble ryddig håndtert fra 
arbeidsgivers side. I ettertid ser han at han kunne ha tatt initiativ til en avklaring overfor A. 

Lagmannsretten er enig i at arbeidsgiver kunne håndtert avslutningen av arbeidsforholdet på en bedre måte, 
men finner ikke at manglende handling fra arbeidsgivers side kan sannsynliggjøre at A ble avskjediget eller 
oppsagt på møtet 30. juni 2017. 

Vitnet D forklarte at A hadde sagt til henne i en telefonsamtale dagen etter møtet 30. juni 2017 at han hadde 
blitt oppsagt. Denne forklaringen er ikke egnet til å endre lagmannsrettens vurdering. 

Det er ubestridt at A i møtet 30. juni 2017 fortalte at han følte seg mobbet og trakassert av de andre 
arbeidstakerne på teamet. På bakgrunn av det som er sagt over om avslutningen av arbeidsforholdet, er det 
imidlertid ikke sannsynliggjort at As uttalelser om mobbing ble gjengjeldt med avskjed/oppsigelse fra 
arbeidsgiver. 

Lagmannsretten kan heller ikke se at det foreligger andre opplysninger i saken som tilsier at A har blitt 
avskjediget eller oppsagt av arbeidsgiver. De etterfølgende forhandlinger og kommunikasjon mellom 
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advokatene kan ikke kaste lys over det som skjedde i møtet 30. juni 2017. Det er ingen holdepunkter for at det 
er vanlig praksis i X Asfalt å fryse ut folk i stedet for å foreta formelle oppsigelser, slik A har anført. 

Lagmannsretten finner etter dette ikke sannsynliggjort at A har blitt avskjediget eller oppsagt av arbeidsgiver. A 
har da ikke krav på erstatning eller oppreisning fra X Asfalt. 

Når det gjelder anførselen om mobbing, bemerkes at det ikke er grunn til å tvile på at A har opplevd erting og 
fleiping fra arbeidskolleger på teamet og som han opplevde sårende. Etter bevisførselen kan lagmannsretten 
ikke se at det A har beskrevet kan karakteriseres som mobbing av en slik art at det kan gi grunnlag for 
erstatningsansvar. 

I Rt-1997-786 uttaler Høyesterett at «meget av det som foregår av mobbing på arbeidsplasser ikke kan medføre 
erstatningsansvar, selv om handlingene kan være utiltalende og kritikkverdige». Begrepet mobbing har ikke et 
fastlagt faktisk og rettslig innhold. I Rt-1993-616, er det tatt utgangspunkt i at det kan defineres som «for 
eksempel trakassering, plaging, utfrysing, eller sårende erting og fleiping.... som forekommer gjentatte ganger 
over en viss tidsperiode.» Lagmannsretten legger til grunn at erstatningsansvar først inntrer når mobbingen 
overstiger en viss tålegrense. 

Lagmannsretten viser til at A arbeidet hos X Asfalt i til sammen 12 dager, og at det i hovedsak var én kollega 
som kom med krenkende utsagn om As samiske bakgrunn. Verken omfanget eller varigheten av den påståtte 
mobbingen er av en slik kvalifisert art at det kan gi grunnlag for erstatningsansvar. Den fremlagte 
spesialisterklæringen vedrørende As psykiske helse, som er utarbeidet etter tingrettens dom og om lag ti 
måneder etter at arbeidsforholdet opphørte, kan ikke gi grunnlag for en annen vurdering. Lagmannsretten 
bemerker for øvrig at arbeidsgiver tok tak i opplysningene om mobbing og holdt møte med de andre ansatte på 
teamet 3. juli 2019. 

Anken blir etter dette forkastet. 
 
 
Sakskostnader 
X Asfalt har vunnet saken og har krav på å få erstattet sine sakskostnader av motparten, jf. tvisteloven § 20-2 
første og andre ledd. Lagmannsretten har vurdert, men finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som 
gjør det rimelig å helt eller delvis frita A for erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. X Asfalt har 
flere ganger forsøkt å løse saken og har tilbudt forliksløsninger som A ikke har akseptert, blant annet har han 
fått tilbud om å gjeninntre i stillingen og et rimelig tilbud om lønnskompensasjon og oppreisning. Heller ikke 
styrkeforholdet mellom partene gjør det i denne saken rimelig å frita A for sakskostnadsansvaret. 

X Asfalts prosessfullmektig har inngitt kostnadsoppgave hvor det kreves dekket 92 298 kroner. Kravet gjelder 
salær og reiseutgifter, og er uten merverdiavgift. Motparten hadde ingen innvendinger til kravet. 
Lagmannsretten finner at kostnadene har vært nødvendige og at det har vært rimelig å pådra dem. Kravet tas til 
følge. Lagmannsretten legger til grunn at X Asfalt er merverdiavgiftspliktig og at sakskostnadene skal 
tilkjennes uten tillegg av merverdiavgift. 

Lagmannsretten finner ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. A betaler til X Asfalt AS 92 298 – nittitotusentohundreognittiåtte – kroner i sakskostnader for 
lagmannsretten innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  
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Eidsivating lagmannsrett - Dom - LE-2018-26884 
 
 

Instans Eidsivating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-02-15 
Publisert LE-2018-26884 
Stikkord Arbeidsrett. Førtidspensjon. Individuelle rettigheter. Avtaleloven. 

Arbeidsmiljøloven. 
Sammendrag Saken gjelder spørsmået om piloter som gikk av med førtidspensjon hadde 

ervervet individuelle rettigheter til G-regulering av løpende driftspensjon som 
skulle utbetales fra 60-67 år, som medførte at arbeidsgiver ved etterfølgende 
tariffavtale ikke kunne fjerne retten til G-regulering. Pilotene fikk ikke medhold i 
sitt krav, og anken ble forkastet. 

Saksgang Øvre Romerike tingrett TOVRO-2016-206790 – Eidsivating lagmannsrett LE-
2018-26884 (18-026884ASD-ELAG/).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, 
HR-2019-938-U. 

Parter Jon Kloster, Morten Køpke, Gunnar Dalen, Ernst Gerhard Frang Schaumburg, 
Bjørn Arild Nordtømme, Dag Atle Øien, Torgeir Yggeseth, Per Edvard Årstad, 
Hans Bertrand Bech, Per Christian Torp og Geir Inge Bore (for disse: advokat 
Christen Horn Johannessen), Erling Flobak og Sverre Asphaug (for disse: advokat 
Sigurd-Øyvind Kambestad), Egil Leonhard Kvinge, Reidar Magne Eide, Leif 
Arnljot Nyaas, Svein Olav Ahlsen, Martin Askim, Erling Rognerud, Arvid Laug, 
Karl Gunnar Slåtten, Terje Løstegård og Stein Christensen (for disse: advokat Lene 
Liknes Hansen) mot Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 
(advokat Tron Dalheim, rettslig medhjelper advokat Emilie Veggeland Knudsen* 
). 

Forfatter Kst. lagmann Nina Sollie, lagdommer Bodil Thorp Myhre og ekstraordinær 
lagdommer Einar Thomesen. 

Sist oppdatert 2019-05-22 
 

 
 

 

Saken gjelder spørsmålet om pensjonerte piloter som inngikk avtaler om førtidspensjon i 2009, ervervet 
individuelle rettigheter til G-regulering av driftspensjon (regulering basert på økningen i folketrygdens 
grunnbeløp), som ikke kan settes til side ved etterfølgende tariffavtalte endringer av pensjonsordningen. 

I 2005 ble Braathens innlemmet i SAS. Det ble gjort et omfattende arbeid for å samordne arbeidsbetingelsene 
for SAS-pilotene og de tidligere Braathens-ansatte pilotene. SAS-pilotene i Norge er i dag organisert i to ulike 
foreninger; SNF – Scandinavian Norge Flygerforening – som organiserer tidligere Braathens-ansatte piloter, og 
NSF – Norske SAS-flygeres forening – som organiserer piloter som hele tiden har vært ansatt i SAS. 

Arbeidsbetingelsene, herunder pensjonsordningene i SAS, fastsettes ved tariffavtaler. Det gjennomføres 
separate tarifforhandlinger med begge foreningene, men med et siktemål om likelydende avtaler. Det er 
forutsatt i tariffavtalene at foreningene har rett til nye forhandlinger, dersom den andre foreningen oppnår bedre 
vilkår. 
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De ankende parter er 23 tidligere Braathens-ansatte piloter i SAS organisert i SNF, som alle takket ja til et 
tilbud om førtidspensjonering i forbindelse med en nedbemanningsprosess i 2009. De ankende parter omtales i 
fellesskap som «pilotene» eller de ankende parter. Medlemmene av den andre foreningen, NSF, fikk samme 
tilbud. NSF-medlemmene fremmet tilsvarende krav om G-regulering som de ankende parter, og deres krav ble 
ikke tatt til følge ved Eidsivating lagmannsretts rettskraftige dom av 7. november 2013. 

I 2008/2009 var SAS inne i en krevende periode og hadde tapt betydelige beløp over flere år. Det måtte foretas 
kraftige kostnadskutt og nedbemanning var nødvendig. Spørsmålet var om nedbemanningen skulle 
gjennomføres for de med kortest ansiennitet, eller fra «toppen» gjennom førtidspensjonering. 

Pilotenes pensjonsordning var ved årsskiftet 2008/2009 regulert i protokoll av 4. september 2008, med 
henvisning til Kollektivavtalens «Bilag B-1 Pensjons- og forsikringsavtale» (heretter Bilag B1). Ved 
protokollen av 4. september 2008 ble det foretatt endringer i pensjonsordningen, blant annet slik at 
driftspensjonsordningen som ble utbetalt fra 60 til 67 år – som tidligere var forsikret i en kollektiv livrente – ble 
omgjort til en usikret driftspensjon med en bankkontoløsning. 

I henhold til Bilag B1 var den alminnelige pensjonsalderen i SAS på dette tidspunktet 60 år. Pensjonsordningen 
omfattet en førtidspensjonsordning, hvor pilotene etter nærmere regler hadde anledning til å gå av ved fylte 55 
år. Ved avgang i perioden fra 57-60 år ble opptjeningstiden likevel regnet frem til 60 år, mens ved avgang fra 
55-57 år, ble man ikke godskrevet opptjeningstid etter avgang. Opptjeningstiden er av betydning for størrelsen 
på pensjonen fra fylte 60 år. 

Fra pensjonsalderen på 60 år og frem til folketrygdens pensjonsalder på 67 år, lå det i bunnen en 
foretakspensjonsordning for lønn opp til 12 G, som utgjorde 75 % av pensjonsgrunnlaget (lønnsnivå ved 60 år). 
I tillegg var det for denne gruppen en driftspensjonsordning for lønn mellom 12 og 18 G. 

Driftspensjonsordningen er regulert i punkt 4 i Bilag B1, og det var denne ordningen som ved protokollen fra 
2008 ble omgjort fra en livrente til en pantsikret bankkontoløsning. For piloter med full tjenestetid, det vil si 
360 måneders ansettelse, utgjorde pensjonen (inkludert justert fripolise fra den tidligere kollektive livrenten – 
161,19 % av beregningsgrunnlaget (brutto årslønn som overstiger 12 G). På denne måten kunne en pensjonert 
pilot fra han fylte 60 til 67 år ha høyere pensjon (foretaks- og driftspensjon) enn hva en pilot i arbeid hadde i 
lønn. Pensjonen kunne utgjøre 104 % av pensjonsgrunnlaget, det vil si lønnen ved fylte 60 år. 

 
Figur: Skjematisk fremstilling av pensjonsordningen som var gjeldende pr. februar 2009 

Helt sentralt for saken er at driftspensjonen som ble utbetalt fra 60-67 år skulle G-reguleres. I pensjonsbilagets 
(B1) punkt 4.8 «Regulering av pensjoner under utbetaling» uttales: 
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Pensjoner under utbetaling (både driftspensjon og fripolise fra den tidligere kollektive livrenten) skal 
reguleres med den prosentvise økningen i G hvert år. I tillegg skal pensjonen økes med eventuell differanse 
mellom årets prosentvise G-regulering og årets faktiske prosentvise regulering av pensjoner under 
utbetaling i pensjonsordningen for lønn inntil 12 G. Disse reguleringene skal sikres gjennom oppregulering 
av driftspensjonen fra SAS. 

Reguleringen skulle altså foretas i driftspensjonen. Reguleringen skulle imidlertid også hensynta prosentvis 
regulering for lønn opptil 12 G (foretakspensjonsordningen), slik at all pensjon i perioden fra 60-67 år i 
prinsippet skulle G-reguleres. 

I Bilag B1 punkt 4.15 «Endring av vilkårene om pensjon» uttales følgende: 

For å sikre at fremtidige avtaleparter ved forhandlinger ikke bidrar til å forringe medlemmenes lineære 
opptjente pensjonsrettigheter i henhold til dette avtalebilaget, presiseres det at vilkårene ikke kan endres 
(ved reduksjon av ytelsene) med tilbakevirkende kraft. Opptjent alders- og ektefellepensjon, jf punkt 4.6 
kan ikke settes lavere enn de pensjonsbeløp som er opptjent på tidspunkt for endring eller opphør av 
avtalen. 

Fra alminnelig trygdealder på 67 år hadde pilotene krav på foretakspensjon for lønn opp til 12 G med 66 % av 
pensjonsgrunnlaget, i tillegg til pensjonen fra folketrygden. 

Den 5. og 6. januar 2009 ble det inngått avtale (Protokoll) i sak om «Overtallighetshåndtering» mellom SAS og 
SNF. Det fremgår av protokollen at det var nødvendig å foreta produktivitetseffektive tiltak for å sikre SAS-
konsernets fremtid, og at disse «tiltakene medfører overtallighet». 

I protokollen ble blant annet vilkårene for førtidspensjon som fulgte av Bilag B1 pr. 4. september 2008, utvidet 
og gjort gunstigere på enkelte punkter for å stimulere flere i aldersgruppen 55 til 60 år til å velge 
førtidspensjonering. Piloter i aldersgruppen 55 til 57 år skulle likestilles med de som hadde fylt 57 år, det vil si 
at fratreden før 57 år ikke medførte reduksjon av opptjeningstiden. SAS tilbød også ekstra månedslønner i 
avgangsvederlag. Fristen for å søke førtidspensjon ble i protokollen satt til 31. januar 2009, men fristen ble 
senere forlenget ut februar måned. 

Den 6. februar 2009 gikk SAS, på bakgrunn av protokollen av 5./6. januar 2009, ut med individuelle tilbud om 
førtidspensjon til piloter som var aktuelle for ordningen. Av tilbudsbrevet fremgikk at «din førtidspensjon vil 
bli g-regulert pr 01.05 hvert år frem til fylte 60 år». Videre redegjøres det for at man ved overgang til 
førtidspensjon ikke lenger kunne være medlem av pensjonsforsikringen i henhold til foretakspensjonsloven i 
førtidspensjonsperioden, og at det derfor ville bli utstedt fripolise fra Vital. SAS ville imidlertid innbetale en 
engangspremie for å dekke differansen mellom pensjon piloten ville fått som yrkesaktiv frem til 60 år, og 
fripolisytelsen. Avslutningsvis i tilbudsbrevet uttales følgende: 

Pensjon ved 60 år vil bli beregnet på 100 % lønn ved 60 år (...) En eventuell førtidspensjon vil med andre 
ord ikke redusere din pensjon fra 60 år» 

Pilotene som fikk tilbud om førtidspensjon, fikk kort tid til å vurdere tilbudet. Det er også på det rene at de ble 
sterkt oppfordret til å godta tilbudet, også fra SNF. Mange av de aktuelle pilotene ønsket ikke å slutte å arbeide, 
men følte et ansvar overfor kollegaer med kortere ansiennitet. Jo færre som takket nei til førtidspensjon, jo flere 
av de yngre kollegaene med kort ansiennitet, ville bli rammet. 

I e-post 13. februar 2009 orienterte Jan Levi Skogvang, som satt i styret for SNF og som deltok under 
forhandlingene med SAS, de berørte pilotene om den vanskelige situasjonen og de valg man sto overfor. I e-
posten uttales blant annet «[a]llikevel tillater jeg meg å si at vi ønsker at så mange som mulig, helst alle, tar 
denne tilbudte pakken», som Skogvang mente innebar et godt økonomisk tilbud. I en punktvis oppsummering 
avsluttet Skogvang slik i punkt 4: 

Pensjonen etter 60 år er avtalemessig lukket og kan ikke reduseres i en forhandling. 

Erling Flobak, som også satt i styret for SNF og deltok under forhandlingene med SAS, fulgte opp saken 
overfor Nils Ulvin i SAS. I e-post 15. februar 2009 viste Flobak til et møte som ble avholdt den 10. februar 
2009, og uttalte følgende: 

For at flygere som har blitt tilbudt førtidspensjon med forfall for akseptering senest 28. februar 2009 skal 
kunne planlegge egen framtidig økonomi og vilkår ber jeg om at selskapet bekrefter at gjeldende K-avtales 
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(Avtale nr 494, revisjonsdato 13. oktober 2008) bilag B-1 lukkes fra samme dato, 28 februar 2009, for de 
flygere som innvilges førtidspensjon. 

Slik lukking av K-avtalen er i tråd med tidligere praksis. 

Ulvin besvarte henvendelsen slik i e-post 16. februar 2009: 

Herved bekreftes at piloter som søker førtid innen 28.2.2009 være omfattet av vilkårene i nåværende avtale 
med SNF. 

De som får innvilget førtid etter 1.3.2009 skal behandles etter den til enhver tid gjeldende kollektivavtale 
omfattende SNFs medlemmer. 

Personalsjef i SAS, Svein Oppegaard, og ansvarlig for pensjoner i SAS, Marit Christensen Bach, fikk kopi av 
e-posten. 

Det ble avholdt et informasjonsmøte den 24. februar 2009. I etterkant av møtet sendte Skogvang samme dag en 
e-post til de aktuelle pilotene hvor det blant annet ble uttalt: 

Det man mottar som førtidspensjonist, er låst. Foreningen verken kan eller vil, reforhandle 60+ ordningen i 
ettertid for de som er pensjonister. Dette er slik det alltid har vært. Pensjonister får ikke del i nye og 
endrede pensjonsoppgjør etter at de har sluttet. Noen av dere oppfatter dette som et viktig lodd på 
vektskåla, all den tid fremtiden er svært usikker mht hvordan SAS skal klare sine pensjonsforpliktelser i 
fremtiden uten at disse endres. Ved å ta pakka, har man sikret seg nåværende ordning. 

Alle de ankende partene aksepterte tilbudet ved å inngi søknad om førtidspensjon. Etter noe tid meddelte SAS 
den enkelte pilot om at førtidspensjon var innvilget, og datoen for førtidspensjon og fratreden ble fastsatt. I 
innvilgelsesbrevet fremgikk hva førtidspensjonen ville bli. Uttalelsen i tilbudsbrevet om G-regulering av 
førtidspensjonen, ble gjentatt i innvilgelsesbrevet. 

Arbeidet med kostnadsreduserende tiltak i SAS fortsatte. Ved «overenskomst» 5. mars 2010 mellom SAS og 
SNF om «reduksjon pensjon og forsikringsdekninger vedrørende besparingskrav på MSEK 500» ble partene 
enige om «endringer i gjeldende pensjons- og forsikringsavtaler for SNF». I punkt 1 «Pensjonsregulering» er 
følgende bestemt: 

Pensjonsregulering punkt 4.8 (G-regulering) avtalt i protokoll av 4. september 2008 opphører med virkning 
fra 1. januar 2010. Alle utbetalinger inkl. fripoliser blir fra samme dato nærmere regulert opp med eget 
overskudd. 

I tillegg avvikles avtale inngått mellom partene i Braathens AS 31.03.2006 vedrørende KPI-regulering. 
Denne avtale opphører også med virkning fra 1. januar 2010. Den pensjonsregulering som pensjonistene 
allerede mottar i dag utbetales fremover i henhold til gjeldende avtale. Alle protokoller inngått mellom SAS 
og SNF som har elementet pensjonsregulering avtalt fremover (fra 1.1.2010) opphører med virkning fra 
samme dato. Med dette menes kun de elementer som omhandler pensjonsregulering, øvrige punkter i disse 
protokollene opphører selvsagt ikke. 

Det gjøres ikke endringer i reguleringsbestemmelsene for øvrige inngåtte pensjonsavtaler. 

Deretter skjedde det en omfattende endring av pensjonsordningen ved avtale om implementering av ny 
pensjonsavtale mellom SAS og SNF den 19. november 2012. Den ytelsesbaserte foretakspensjonsordningen 
man til da hadde hatt, ble erstattet av en innskuddsbasert ordning. Førtidspensjonsordningen ble avviklet. Det 
samme gjaldt driftspensjonsordningen. 

Høsten 2013 ble det forhandlet mellom SAS og SNF om hvordan implementeringen av ny kollektivavtale og 
avviklingen av driftspensjonsordningen skulle skje. For de ankende parter skjedde avviklingen av 
driftspensjonsordningen for noen ved at det ble betalt en årlig pensjon fra SAS. For andre ble 
pensjonsforpliktelsen gjort opp med et engangsvederlag. Skillet gikk ved de som hadde fylt 60 år ved årsskiftet 
2013/2014, og allerede hadde begynt å motta pensjon. Beregning og oppgjør av driftspensjonen skjedde uten 
G-regulering for de ankende parter. 

I 2015 ble flere av pilotene oppmerksomme på at utbetalingen av driftspensjonen ikke var G-regulert, i strid 
med den avtalen de mente de hadde inngått. De 23 pilotene anla søksmål ved stevning til Øvre Romerike 
tingrett, med krav om fastsettelsesdom for at driftspensjonene som ble utbetalt fra 60-67 år, skulle G-reguleres i 
tråd med Bilag B1 slik bilaget lød i februar 2009. 
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Øvre Romerike tingrett avsa dom 6. november 2017 med slik slutning: 
1. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden frifinnes. 

 

2. Hver av partene bærer egne sakskostnader. 
 

Pilotene har i rett tid anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. SAS har tatt til motmæle og påstått anken 
forkastet. Ankeforhandling ble avholdt i Lagmannsrettens Hus på Eidsvoll 17. og 18. januar 2019. Partene 
møtte med sine prosessfullmektiger. 3 av de ankende parter, samt partsrepresentanten fra SAS, avga forklaring. 
Det ble avhørt 4 vitner, og foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 
 
 
De ankende parter – Jon Kloster mfl. – har i hovedsak gjort gjeldende: 
Tingretten har vurdert bevisene feil og anvendt loven uriktig når den har kommet til at pilotene ikke har krav på 
G-regulering av driftspensjonen. 

SAS er forpliktet til å beregne pensjonen på grunnlag av pensjonsbilaget (Bilag B-1) slik det lød da saksøkerne 
fikk innvilget førtidspensjon i februar 2009. Det innebærer G-regulering av driftspensjonen og fripolisen fra 
den tidligere kollektive livrenten fra 60-67 år. 

Grunnlaget for kravet er avtalene om førtidspensjon. Det ble inngått individuelle avtaler om førtidspensjon med 
den enkelte, som løftet pensjonsspørsmålet ut av tariffavtalen (Bilag B-1). De individuelle avtalene utgjør ingen 
tariffavtale. Det vises blant annet til ARD 2005 side 173. De senere tariffavtalte endringene i 
pensjonsordningen i 2010 og 2012, hvor blant annet G-reguleringen ble fjernet, kan da ikke tilsidesette 
pilotenes individuelle rettigheter. 

Avtaler skal holdes, jf. blant annet Christian den Femtes Norske Lov. Utgangspunktet om at arbeidsgiver har 
stor frihet til å endre tariffavtalte pensjonsendringer, gjelder ikke i tilfeller hvor rettighetene er ervervet ved 
individuelle avtaler, jf. blant annet Rt-2002-1576, Rt-2008-1246 og Rt-2010-412. 

Det avgjørende spørsmålet er etter dette hvilke rettigheter avtalen om førtidspensjon inneholdt. 

De individuelle avtalene om førtidspensjon bygde på forhandlingene i forbindelse med 
overtallighetsprotokollen av 5. og 6. januar 2009, samt etterfølgende avklaringer, blant annet e-postene fra 
Skogvang, Flobak og Ulvin. Gjennom denne runden med avklaringer ble det oppnådd enighet om at pilotenes 
pensjon fra fylte 60 år, skulle være slik Bilag B-1 lød på avtaletidspunktet. Pensjonsordningen ble «lukket» på 
de vilkår som da gjaldt, og pilotene var beskyttet mot etterfølgende endringer. Både SNF, Skogvang og Flobak 
var klare på at avtalen var slik å forstå. 

Vilkårene for førtidspensjon var klart og tydelig angitt i førtidspensjonsperioden, det vil si i årene fra 55-60 år. 
Pilotene reiste imidlertid spørsmål om hva som ville skje med pensjonen fra 60 år. Å få avklart dette, var av 
sentral betydning for vurderingen av om tilbudet skulle aksepteres. På grunn av usikkerheten rundt den 
økonomiske situasjonen i SAS, og hvordan pensjonsordningen ville se ut i fremtiden, var «lukking» av 
pensjonsordningen et viktig gode, som veide tungt på vektskålen. Ingen av pilotene ønsket egentlig å slutte. 

E-postutvekslingen mellom Flobak og Ulvin kan ikke ha knyttet seg til noe annet enn pensjonen fra 60 år. 
«Lukking» av pensjonsordningen kan i dette tilfellet ikke innebære noe annet enn at det ikke skulle gjøres 
endringer. Hvorvidt ordningen var lukket for andre eller ikke, var irrelevant for pilotene. 

Subsidiært, for det tilfellet at det ikke dreier seg om en individuell avtale som ikke kan endres, har pilotene hatt 
en berettiget forventning om at pensjonsordningen ikke skulle endres. Det dreier seg om en tidsbegrenset avtale 
for en begrenset gruppe, og den ene parten i avtaleforholdet hadde klart gitt uttrykk for at pensjonsordningen 
ikke ville bli endret. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden dømmes til å utbetale årlige pensjoner til 

ankende parter oppregulert i samsvar med endringene i folketrygdens grunnbeløp fra fylte 60 til 67 år. 
 

2. Scandinavian Airline System Denmark-Norway-Sweden dømmes til å erstatte de ankende parters 
sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
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Ankemotparten – Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-
Sweden – har i hovedsak gjort gjeldende: 
Tingrettens dom er riktig. Pilotene har ikke krav på G-regulering av driftspensjonen. 

Det er ingen uenighet om at avtalene om førtidspensjon gir individuelle rettigheter som ikke kan endres ved 
etterfølgende tariffavtalte endringer. Avtalene inneholder imidlertid ingen rettslige forpliktelser som medfører 
en beskyttelse mot fremtidig endring av G-reguleringen. Det foreligger heller ikke andre vektige holdepunkter 
som tilsier at SAS er avskåret fra å fjerne fremtidig G-regulering av pensjonene. 

Det følger av rettspraksis at arbeidsgiver har vid adgang til å endre fremtidig regulering av løpende pensjoner, 
jf. blant annet Rt-2010-412 (Fokus Bank) og Rt-2008-1246 (Statoil). For at dette utgangspunktet skal fravikes, 
må det foreligge holdepunkter av en viss vekt som tilsier at arbeidstakernes rettigheter er til hinder for endring. 

Slike holdepunkter kan for eksempel være avtale. Det kreves imidlertid klare holdepunkter for at avtale er 
inngått, og partene bærer risikoen for egne forutsetninger. Egne subjektive forventinger, er uten betydning. 

Verken ansettelsesavtalene, protokollen av 5./6. januar 2009 eller tilbudsbrevene inneholder noen lovnad om 
fremtidig G-regulering av driftspensjonen. Heller ikke e-postutvekslingen gir grunnlag for pilotenes krav om G-
regulering. Det synes som om partene har snakket forbi hverandre, og det foreligger ingen felles forståelse om 
at avtalen avskar fremtidig fjerning av G-reguleringen. Representantene fra SAS var tydelige på at G-
reguleringen knyttet seg til førtidspensjonene, og dette ble presisert. G-regulering av driftspensjonen fra 60-67 
år er ikke omtalt. Dette tilsier at SAS ikke har ment å forplikte seg på dette punkt. 

Den som påstår utvidede rettigheter har bevisbyrden og klarhetsrisikoen. I SAS er det omfattende tradisjon for 
at alle arbeidsbetingelser nedfelles i tariffavtaler, og at alle vilkår nedfelles i protokoller. Det dreier seg om 
forhandlinger mellom likeverdige parter. Pilotenes forutsetninger har ikke vært synbare for SAS. Pilotene må 
da bære risikoen for dette. Det kollektive prinsipp, likhetshensynet i foretakspensjonsloven og 
forutberegnelighet mellom de to pilotforeningene, tilsier klart at det ikke kan bygges rettigheter på forhold som 
ikke er nedfelt i protokoll eller klar avtale. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden tilkjennes sakskostnader for tingretten og 
lagmannsretten. 

 
 
 
Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes og bemerker: 
Da pilotene aksepterte tilbudet om førtidspensjon i februar 2009, var pensjonsordningen regulert i 
Kollektivavtalens Bilag B1. I henhold til punkt 4.8 i dagjeldende protokoll av 4. september 2008, skulle 
driftspensjon under utbetaling fra 60-67 år G-reguleres. Etter at pilotene gikk av med førtidspensjon, er 
kollektivavtalen på dette punkt endret, og retten til G-regulering er bortfalt. 

Partene er enige om at arbeidsgiver i utgangspunktet har en vid adgang til å gjøre endringer i tariffavtalte 
pensjonsordninger. Det vises blant annet til Rt-2008-1246 (Statoil) hvor det i avsnitt 48 uttales: 

Pensjonsavtaler er gjennomgående av så lang varighet at det må forventes å opptå behov for endringer. 
Dette tilsier et behov for i det minste en viss fleksibilitet med hensyn til tilpasning av ordningen. Dette 
hensynet er ikke godt forenlig med en ordning der ingen endring kan gjennomføres uten etter samtykke fra 
den enkelte ansatte (...) 

Videre uttales i avsnitt 49: 

Ikke noe av det jeg har sagt så langt, utelukker at Statoil ved individuelle avtaler kan ha bundet seg overfor 
sine ansatte til å opprettholde G-regulering av løpende pensjoner. Det er i ulike sammenhenger pekt på at 
de alminnelige utgangspunkter må leses med det forbehold at avvikende løsninger kan være avtalt. Etter 
mitt syn innebærer imidlertid de forhold jeg har redegjort for, at det må antas å gjelde en viss presumpsjon 
for at arbeidsgiver, i dette tilfellet Statoil, ikke ved individuelle avtaler har gitt avkall på retten til å foreta 
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endringer i pensjonsordningen for så vidt endringen ikke strider mot lov og ikke berører opptjente 
pensjoner. 

I Rt-2010-412 (Fokus Bank) uttales følgende: 

Oppsummert forstår jeg dommene slik at det rettslige utgangspunktet er at arbeidsgiveren kan gjøre 
endringer i en kollektiv pensjonsordning. For at dette utgangspunktet skal fravikes, må det foreligge 
holdepunkter av en viss vekt som tilsier at arbeidstaker har rettigheter som er til hinder for en endring. 

Partene er enige om at aksepten av tilbudene om førtidspensjon utgjør individuelle avtaler som etablerer 
individuelle rettigheter. Partenes uenighet knytter seg til spørsmålet om SAS, gjennom disse individuelle 
avtalene, har gitt avkall på retten til å foreta etterfølgende endringer av G-reguleringen, altså spørsmålet om hva 
avtalen om førtidspensjon inneholder. Det er ingen uenighet om at førtidspensjon under utbetaling fra 55-60 år 
skulle G-reguleres, og at dette ikke kunne endres. Dette følger klart av tilbudsbrevene, hvor det uttales: 

Din førtidspensjon vil bli g-regulert pr 01.05 hvert år frem til fylte 60 år. 

Spørsmålet er om det samme gjelder for driftspensjon fra 60-67 år. 

Lagmannsretten bemerker at verken tilbudsbrevene eller bekreftelsen fra arbeidsgiver på at søknaden om 
førtidspensjon var akseptert, inneholder noen uttalelse om G-regulering av driftspensjon, slik tilfellet er for 
førtidspensjonen. 

Tilbudene om førtidspensjon bygger på protokollen om overtallighet av 5./6. januar 2009. For å stimulere flere 
til førtidspensjon, ble det ved denne protokollen gjort endringer som medførte at førtidspensjonsordningen ble 
gunstigere. Blant annet ble piloter i aldersgruppen 55-57 likestilt med pilotene i aldersgruppen 57-60 år. SAS 
tilbudte også ekstra månedslønner som avgangsvederlag 

Av protokollens punkt 3.3 følger at samtlige flygere som fylte 57 år senest 31. desember 2009 hadde «rett til 
førtidspensjon med samme beløp som pilot med fullt opptjent pensjon (360/360) frem til fylte 60 år». Videre 
uttales følgende: 

Flygernes opptjeningsfaktor og alderspensjon etter fylte 60 år endres ikke. 

Etter lagmannsrettens syn kan ikke denne uttalelsen tolkes slik at pilotene var vernet mot senere bortfall av G-
regulering av driftspensjon under utbetaling. Bestemmelsen står i protokollens punkt 3 «Særlige vilkår for 
tildeling av førtidspensjon». Slik bestemmelsene i punkt 3 er utformet, fremstår det som klart at formålet med 
uttalelsen var å presisere at aksept av tilbudet om førtidspensjon, ikke ville medføre noen endringer av 
pensjonen fra 60 år, enn om pilotene hadde valgt å fortsette i arbeid. 

Lagmannsretten slutter seg på dette punkt til tingrettens bemerkninger på side 13 i dommen, hvor det uttales: 

Etter rettens syn fremstår dette klarere når det ses sammen med tilbudsbrevet de berørte pilotene fikk 6. 
februar. Her redegjøres det for at førtidspensjonister ikke kan være medlem av pensjonsforsikringen frem 
til ordinær pensjonsalder (60 år) og at man derfor vil bli utmeldt, og at det vil bli utstedt en fripolise i Vital 
for opptjente pensjonsrettigheter per dato for førtidspensjon. Deretter heter det: 

Imidlertid vil SAS Norge ved 60 år innbetale en engangspremie for dekning av differansen mellom den 
pensjon du ville vært sikret i SAS som yrkesaktiv frem til ordinær pensjonsalder og fripolisen eventuelt 
tillagt overskudd, som kommer til utbetaling fra Vital Forsikring. 

I tilbudsbrevet følges dette slik retten ser det, avslutningsvis opp på denne måten: 

«Pensjon ved 60 år vil bli beregnet på 100 % lønn ved 60 år (...) En eventuell førtidspensjon vil med andre 
ord ikke redusere din pensjon fra 60 år» 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at formålene med disse formuleringene har vært å understreke at 
størrelsen på pensjonen som skulle utbetales fra 60 år, ikke ble påvirket av at man valgte førtidspensjon, men at 
pilotene ville stå i samme situasjon som om de hadde fortsatt i arbeid frem til 60 år. 

Lagmannsretten kan ikke se at verken uttalelsene i protokollen av 5./6. januar 2009, i tilbudsbrevene som ble 
sendt den enkelte pilot 6. februar 2009, i søknaden om innvilgelse av førtidspensjon eller i akseptbrevene fra 
april 2009 ga holdepunkter for at SAS har bundet seg til ikke å gjøre endringer for driftspensjon under 
utbetaling fra 60-67 år. Tvert imot tilsier det forhold at G-regulering av førtidspensjon under utbetaling er 
særskilt omtalt, mens dette ikke er presisert for driftspensjonen som kommer til utbetaling i fremtiden, at det 
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ikke er gitt noe slikt vern. Avtalen må etter lagmannsrettens syn forstås slik at pilotene oppnådde særskilte 
rettigheter vedrørende førtidspensjonen, som innebar at de ikke skulle komme dårligere ut ved 60 år enn om de 
hadde fortsatt i arbeid, men at de ellers ikke oppnådde bedre vilkår fra 60 år enn andre ansatte. 

Lagmannsretten kan heller ikke se at pilotene har ervervet noe vern mot fremtidig endring av G-reguleringen 
gjennom e-postene fra Skogvang til pilotene av henholdsvis 13. og 24. februar 2009, eller e-posten fra Flobak 
av 15. februar 2009 som ble besvart av SAS ved Ulvin den 16. februar 2009. 

E-postene fra Skogvang til pilotene viser, slik lagmannsretten også har lagt til grunn, at pilotene ble sterkt 
oppfordret til å akseptere tilbudet om førtidspensjon, og at vissheten om en god pensjonsordning fra 60 år, var 
en viktig motivasjonsfaktor. Det er imidlertid ingen tvil om at driftspensjonsavtalen fra 60 år, som det ikke er 
noen uenighet om at pilotene hadde et vernet krav på, var en svært gunstig ordning, uavhengig av retten til G-
regulering. Som den skjematiske fremstillingen ovenfor viser, utgjorde samlet pensjon fra 60 år 104 % av 
lønnen, ved full opptjening. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i SAS i 2009, som hadde 
vedvart over flere år, var det en nærliggende fare for omfattende endringer i pensjonssystemet, før pilotene fylte 
60 år. 

På bakgrunn av vitneforklaringene fra pilotene og representantene fra SAS, synes det ikke som om noen av 
partene konkret hadde G-reguleringen i tankene, da avtalen om førtidspensjon ble inngått. E-postene fra 
Skogvang var dessuten rettet til de aktuelle pilotene, og ikke til SAS. De gir derfor uansett ikke uttrykk for 
noen felles forståelse mellom avtalepartene, som det kan utledes rettigheter av. 

Heller ikke e-posten fra Flobak av 15. februar 2009, som ble besvart av SAS ved Ulvin den 16. februar 2009, 
gir grunnlag for en annen forståelse. Lagmannsretten er enig med pilotene i at Flobaks bruk av begrepet 
«lukking» ikke utelukkende kan ha relatert seg til at ordningen ikke skulle være åpen for andre, men at den 
også henviste til spørsmålet om hvilke vilkår som skulle gjelde fra fylte 60 år. 

Ulvin bruker imidlertid ikke begrepet «lukking», men angir at pilotene skulle være omfattet av vilkårene i bilag 
B1 slik det lød på det aktuelle tidspunktet, mens de som fikk innvilget førtidspensjon etter 1. mars 2009, skulle 
behandles etter den til enhver tid gjeldende kollektivavtale. Det er ingen uenighet om at pilotene var sikret 
opptjening av driftspensjon i henhold til Bilag B1 fra fylte 60 år. Verken spørsmålet fra Flobak eller Ulvins 
svar knytter seg til G-regulering av løpende pensjon, og partene hadde som nevnt neppe dette konkret i tankene. 
Regulering av løpende pensjonsytelser under utbetaling står i en annen stilling enn vern av opptjente 
pensjonsrettigheter. Dersom Flobak ønsket en bekreftelse på en slik særrett til vern av G-reguleringen, hadde 
han en klar oppfordring til å be om å få dette presisert, da Ulvins e-post ikke ga noe klart svar på dette. 

Lagmannsretten bemerker i den forbindelse at det dreier seg om forhandlinger mellom profesjonelle parter, som 
var vel kjent med praksisen i SAS hvor pensjonsordninger og andre arbeidsvilkår reguleres av tariffavtaler og 
nedfelles i protokoller. Dette er også viktig for å sikre at begge foreninger oppnår like vilkår. Et vern mot 
fremtidig endring av G-reguleringen – altså regulering av løpende utbetalinger og ikke endring av opptjente 
rettigheter – er en særrett som det klart har formodningen mot seg at SAS ville forplikte seg til, uten at dette ble 
nedfelt i protokoll eller annet formalisert avtaledokument. 

Etterfølgende forhold viser etter lagmannsrettens syn at heller ikke SNF var av den oppfatning at avtalen om 
førtidspensjon innebar et vern mot fremtidig endring av G-regulering av driftspensjon under utbetaling. Dersom 
en slik særrett var avtalt, har det klart formodningen for seg at dette ville blitt presisert i «overenskomsten» av 
5. mars 2010, hvor G-reguleringen ble fjernet. En stor andel av pilotene i vår sak hadde på dette tidspunktet 
ikke fylt 60 år, og hadde ennå ikke startet å motta driftspensjon. Opphøret av G-reguleringen ble også gjort 
gjeldende for øvrige pensjonister over 60 år, som allerede hadde begynt å motta driftspensjon. Et eventuelt 
særskilt vern for førtidspensjonistene i vår sak, ville etter lagmannsrettens syn være en så spesiell rettighet at 
det var all grunn til å presisere dette særskilt i overenskomsten, når særordningen ikke fremgår av annen 
protokoll eller annet formalisert dokument. 

Lagmannsretten har etter dette kommet til at pilotene ikke har ervervet individuelle rettigheter som medfører at 
SAS var avskåret fra å oppheve G-reguleringen av driftspensjoner under utbetaling fra 60-67 år. Verken punkt 
4.15 i protokollen av 5./6. januar 2009, pilotenes eventuelle forventninger eller andre forhold, gir grunnlag for 
en annen vurdering. Anken blir etter dette å forkaste. 

SakskostnaderSAS har vunnet saken fullt ut både for tingretten og for lagmannsretten og har krav på å få 
dekket sine sakskostnader. 

527



Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet grunnlag for å gjøre unntak fra kostnadsansvaret etter tvisteloven 
§ 20-2 tredje ledd for noen instans. I motsetning til tingretten kan ikke lagmannsretten se at SAS kan bebreides 
for at det kom til sak, eller at det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at det skal gjøres unntak fra 
kostnadsansvaret. Selv om forhandlingene skjedde under tidspress, og det var en sterk oppfordring om å godta 
tilbudet om førtidspensjon, dreier det seg om profesjonelle forhandlingsparter. Ingen av partene synes å ha hatt 
G-regulering av driftspensjonen konkret i tankene, da avtalen ble inngått. Det er mulig at Flobak og Ulvin 
snakket forbi hverandre i e-postkorrespondansen 15. og 16. februar 2009. Etter lagmannsrettens syn er det 
imidlertid ingen grunn til å rette noen særskilte bebreidelser verken mot Flobak eller Ulvin, for den uenigheten 
som har oppstått. 

SAS har fremmet krav om sakskostnader for tingretten med 395 876 kroner og for lagmannsretten med 332 306 
kroner. De ankende parter har ikke hatt merknader til kravet og kravet tas til følge. De ankende parter er 
solidarisk ansvarlige for det samlede kravet. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning 
1. Anken over tingrettens dom, slutningens punkt 1, forkastes. 

 

2. De ankende parter in solidum betaler sakskostnader for tingretten til Scandinavian Airlines System 
Denmark-Sweden-Norway med 395 876 – trehundreognittifemtusenåttehundreogsyttiseks – kroner innen 2 
uker etter forkynnelse av denne dom. 

 

3. De ankende parter in solidum betaler sakskostnader for lagmannsretten til Scandinavian Airlines System 
Denmark-Sweden-Norway med 332 306 – trehundreogtrettitotusentrehundreogseks – kroner innen 2 uker 
etter forkynnelse av denne dom. 

 
 

* Tilføyd i medhold av tvl. § 19-8 (1) 
Nina Sollie (sign), 08/03/19 
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Agder lagmannsrett - Kjennelse - LA-2019-9946 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2019-02-07 
Publisert LA-2019-9946 
Stikkord Sivilprosess. Bevisavskjæring. Drikkemønster. Arbeidsgiver. 
Sammendrag I en sak om gyldigheten av oppsigelse av en arbeidstaker på grunn av alkoholbruk i 

arbeidstiden, var det ikke grunnlag for å avskjære bevis om hans drikkemønster 
hos tidligere arbeidsgiver i medhold av tvisteloven § 22-6 eller § 21-7. 

Saksgang Nordre Vestfold tingrett TNOVE-2018-155794 – Agder lagmannsrett LA-2019-
9946 (19-009946ASK-ALAG). 

Parter A (advokat Pål Skarnes Jensen) mot [Selskap1] (advokat Ole Revhaug). 
Forfatter Førstelagmann Dag Bugge Nordén, kst. lagdommer Kristian Bårseth og 

lagdommer Paal Christian Aartun. 
 

 
 

 

Saken gjelder spørsmål om bevisavskjæring. 

Den 25. september 2018 ble A sagt opp fra sin stilling som «forretningsutvikler konsulentmarked» i [Selskap1]. 
A var blitt ansatt i stillingen 18. mars 2018 og tiltrådte 3. april 2018. Oppsigelsen fant sted i prøvetiden. Som ett 
av flere forhold ble det som begrunnelse for oppsigelsen angitt: «Du drikker ganske store mengder alkohol og 
blir synlig full til sjenanse for ansatte og klienter.» 

Ved stevning til Nordre Vestfold tingrett 17. oktober 2018 reiste A sak mot [Selskap1] med påstand om at 
oppsigelsen skulle kjennes ugyldig og med krav om erstatning. [Selskap1] nedla påstand om frifinnelse. 

I prosesskriv 20. november 2018 varslet [Selskap1] at B, salgsdirektør i [Selskap2], ville bli ført som vitne. Det 
fremgikk at A tidligere arbeidet i dette selskapet, og at B ville forklare seg om «sine observasjoner om As 
forhold til alkohol» i den tiden han var ansatt der. 

A protesterte mot at B skulle føres som vitne og krevde beviset avskåret i medhold av tvisteloven § 21-7 og § 
22-6. 

Tingretten avsa kjennelse 2. januar 2019 med slik slutning: 

«Påberopt vitne B tillates ført under hovedforhandlingen.» 

A har anket kjennelsen og fastholdt påstanden om bevisavskjæring. Han har i korthet gjort gjeldende at A ikke 
var ansatt i [Selskap2] samtidig med B, og at det er ingenting som tilsier at B kan opplyse hvorvidt A har vært 
beruset til sjenanse for ansatte og klienter i [Selskap1]. Om A har vært beruset hos en tidligere arbeidsgiver, 
noe han bestrider, er uten betydning for om det foreligger saklig grunn til oppsigelse hos [Selskap1]. I den 
utstrekning vitnet skal forklare seg om et drikkemønster, vil dette være i strid både med tvisteloven § 21-7 
andre ledd bokstav b og § 22-6 første ledd. 

Om den nærmere argumentasjon, vises til anken. 

[Selskap1] har nedlagt påstand om at anken skal forkastes og i korthet gjort gjeldende: 

Tingrettens avgjørelse er korrekt. 

A og B var nære kolleger i konsernet ([Selskap2]). B skal forklare seg om at A hadde vanskeligheter med 
alkohol hos sin forrige arbeidsgiver. [Selskap1] gjør gjeldende at A på direkte spørsmål under intervjuet unnlot 
å opplyse om dette. 

Om den nærmere argumentasjon, vises til anketilsvaret. 
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Lagmannsrettens vurdering: 
Lagmannsretten er kommet til at anken ikke fører frem og slutter seg til tingrettens begrunnelse. I en sak hvor 
ett av temaene er arbeidstakerens alkoholbruk i arbeidstiden, er hans bruk av alkohol hos forrige arbeidsgiver et 
forhold som kan være av betydning for avgjørelsen. Det er derfor ikke grunnlag for å nekte beviset ført i 
medhold av tvisteloven § 21-7 første ledd. 

Tingretten uttalte at forklaringen kan gi en pekepinn om et drikkemønster som klart nok vil kunne styrke 
avgjørelsesgrunnlaget, og kom til at beviset heller ikke skulle nektes ført etter § 21-7 annet ledd bokstav b. 
Lagmannsretten har ikke noe å innvende mot denne vurderingen. 

I henhold til tvisteloven § 22-6 første ledd første punktum kan det som hovedregel ikke «[f]øres bevis om en 
parts eller et vitnes vandel, seksuelle atferd eller alminnelige troverdighet.» Om dette uttalte tingretten: 

«Også tvisteloven § 22-6 første ledd er brakt på banen. Denne bestemmelsen omhandler forbud mot å føre 
bevis mot et vitnets vandel, seksuelle atferd eller troverdighet, og får ingen betydning her, ettersom det 
aktuelle vitne kun skal forklare seg om et adferdsmønster til belysning av det konkrete saksforholdet, jf. 
blant annet Rt-2002-1735 og Rt-2002-608. Noen generelle karakteristikker av A er det ikke tale om.» 

Dette er lagmannsretten enig i. 

Anken blir å forkaste. Ankemotparten tilkjennes etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd 
sakskostnader i henhold til påstanden i anketilsvaret med 5 000 kroner, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 
Erstatningen dekker også behandlingen av spørsmålet om bevisavskjæring i tingretten, jf. § 20-8 annet ledd 
annet punktum. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. A betaler innen 2 – to – uker fra forkynnelse av kjennelsen 5 000 – femtusen – kroner til [Selskap1] i 
erstatning for sakskostnader for lagmannsretten og for behandlingen av spørsmålet om bevisavskjæring i 
tingretten.  
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Frostating lagmannsrett - Dom - LF-2018-145163 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-02-01 
Publisert LF-2018-145163 
Stikkord Arbeidsrett. Arbeidsforhold. Fast ansettelse. Arbeidsmiljøloven § 14-5, § 14-6 og § 

14-9. 
Sammendrag En arbeidstaker hadde sagt opp sin faste heltidsstilling, men fortsatte å utføre 

arbeid for bedriften etter utløpet av oppsigelsestiden. Lagmannsretten kom i likhet 
med tingretten til at arbeidstakeren ikke lenger var fast ansatt og at han i stedet var 
midlertidig ansatt tilkallingshjelp. 

Saksgang Sunnmøre tingrett TSUMO-2018-42222 – Frostating lagmannsrett LF-2018-
145163 (18-145163ASD-FROS). 

Parter A (advokat Odd Arne Nilsen) mot X AS (advokat Jahn Waage Aurdal). 
Forfatter Konstituert lagdommer Lars Magnus Bergh, lagdommer Arve Rosvold Alver og 

ekstraordinær lagdommer Ingolv Joa. 
 

 
 

 

Saken gjelder ankende parts krav om erstatning og oppreisningserstatning fra ankemotparten. Sakens kjerne er 
hvorvidt ankende part var fast ansatt på heltid hos ankemotparten per 2. mars 2018, eller om han i stedet var 
midlertidig ansatt tilkallingshjelp. 
 
 
Framstilling av saken 
A (heretter A) ble sommeren 2017 ansatt i fast heltidsstilling hos X AS (heretter X). Bedriften er et flyttebyrå i 
[kommune] og har under ti ansatte. B (heretter B) er styreleder og daglig leder, og C (heretter C) er befrakter og 
driftsleder. I egenskap av driftsleder har C personalansvar, noe som innbefatter ansettelser, oppsigelser og 
utarbeiding av lister over hvilke ansatte som skal utføre de ulike oppdragene som bedriften får. 

Om den videre faktiske framstillingen viser lagmannsretten til tingrettens dom side 2 til 4, som ingen av partene 
har bestridt, jf. tvisteloven § 29-16 andre ledd: 

«A («A») tiltrådte stilling som sjåfør, flyttemann og vedlikeholdsmedarbeider hos X AS («X») den 
31.07.2017. Arbeidsavtalen ble inngått skriftlig etter standardkontrakt fra Norges Lastebileierforbund. 
Arbeidsavtalen ble inngått på vilkår om prøvetid på 6 måneder med en gjensidig oppsigelsestid i prøvetiden 
på 1 måned, jf. avtalens punkt 3. Oppsigelsestiden etter prøvetidens utløp er 3 måneder, jf. avtalens punkt 
10. Etter avtalens punkt 5 har arbeidstakeren ingen fast arbeidsplass. Arbeidsstedet er i utgangspunktet det 
sted bilen til enhver tid befinner seg. Lønn ble avtalt til kr. 175/time. 

Fra 08.10.2017 og frem til han møtte på arbeid 30.10.2017 hadde A fravær på grunn av sykdom. 

I et møte hos X med C den 30.10.2017 leverte A oppsigelse datert 28.10.2017. Fra oppsigelsen gjengis: 

«Please accept this letter as formal notification that I am leaving my position as a driver with X on 
November 1. 

Thank you for the opportunities you have provided me during my time with the company. I am more than 
grateful to have had the opportunity of working with the team here. 

If I can be of any assistance during this transition, please let me know.» 

Samme dag bekreftet B skriftlig at bedriften hadde mottatt oppsigelsen. 

531



A arbeidet 161 timer (18 arbeidsdager) i oppsigelsesmåneden november 2017 hvorav 3,5 time med 
overtidstillegg. Lønn for november 2017 ble utbetalt i henhold til lønnsslipp. 

Uten skriftlig avtale arbeidet A også i desember 2017 og i januar og februar 2018. I desember arbeidet han 
95,5 timer, i januar 102,5 timer og i februar 19 timer. Siste gang A arbeidet var 02.02.2018. Lønn for alle 
arbeidstimer er utbetalt ham. 

Gjennom epost-korrespondanse mellom A og C 02.03.2018 hevder A at han rettslig sett fortsatt er under 
fulltids arbeidsavtale og krever at han lønnes etter fulltids arbeidsavtale på 40 timer/uke. C skrev i sin epost 
til A blant annet: 

«I believe there has been some misunderstanding regarding your contract. 

You submitted your resignation 30.10.2017 and from 01.12.2017 you were no longer under 100% contract 
with us. I asked if you would like to work on despiteyour last day with us was on 01.12.2017 as we had 
much work in the following moths, something you said you could do. But this doesn't change the fact that 
you are on longer a permanent employer at X, all work after 01.12.2017 has been as standby personnel 
So you have/are payed by the hours you work, so this month you have only worked 2 days and total of 19 
hours.» 

A skrev som svar på dette blant annet: 

«Yes i gave you My Resignation letter, because of the lack of support, understanding and Training and the 
way the company operates from the Top to the bottom,Training has never been provided to me in the whole 
time of me being at X. 
When i told you, and B on two different occasions AFTER me giving you my R/L that i am now happy 
here, this Month has been better working relations AND i'm gonna stay,its at that point i feel you or B 
should of told me that i will no longer be on a Permanent 100% Contract if i stay on, you will now be a 
Standby Personnel, which i would of told you, and B Thanks, BUT no thanks,im not looking to be a part 
time worker at X,i Join X as a Full Time DRIVER,not a handyman.» 

Det er fremlagt SMS-korrespondanse mellom A og C gjennom høsten 2017 og i 2018 frem til 2. mars. 

Advokat Nilsen skrev 05.03.2018 brev til X hvor det er anført at arbeidsgiver har endret arbeidsavtalen fra 
og med 01.12.2017 uten at A er gjort kjent med det. Det er videre anført at arbeidsavtalen løper videre og at 
A har lønnskrav frem til han eventuelt blir oppsagt. I prosesskriv av 24.05.2018 har advokat Nilsen vist til 
at X ikke har bevist at de har oppfylt arbeidsmiljølovens krav til skriftlighet, jf. aml. § 14-5 og § 14-8.» 

Sunnmøre tingrett ble satt med arbeidslivskyndige meddommere, jf. arbeidsmiljøloven § 17-7 første ledd. 
Tingretten avsa 29. august 2018 dom med slik domsslutning: 
«1. X AS frifinnes. 
 

2. I sakskostnader betaler A til X AS 75.900 – syttifemtusennihundre 00/100 – kroner innen 2 – to – uker fra 
dommens forkynnelse.» 

 

A har i rett tid anket tingrettens dom til Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten holdt ankeforhandling over én 
dag 10. januar 2019 og uten å sette retten med arbeidslivskyndige meddommere, jf. arbeidsmiljøloven § 17-7 
fjerde ledd. A og B avgav partsforklaring, og C avgav vitneforklaring. Partene førte ellers slike beviser som 
rettsboken viser. 
 
 
As påstandsgrunnlag og påstand 
Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Arbeidsavtalen skal 
inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, jf. § 14-6 første ledd. Herunder 
skal det ved midlertidige arbeidsavtaler oppgis forventet varighet, jf. § 14-6 første ledd bokstav e. Dessuten 
skal endringer i arbeidsforholdet tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen 
trådte i kraft, jf. § 14-8. Dette gjelder enhver endring, jf. forarbeidene. 

Disse bestemmelsene er et uttrykk for at arbeidsgiver plikter å skape klarhet i arbeidsforholdet, herunder om 
arbeidsforholdet er fast eller ikke. Formålet med kravet om skriftlig arbeidsavtale er å gi arbeidstakeren klarhet 
og forutberegnelighet. Dette verner arbeidstakeren mot arbeidsgiverens påstander om at arbeidsavtalen er 
annerledes enn hva arbeidstakeren legger til grunn. Arbeidstakeren er avtaleforholdets svake part. 
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Det foreligger ingen skriftlig arbeidsavtale om at A var midlertidig ansatt tilkallingshjelp. X har derfor en tung 
bevisbyrde for at han ikke var fast ansatt, jf. nærmere Rt-2007-129 avsnitt 29 til 31, 39 til 41, 46 til 48, 50 og 
52 og Borgarting lagmannsretts dom i saken LB-2013-4048. 

Lagmannsretten må ved sin bevisvurdering legge mer vekt på det skriftlige og tidsnære enn på de muntlige 
parts- og vitneforklaringene, som er farget av partenes ståsted. 

Det er ikke omstridt at A var fast ansatt da han selv sa opp stillingen sin hos X i slutten av oktober 2017. 
Partene ble imidlertid enige om at oppsigelsen ble trukket tilbake og at arbeidsforholdet skulle fortsette, hvilket 
det gjorde inntil arbeidsgiver i mars 2018 bad A gå fra stillingen sin på dagen. 

A arbeidet like mye i desember 2017 som i november 2017. Videre nevner ikke tekstmeldingene mellom 
partene i desember 2017 og januar og februar 2018 noe om at han var tilkallingshjelp. Tvert imot viser 
meldingene at han måtte be om fri når han behøvde det. 

Først i mars 2018 hevdet X at den foregående skriftlige arbeidsavtalen var erstattet av en muntlig avtale om 
midlertidig tilkallingshjelp og at denne avtalen innebar at arbeidsgiver kunne be A fratre på dagen. Før dette 
hadde ikke arbeidsgiver uttrykt noe om at han bare arbeidet midlertidig hos dem. 

I en e-post mars 2018 erkjente arbeidsgiver at partene kan ha hatt forskjellig syn på om arbeidsforholdet fra 1. 
desember 2017 var fast eller ikke. Dette innebar samtidig en erkjennelse av at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt 
den tunge bevisbyrden for at A ikke var fast ansatt. 

A var etter dette fast ansatt hos X per 2. mars 2018. Dersom arbeidsgiver ville si ham opp, gjaldt lovens vilkår 
om saklig grunn og tre måneders oppsigelsestid. Det var usaklig av arbeidsgiver å avslutte arbeidsforholdet på 
dagen. 

A krever ikke stillingen sin tilbake, men krever erstatning. Ved utmålingen av erstatningen er det skjerpende at 
X ansatte en annen person samtidig som de «kvittet seg» med A på dagen. A krever erstatning på 210 000 
kroner, som tilsvarer lønn i sju måneder fra og med februar til og med august 2018. I tillegg krever han 
oppreisningserstatning på 50 000 kroner. Til sammen krever han dermed et beløp begrenset oppad til 260 000 
kroner. 

A har lagt ned slik påstand: 
«1. X AS sin oppsigelse av A er ugyldig og X AS betaler erstatning til A med beløp begrenset oppad til kr 260 

000,–. 
 

2. X AS betaler sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten.» 
 
 
 
X AS' påstandsgrunnlag og påstand 
Tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering er i det vesentlige riktig. 

X har riktignok risikoen for uklarhet i arbeidsforholdet. Kravet om skriftlig arbeidsavtale er likevel en 
ordensforskrift. 

Saksforholdet i Rt-2007-129 avviker fra denne saken. A har selv sagt opp en fast heltidsstilling, og han var 
ment å arbeide med ett oppdrag etter utløpet av oppsigelsestiden. 

A sa selv opp sin faste stilling hos X. Partene har verken drøftet eller blitt enige om at han til tross for 
oppsigelsen skulle fortsette som fast ansatt. 

Partene ble i stedet enige om at A skulle arbeide som tilkallingshjelp i en overgangstid på grunn av oppdraget 
som X fikk med å flytte for Y AS i [kommune]. X hadde rettslig grunnlag for å ansette A midlertidig på grunn 
av det avgrensete oppdraget for Y, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 nåværende andre ledd bokstav a. 

Partenes avtale om midlertidig tilkallingshjelp er inngått dels skriftlig og dels muntlig. Det skriftlige består av 
As tilbud om å være behjelpelig i en «transition», det vil si i en periode. Det muntlige utgjøres av Xs tilbud til 
ham om arbeidsøkter i anledning den store arbeidsmengden selskapet fikk på grunn av oppdraget fra Y. 

X innrettet seg etter As oppsigelse høsten 2017. Bedriften søkte etter og ansatte en ny bilfører til å etterfølge 
ham. A kjente til ansettelsen, og den nye bilføreren overtok hans tidligere arbeidsoppgaver uten at A reiste 
innsigelser. 
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Også A selv innrettet seg i tråd med sin egen oppsigelse. Han var arbeidssøker, og andre bedrifter kontaktet i 
den anledning X med spørsmål om referanse. Dette tilsier at A la til grunn at det faste arbeidsforholdet var 
avsluttet. 

Tekstmeldingene mellom partene viser det samme. Meldingene endret karakter fra og med 1. desember 2017. 
Fra da av viste meldingene at partene avklarte om og når A skulle arbeide i hvert enkelt tilfelle, slik vanlig er 
for tilkallingshjelp. Det hersket dermed ingen uklarhet mellom partene om arbeidsforholdets status. 

X har ikke behøvd å tilkalle A etter at selskapet ansatte hans etterfølger og oppdraget for Y ble avsluttet. Dette 
er grunnen til at X ikke har tilkalt A etter 2. februar 2018. 

X AS har lagt ned slik påstand: 
«1. Anken forkastes. 
 

2. A dømmes til å betale X AS sakens omkostninger.» 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Sakens hovedspørsmål er om A var fast ansatt i heltidsstilling hos X per 2. mars 2018, eller om han i stedet var 
midlertidig ansatt tilkallingshjelp. En tilkallingshjelp (også kalt tilkallingsvikar og ekstrahjelp) er en 
arbeidstaker som ikke har fast arbeidstid, men i stedet avtaler hver enkelt arbeidsøkt med arbeidsgiver, jf. 
Camilla Selman og Einar Engh: «Arbeidsrettslige betraktninger om «tilkallingshjelper»» i Arbeidsrett 2015 
side 222. 

X framholder at A fra utløpet av oppsigelsestiden for den faste heltidsstillingen 1. desember 2017 var 
midlertidig ansatt hos bedriften fordi arbeidet hans fra da av var av midlertidig karakter, jf. arbeidsmiljøloven § 
14-9 andre ledd bokstav a, slik bestemmelsen lyder uten realitetsendring fra 1. januar 2019. 

Lagmannsretten viser til at bestemmelsen tolkes slik at det er adgang til midlertidig ansettelse både på grunn av 
forskjeller i arbeidets art som skiller seg fra det vanlige, og på grunn av markante forskjeller i arbeidsmengde, 
jf. Prop.39 L (2014–2015) punkt 5.3.1.2 og 5.6.3 og merknadene til utkastet § 14-9 i punkt 8.1. 

X fikk høsten 2017 oppdraget med å flytte bedriften Y sitt inventar og utstyr innen [kommune]. Dette var et 
større oppdrag, og fordi A hadde sagt opp, behøvde X ekstra mannskap utover sine fast ansatte for å utføre 
oppdraget. Lagmannsretten finner derfor at X hadde adgang til å ansette A midlertidig som tilkallingshjelp fra 
1. desember 2017. 

Spørsmålet er imidlertid om A ble ansatt som midlertidig tilkallingshjelp fra 1. desember 2017, eller om 
arbeidsforholdet i stedet forble en fast ansettelse i heltidsstilling også etter utløpet av oppsigelsestiden hans. 

Lagmannsretten tar ved dette spørsmålet utgangspunkt i at kravet om skriftlig arbeidsavtale gjelder i alle 
arbeidsforhold. Arbeidsgiver plikter å utforme utkast til arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd 
første og andre setning. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i 
arbeidsforholdet, jf. § 14-6 første ledd. Dersom ansettelsen er midlertidig, skal den skriftlige arbeidsavtalen 
herunder oppgi grunnlaget for og forventet varighet av arbeidsforholdet, jf. § 14-6 første ledd bokstav e. 

Dette er ordensforskrifter, og også en muntlig arbeidsavtale binder partene, jf. for eksempel Rt-2005-1395 
avsnitt 22. At arbeidsavtalen ikke er gjort skriftlig, er likevel i seg selv et moment i arbeidstakers favør og 
arbeidsgivers disfavør dersom det oppstår tvil om innholdet av den muntlige avtalen. Arbeidsgiver bærer 
risikoen for mangelfullt innhold i og manglende klargjøring av arbeidsavtalen, jf. Prop.39 L (2014–2015) punkt 
5.3.1.12 og merknadene til utkastet § 14-6 i punkt 8.1, jf. også Rt-2004-53 avsnitt 28 til 30. 

Når det gjelder midlertidige ansettelser, får ikke manglende skriftlighet i seg selv den virkningen at 
arbeidstakeren kan kreve fast ansettelse, jf. Rt-2007-129 avsnitt 25 til 45. På den andre siden er skriftlighet 
særlig viktig for å gi arbeidstakeren klarhet og forutsigbarhet om hvorvidt arbeidsforholdet er fast eller 
midlertidig. Av den grunn har arbeidsgiver en tung bevisbyrde for at ansettelsen er midlertidig og ikke fast. Det 
kreves klar sannsynlighetsovervekt for at arbeidsforholdet er midlertidig, jf. dommen avsnitt 46 til 48. 

A tiltrådte i fast heltidsstilling hos X 31. juli 2017, jf. arbeidsavtalen punkt 2. Han sa opp ved brev datert 28. og 
levert til bedriften 30. oktober 2017. Under ankeforhandlingen forklarte han at grunnen til at han sa opp var at 
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han allerede fra begynnelsen av ikke hadde vært helt fornøyd med forholdene i X. Han reagerte særlig på 
manglende opplæring og kommunikasjon med kontoret. 

Oppsigelsen ble inngitt innenfor prøvetiden, og A hadde derfor en måneds oppsigelsestid, jf. arbeidsavtalen 
punkt 3. Dette innebar at han skulle stå i den faste heltidsstillingen ut november 2017. Oppsigelsesbrevet 
avsluttet han med å skrive at «[i]f I can be of any assistance during this transition, please let me know». Med 
dette mente han å stille seg behjelpelig i oppsigelsestiden. 

Imidlertid syntes A at han fikk bedre oppfølging fra og hadde bedre kommunikasjon med kontoret etter at han 
hadde inngitt oppsigelsen. Han forklarte i lagmannsretten at han derfor sa til B i begynnelsen av november 
2017 at han hadde bestemt seg for å fortsette, og de tok hverandre i hendene om dette. Noe senere sa han det 
samme til C. C sa «fint, vi behøver deg», og de tok hverandre i hendene. A forklarte videre i lagmannsretten at 
partene etter dette ikke samtalte om emnet noen gang. Ifølge A har verken B eller C sagt noe til ham om at han 
bare fortsatte midlertidig og som tilkallingshjelp. Han oppfattet selv at han fortsatte i sin faste heltidsstilling. 

B og C forklarte seg for lagmannsretten annerledes om dette. B framholdt at partene ikke avtalte at A skulle 
trekke oppsigelsen sin tilbake og at A heller ikke nevnte noe om dette. De tok ikke hverandre i hendene på noen 
måte som skulle innebære noen avtale eller forståelse om at A skulle fortsette i stillingen sin som tidligere. 

C framholdt under ankeforhandlingen at A ikke hadde sagt noe om at han ønsket å fortsette i stillingen sin. C 
hadde heller ikke sagt noe til ham av det som A nå hevder han har sagt, og de to hadde ikke tatt hverandre i 
hendene på en måte som skulle antyde en avtale eller en forståelse. C og A hadde imidlertid samtalt 30. oktober 
2017, samme dag som A hadde inngitt oppsigelsen sin. Under samtalen hadde C opplyst om bedriftens utvidete 
behov for mannskap i forbindelse med oppdraget for Y. C hadde dermed opplyst A om den midlertidige 
ansettelsens grunnlag, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav e. Dette må etter Cs syn gjelde selv om 
han ikke nødvendigvis brukte slike ord som tilkallingshjelp, tilkallingsvikar, ekstrahjelp eller lignende. Han 
spurte A rett ut om han kunne være tilgjengelig for oppdraget med Y. Når C i e-posten til A 2. mars 2018 skrev 
at «I believe there has been some misunderstanding regarding your contract», var dette ifølge C dermed en 
høflig antydning om at det var A som hadde misforstått. 

Partene har etter dette forklart seg forskjellig om hva som ble sagt, avtalt og underforstått mellom dem på tiden 
rundt As oppsigelse i slutten av oktober og begynnelsen av november 2017. Det har derfor vesentlig betydning 
hvordan partene innrettet seg i tiden etter dette. 

X begynte å søke etter ny bilfører samme dag som bedriften mottok oppsigelsen fra A. C kontaktet et par 
samarbeidspartnere med spørsmål om de visste om noen de kunne ansette. En av bedriftens tidligere bilførere 
anbefalte en person som X deretter ansatte. C sendte arbeidsavtalen til den nye bilføreren i desember 2017, og 
bilføreren underskrev avtalen og sendte den tilbake. 

B forklarte om dette at A hadde blitt satt inn som én av to bilførere til langtransport da han ble ansatt sommeren 
2017. X hadde to biler til langtransport, og disse to bilene ble hele tiden betjent av de samme to ansatte. 
Bilføreren som erstattet A ble derfor satt inn som fører av den ene av disse to bilene. B understreket i 
lagmannsretten at bedriften ikke ville ha ansatt denne nye bilføreren dersom B selv eller C hadde ment at A 
fortsatt var fast ansatt på heltid. Lagmannsretten vil her legge til at det har formodningen for seg at dette var 
synlig for A i en såpass liten bedrift. 

A har framholdt at han fra 1. desember 2017 også utførte andre oppdrag enn flyttingen av Y og at dette viser at 
han fortsatte som før. For eksempel deltok han i flytting for NAV. B og C forklarte om dette i lagmannsretten at 
oppdraget for Y opprinnelig skulle utføres innen utgangen av 2017. Vansker på Y sin side gjorde imidlertid at 
oppdraget varte noe ut i begynnelsen av 2018. X måtte derfor i tillegg påta seg en del andre oppdrag i den 
samme tiden, og A fikk noen arbeidsøkter med disse oppdragene. Dette var etter lagmannsrettens syn naturlig 
når A allerede var tilgjengelig for dem i denne tiden. 

Når det gjelder As utførte arbeidstid, viser timelisten hans at han arbeidet nesten hver hverdag i november 
2017. Timelisten oppgir at han hadde fri onsdag 8. og torsdag 9. november, og listen er blank torsdag 16. og 
fredag 17. november 2017. Han arbeidet alle de øvrige hverdagene. I desember arbeidet han elleve hverdager 
før han reiste på juleferie 22. desember 2017. Imidlertid arbeidet A markant mindre fra årsskiftet av. I januar 
2018 arbeidet han elleve dager, og disse dagene fordelte seg på 3., 4., 9., 11., 16., 17., 22., 25., 29., 30. og 31. 
januar. I februar arbeidet han bare to dager, nemlig 1. og 2. februar. 
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Lagmannsretten viser etter dette til at det særlig fra januar 2018 av ble sterkt varierende hvor mange dager det 
tok mellom hver arbeidsøkt A fikk av X. Det ble også ganske varierende hvor lenge hver arbeidsøkt varte. 
Dette tyder i seg selv på at A ikke dekket et varig og stabilt behov hos X på denne tiden, jf. Rt-1989-1116 på 
side 1120 og 1121 og Rt-2006-1158 avsnitt 38 til 41. 

I forlengelsen av dette forklarte B under ankeforhandlingen at når bedriften i løpet av en dag går tom for 
oppdrag til sine fast ansatte, plikter disse å møte på kontoret og utføre forefallende arbeid. Slik ble det også 
praktisert med A da han var fast ansatt, jf. for eksempel tekstmeldingen fra C til A 28. september 2017. Fra 1. 
desember 2017 praktiserte bedriften ikke lenger dette med A. Etter lagmannsrettens syn trekker dette i retning 
av at begge partene oppfattet at As arbeidsforhold var et annet fra 1. desember 2017. 

Et viktig moment er også hvorvidt A stod fritt til å avslå forespørslene om arbeidsøkter fra og med 1. desember 
2017. De framlagte tekstmeldingene viser at det gikk svært få meldinger fra C til A i oktober og november 
2017 om hvilke dager og tidspunkter A skulle arbeide. I disse månedene var han utvilsomt fast ansatt på heltid 
og hadde fast oppmøtetid dersom han ikke fikk beskjed om annet. Derfor kom det i denne tiden bare melding 
fra arbeidsgiver når A skulle møte til andre tider eller på andre steder enn planlagt, for eksempel meldingene fra 
C 19. og 22. november 2017. Det kom også meldinger om når han fikk fri, for eksempel meldingene fra C 27. 
september og 7. og 8. november 2017. De gangene A var borte fra arbeid, spurte C etter ham. 

Fra og med desember 2017 forandret tekstmeldingene karakter. Det ble vanlig for C å angi positivt hvorvidt og 
til hvilke tider det fantes arbeid til A. Dette gjelder meldingene fra C 1., 6., 7., 12., 14., 15., 19. og 31. desember 
2017. Videre gjelder det meldingene hans 4., 8., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 25., 26. og 31. januar og 1., 12. og 
16. februar 2018. 

Disse tekstmeldingene viser etter lagmannsrettens syn nokså klart at både A selv og X la til grunn at As 
arbeidsforhold var et annet fra 1. desember 2017. Riktignok kunne en isolert lesing av Cs melding 25. januar 
2018 trekke i retning av at X fortsatt bestemte over arbeidstiden til A og at han ikke stod fritt. Lagmannsretten 
finner imidlertid i lys av de øvrige meldingene at denne enkeltstående meldingen ikke kan leses slik. C gav i 
meldingen 25. januar 2018 uttrykk for at X behøvde A i den påfølgende uken. Når C videre skrev at A deretter 
kunne «take free time», kan dette i lys av de svært mange øvrige meldingene bare strekkes så langt som til å 
innebære at bedriften ikke hadde arbeid til A etter den påfølgende uken. 

Det har til slutt blitt framholdt at saksforholdet i denne saken har viktige likhetstrekk med forholdene i Rt-
2007-129. Lagmannsretten finner imidlertid at saksforholdet i lagmannsrettens sak og i dommen skiller seg fra 
hverandre på viktige punkter. I dommen hadde en opprinnelig midlertidig ansettelse fortsatt etter utløpet av 
arbeidsavtalen. Den opprinnelige midlertidige ansettelsen var begrunnet med sesongarbeid, jf. nåværende 
arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a. Fortsettelsen etter utløpet av arbeidsavtalen måtte derimot 
begrunnes som et vikariat, jf. bestemmelsen bokstav b. Det gikk videre et år fra utløpet av den opprinnelige 
midlertidige arbeidsavtalen og til arbeidsgiver uttrykkelig opplyste arbeidstakeren om at hun fortsatt bare var 
midlertidig ansatt. 

Til sammenligning har A selv sagt opp en fast heltidsstilling. Deretter oppstod et behov hos X for at han 
arbeidet ytterligere en tid. Denne tiden var først ment å vare i en måned, men ble forlenget noe på grunn av 
forhold hos oppdragstakeren Y. A og X hadde videre felles interesse i at A arbeidet på dette oppdraget etter 
oppsigelsestidens utløp. A hadde ingen annen stilling å gå til, og X behøvde en person midlertidig i en viss tid. 
Det tok dessuten bare tre måneder fra 1. desember 2017 til begynnelsen av mars 2018 hvor X avsluttet det 
arbeidsforholdet. 

Lagmannsretten har etter dette kommet til at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at A var 
tilkallingshjelp i form av midlertidig ansatt uten fast arbeidstid hos X per 2. mars 2018. Anken blir derfor å 
forkaste. 

Lagmannsretten behøver etter dette ikke å drøfte utmålingen av erstatningen og oppreisningserstatningen. 

X har vunnet ankesaken ved å få medhold fullt ut og har derfor som hovedregel krav på full erstatning for sine 
sakskostnader for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd og andre ledd første setning. 

Saken har ikke vært tvilsom, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd andre setning bokstav a. Riktignok har saken 
velferdsmessig betydning for A, og det økonomiske styrkeforholdet mellom partene er ulikt, jf. § 20-2 tredje 
ledd andre setning bokstav c. Etter lagmannsrettens syn tilsier likevel verken dette eller andre momenter at det 
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foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita A fra å erstatte bedriftens sakskostnader, jf. § 20-2 
tredje ledd første setning. 

Xs prosessfullmektig har for lagmannsretten framlagt kostnadsoppgave på til sammen 71 500 kroner, jf. 
tvisteloven § 20-5 tredje ledd. Hele beløpet består av salær til prosessfullmektigen og er uten merverdiavgift, 
fordi X har rett til fradrag for denne avgiften. A har ikke reist innsigelser mot kravets størrelse. 

Lagmannsretten finner at prosessfullmektigens salær for lagmannsretten ikke overstiger det rimelige og 
nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd første og andre setning. Prosessfullmektigens kostnadsoppgave 
inneholder en timebruk som er rimelig sett i forhold til ankesakens omfang. 

Ifølge kostnadsoppgaven krever X i tillegg dekket eventuelt gebyr for lagmannsretten. Det er imidlertid A som 
ville ha betalt gebyret i egenskap av ankende part, jf. rettsgebyrloven § 2 første ledd første setning og § 3 første 
ledd første setning. Saken er reist av ham, og det har ikke påløpt noe gebyr, jf. § 10 første ledd nummer 10. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A til X AS 71 500 – syttién tusen fem hundre – kroner innen 2 – 
to – uker fra dommens forkynning. 

537



Agder lagmannsrett - Dom - LA-2017-170116 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Dom 
Dato 2019-01-07 
Publisert LA-2017-170116 
Stikkord Arbeidsrett. Etterbetaling av lønn og feriepenger. Etterinnmelding i 

pensjonsordning. Passivitet. Arbeidstvistloven § 1. 
Sammendrag Avlaster i en kommune reiste krav om etterbetaling av lønn og feriepenger, samt 

etterinnmelding i pensjonsordning, for tre år. Partene var enige om at avlasteren 
uriktig hadde vært behandlet som oppdragstaker, men skulle vært behandlet som 
arbeidstaker. Hovedspørsmålet i saken var om kommunen hadde etterbetalingsplikt 
for perioden forut for at kravet var fremsatt. Den ulovfestede passivitetslæren i 
tariffretten for etterbetalingskrav kom i utgangspunktet til anvendelse ved 
fremming av individuelt krav for de alminnelige domstoler, likevel slik at 
foreldelseslovens regler ble lagt til grunn for krav om feriepenger og 
pensjonsordning, som er hjemlet direkte i lov. Spesielle forhold i saken førte til at 
passivitetsvirkninger uansett ikke hadde inntrådt for noen del av arbeidstakerens 
krav, og hun ble gitt fullt medhold i sin anke over tingrettens dom. 

Saksgang Kristiansand tingrett TKISA-2017-22420 – Agder lagmannsrett LA-2017-170116 
(17-170116ASD-ALAG).Anke til Høyesterett delvis tillatt fremmet, HR-2019-
637-U. 

Parter A (advokat Børge Benum) mot X kommune (advokat Øyvind Gjelstad). 
Partshjelper: Fagforbundet (advokat Kjetil Edvardsen). 

Forfatter Lagdommer Sile Stenvik, lagdommer Odd Douzette og ekstraordinær lagdommer 
Birger A. Stedal. 

Sist oppdatert 2019-04-03 
 

 
 

 

Saken gjelder krav om etterbetaling av lønn og feriepenger, samt etterinnmelding i tjenestepensjonsordning. 
Spørsmålet er fra hvilket tidspunkt kravene kan gjøres gjeldende. 

Sakens bakgrunn 

A har fra august 2012 til januar 2017 arbeidet i X kommune (heretter også kalt kommunen) som avlaster etter 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidet har vært regulert gjennom flere avtaler av kortere 
varighet. 

Den første avlasteravtalen mellom A og kommunen er datert 29. august 2012, og er benevnt 
«OPPDRAGSAVTALE X KOMMUNE – MIDLERTIDIG AVTALE FOR AVLASTER». Oppdragsavtalen gjaldt 
perioden 29. august til 31. desember 2012, og omfattet arbeid fire timer pr uke «som avlaster for barn på 
onsdager når skolen har fri i samme tidsrom». Det følger av avtalen at: 

Oppdrag som avlaster faller utenfor Fellesbestemmelsene og har dermed ikke rett til sykepenger etter 
hovedtariffavtalens regler (ved sykdom henvises det til NAV sine regler). Oppdraget som avlaster gir heller 
ikke rett til medlemskap i KLP, eller rett til feriepenger. 

For perioden 1. januar til 20. juni 2013 foreligger «ARBEIDSAVTALE X KOMMUNE – MIDLERTIDIG 
TILSETTING», signert av partene 15. og 18. januar 2013. Avtalen gjaldt fortsatt fire timer pr uke som avlaster 
for barn på onsdager. I denne avtalen fremkommer at: 
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Ansettelse i X kommune skjer på de vilkår og med de forpliktelser som følger gjeldende lovverk, 
reglementer og tariffavtaler. 

Partene inngikk deretter fem avtaler som gjaldt avlastning for barn hver sjette helg; for periodene 30. august 
2013 til 3. mars 2014, 4. mars til 1. september 2014, 1. september 2014 til 1. mars 2015, 1. mars 2015 til 1. 
mars 2016 og fra 1. mars 2016. Samtlige av avtalene er benevnt oppdragsavtale, og inneholder klausulen sitert 
ovenfor om at oppdrag som avlaster faller utenfor hovedtariffavtalens bestemmelser om sykepenger, 
medlemskap i KLP og feriepenger. Helgeavlastningen foregikk i As hjem. 

Den 11. august 2016 inngikk partene den siste oppdragsavtalen, som gjaldt avlastning for barn hver fjerde helg 
i tidsrommet 1. september 2016 til 1. januar 2017. Avtalens betingelser var som i de andre oppdragsavtalene. 
Behovet for avlastning bortfalt etter dette som følge av at familien med avlastningsbehov flyttet fra kommunen. 

Mens A arbeidet som avlaster i kommunen, kom viktige rettsavklaringer for avlasteres arbeidsrettslige stilling. 
Ved «Avlasterdommen» 20. mars 2013, Rt-2013-354, fastslo Høyesterett at en avlaster for en familie med 
særlig tyngende omsorgsarbeid, skulle anses som arbeidstaker, ikke som oppdragstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 
1-8. Arbeidet foregikk i hjemmet til familien som mottok avlastning. 

Ved «Avlaster II-dommen» 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, kom Høyesterett igjen til at en avlaster og 
støttekontakt etter helse- og omsorgstjenesteloven var å anse som arbeidstaker, og ikke som oppdragstaker. 
Avlastningsarbeidet foregikk i den saken med utgangspunkt i avlasterens eget hjem. 

Fagforbundet fremsatte på vegne av A ved brev av 8. november 2016 krav mot kommunen om fast tilsetting 
som avlaster. I brevet fremkommer: 

Fagforbundet ber dere ansette A fast i hennes helgestilling som fagarbeider/avlaster. Vi krever også at A får 
etterbetalt lønn og feriepenger siden hun startet i denne stillingen i 2013. 

Grunnen til at vi fremmer dette kravet er Frostating lagmannsrett sin dom av 22.10.2015 og KS sitt B-
rundskriv 07/2016. 

Kommunen besvarte kravet slik ved brev 16. desember 2016: 

X kommune tilbyr midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9 (1) bokstav f, for perioden 
8.11.2016 – 1.1.2017, altså fra kravets dato. 

X kommune avviser kravet om etterbetaling av lønn og feriepenger forut for kravets dato 8.11.2016. I 
denne sammenheng viser vi til nevnte rundskriv og Rt-1995-1 og passivitetsbetraktninger. Vi kan ikke se å 
ha mottatt noe krav om etterbetaling før 8.11.2016. 

A tok ut stevning ved Kristiansand tingrett 2. februar 2017 med krav om etterbetaling av lønn, overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og feriepenger, samt etterinnmelding i tjenestepensjonsordning, tilbake til 2013. 

Kommunen innga tilsvar, og avviste alle krav lengre tilbake i tid enn 8. november 2016. 

Tingretten avsa 2. juli 2017 dom med slik slutning: 

1 X kommune dømmes til innen 2 -to- uker av dommens forkynnelse å betale kr 8.000,- til A i lønn, 
ubekvemstillegg, feriepenger og overtidstillegg med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til 
betaling skjer. 

2 X kommune er forpliktet til å foreta etterinnmelding av A i pensjonsordningen tilbake til 8. november 
2016. 

A, ved advokat Børge Benum, anket dommen til lagmannsretten 14. september 2017. Anken gjelder primært 
tingrettens rettsanvendelse. 

X kommune, ved advokat Øyvind Gjelstad, gjorde i tilsvar 24. oktober 2017 prinsipalt gjeldende at anken 
skulle nektes fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 første og annet ledd, subsidiært at anken skulle 
forkastes. 

Ved beslutning 7. november 2017 ga lagmannsretten samtykke til å fremme anken over tingrettens dom i sak 
der ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd. 
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Ved prosesskriv 26. januar 2018 erklærte Fagforbundet ved advokat Kjetil Edvardsen partshjelp til støtte for A. 
Lagmannsretten ga ved beslutning 13. februar 2018 tillatelse til at Fagforbundet opptrådte som partshjelper til 
fordel for A. 

Ankeforhandling ble avholdt i Kristiansand 4. desember 2018. Ankeforhandlingens gang, herunder 
bevisførselen, fremgår av rettsboken. 

As påstand 

1. Prinsipalt: 

X kommune betaler kroner 129.564,- til A i lønn, ubekvemstillegg, feriepenger og overtidstillegg, med 
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra oppfyllelsesfristen i lagmannsrettens dom og til betaling skjer. 

Subsidiært: 

a) X kommune betaler kroner 28.167,- til A i lønn, ubekvemstillegg, feriepenger og overtidstillegg, med 
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra oppfyllelsesfristen i lagmannsrettens dom og til betaling skjer. 

b) X kommune betaler feriepenger med kr 15.000,- til A for perioden forut for 2016 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra oppfyllelsesfristen i lagmannsrettens dom og til betaling skjer. 

Atter subsidiært: 

a) X kommune betaler kroner 9.013,- til A i lønn, ubekvemstillegg, feriepenger og overtidstidstillegg, med 
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra oppfyllelsesfristen i lagmannsrettens dom og til betaling skjer. 

b) X kommune betaler feriepenger med kr 10.000,- til A for perioden forut for 2016 med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra oppfyllelsesfristen i lagmannsrettens dom og til betaling skjer. 

2. X kommune er forpliktet til å foreta etterinnmelding av A i den kommunale tjenestepensjonsordningen 
tilbake til 30. september 2015 i samsvar med Hovedtariffavtalens kapittel 2, pkt. 2.0, jfr. pkt. 2.1. 

3. Partene dekker egne sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

As påstandsgrunnlag 

Partene er enige om etterbetalingskravets størrelse ved de ulike forutsetninger. Spørsmålet er hvor langt tilbake 
i tid etterbetalingskravet kan gjøres gjeldende. 

As hovedanførsel er at denne saken ikke er en tarifftvist. Det foreligger ingen tvist som kunne vært behandlet 
etter arbeidstvistloven fordi partene er enige. Det er da ingen rettstvist, verken om arbeidstakerbegrepet eller 
om etterbetalingsbeløpene beregnet etter tariffavtale. 

Passivitetsdoktrinen i tariffretten er begrenset til tariffkrav, og gjelder ikke i denne saken, som kun gjelder 
lovtolkingsspørsmål. Uansett er doktrinen begrenset til etterbetalingskrav som er foranlediget av tarifftvister. 
Ved tolking av tariffavtale har tariffpartene tolkingsmonopol og gjensidig lojalitetsplikt, herunder plikt til å ta 
opp forhold innen rimelig tid. 

As krav bygger på Høyesteretts rettsavklaring av arbeidstakerbegrepet i ferieloven og arbeidsmiljøloven for 
avlastere, og ikke på tolking av tariffavtale. Saken gjelder et pengekrav og er undergitt partenes frie rådighet. 
Det er ikke grunnlag for å fravike det obligasjonsrettslige utgangspunkt om at pengekrav ikke faller bort som 
følge av passivitet før kravet foreldes etter foreldelseslovens frister. 

Konsekvensen av omklassifiseringen fra oppdragstaker til arbeidstaker er at avtalen er delvis ugyldig, og det 
må gjennomføres restitusjon av ytelsene. A har krav på ytelser som arbeidstaker. 

Kommunen pliktet av eget tiltak å korrigere avtalen etter «Avlaster I» med veiledning fra KS i B-rundskriv 28. 
juni 2013. Kommunen har risikoen for at eget standpunkt holder, og har objektivt ansvar for villfarelse om egen 
forpliktelse. 

Organiserte arbeidstakere bør ikke komme dårligere ut enn uorganiserte ved etterbetalingskrav. 
Organisasjonsretten er beskyttet som menneskerettighet, jf. Grunnloven § 101, EMK art 11 og ILO-konvensjon 
nr. 87. Offentlig ansatte bør ikke ha dårligere rettsposisjon enn privatansatte. Alle offentlig ansatte er dekket av 
tariffavtale. 
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Subsidiært – under forutsetning av at passivitetsdoktrinen får anvendelse – anføres at Fagforbundets brev til KS 
av 14. mai 2013 om avlasteres krav etter rettsavklaringen ved «Avlaster I», er tilstrekkelig markeringshandling 
for etterbetalingskrav. Markering overfor KS får virkning for medlemmene. Brevet inneholdt tydelig varsel om 
etterbetalingskrav, og var mellom organisasjonenes øverste ledere. 

I tillegg foreligger spesielle forhold som medfører at det må gjøres unntak fra kravet til markeringshandling. 
Problemstillingen var kjent for KS, som innga prosesskriv til Høyesterett februar 2013 i «Avlaster I», og senere 
fulgte opp med B-rundskriv i juni 2013 til kommunene etter dommen og nytt B-rundskriv i september 2016 
etter at «Avlaster II» forelå. Det er ikke rimelig å overføre risikoen på arbeidstaker. Kommunen hadde ingen 
berettiget forventning om at vederlaget etter den rettsstridige oppdragsavtalen skulle være endelig betaling. 
Kommunen var ikke i aktsom god tro. 

Den prinsipale påstandens punkt 1, er basert på at passivitetsdoktrinen ikke gjelder, eventuelt at Fagforbundets 
brev fra mai 2013 er tilstrekkelig som markeringshandling, eller at det foreligger særlige grunner som gjør et 
tidligere tidspunkt fristavbrytende. 

Den subsidiære påstandens punkt a) er basert på at kravet kan gjøres gjeldende fra domstidspunktet i «Avlaster 
II». Punkt b) gjelder feriepenger etter ferieloven forut for domstidspunktet. Punkt a) og b) er kumulative. 

Den atter subsidiære påstandens punkt a) er basert på at kravet kan gjøres gjeldende fra det ble fremsatt i 
november 2016. For punkt b) gjelder det samme som for punkt b) i den subsidiære påstanden. 

Kravet om etterinnmelding i tjenestepensjonsordning er gjort gjeldende tilbake til september 2015 for å oppnå 
sammenhengende innmelding. 

X kommunes påstand 

Anken forkastes. 

X kommunes påstandsgrunnlag 

Kommunen er enig i at etterbetalingsbeløpet beregnet etter tariffavtale utgjør kr 8.000 ved etterbetaling fra 8. 
november 2016, kr 25.000 ved etterbetaling fra domstidspunktet for «Avlaster II» og kr 115.000 ved 
etterbetaling etter foreldelseslovens ordinære regler. 

Kravet ble markert av Fagforbundet overfor kommunen gjennom brev av 8. november 2016 på vegne av A. 
Kravet aksepteres fra dette tidspunkt, som også er lagt til grunn i tingrettens dom. 

Subsidiært kan domstidspunktet for «Avlaster II», 23. juni 2016, markere kravet. Dette kan fremstå rimelig 
med bakgrunn i føringene i KS' B-rundskriv 07-2016. 

Læren om passivitet gjelder også ved krav som fremsettes gjennom de ordinære domstoler, jf. Rt-1995-1 og 
LF-2003-486. Formålet bak passivitetsregelen er lojalitetshensyn, som tilsier at tvist tas opp så tidlig og klart 
som mulig. 

Passivitetslæren innebærer at kravet må markeres overfor KS på en slik måte at det får virkning for alle KS' 
medlemmer. Fagforbundets brev til KS datert 14. mai 2013 er ikke en tilstrekkelig markant og klargjørende 
markeringshandling. Brevet var formulert som et varsel, og ikke fremsettelse av krav. Kravene til markering må 
være skjerpet på overordnet partsnivå, og når uenigheten gjelder tvist av stort omfang og med 
samfunnsøkonomiske aspekter. 

Fagforbundet har uansett ikke fulgt opp brevet overfor KS på en slik måte at det kan benyttes som 
markeringshandling. KS avviste Fagforbundets krav ved brev av 7. juni 2013. Etter dette valgte Fagforbundet 
passivitet, selv om det forelå oppfordring til avklaring. 

As etterbetalingskrav bygger på tariffavtale, og er dermed tariffrettslig. Dette gjelder både for lønn, ansiennitet, 
overtid, ubekvemstillegg, feriepenger og pensjonsordning, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 1 og 2. Ferielovens 
bestemmelser om feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Arbeidsretten har eksklusiv kompetanse når det 
gjelder tolkning av Hovedtariffavtalen. Dens avgjørelser binder alle. Fagforbundet kunne på vegne av A tatt ut 
søksmål for Arbeidsretten med krav om korrekt betaling. Frem til «Avlaster II» var det en tariffrettslig uenighet 
om avlastere som utførte oppdraget i eget hjem var omfattet av Hovedtariffavtalens bestemmelser. 

Foreldelseslovens bestemmelser er bare satt til side for tarifftvister. I slike saker foreligger særlig oppfordring 
til rask avklaring på bakgrunn av at tvistens utfall får virkning for alle. Det er da ikke urimelig at passiviteten 
får rettslige konsekvenser. 
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Anvendelse av passivitetslæren medfører ikke at uorganiserte blir stilt i bedre posisjon enn organiserte. Begge 
grupper vil ha samme rettigheter. 

Kommunen avviser at det foreligger spesielle forhold som tilsier unntak fra passivitetslæren. KS hadde ikke 
slik kjennskap til konflikten og mulige krav at kommunen ikke kan anføre passivitet. 

Til de subsidiære påstandenes punkt b) bemerkes at rett til feriepenger er tariffregulert, og dermed ikke i noen 
særstilling. Passivitetslæren får også virkning for feriepengekravet. 

Fagforbundet har som partshjelper anført: 

Fagforbundet støtter As argumentasjon fullt ut. 

Tingrettens dom innebærer at foreldelseslovens regler settes til side for alle krav fra arbeidstakers side, til 
fordel for arbeidsgiver. I offentlig sektor er alle ansatte dekket av tariff, og alle krav har tilknytning til tariff. 

En felles regel om at alle pengekrav som springer ut av ansettelsesforhold innenfor tarifferte områder forutsetter 
en markeringshandling, utfordrer grunnleggende menneskerettigheter og vernelovgivningen for arbeidstakere. 
Tariffbundethet vil da stille arbeidstakerne systematisk svakere. 

Ved outsourcing av offentlige tjenester kan det oppstå forskjellsbehandling mellom offentlig ansatte og 
uorganiserte. 

Rt-1995-1 har begrenset rettskildeverdi i denne saken. Den påberopte uttalelsen i avgjørelsen er et obiter 
dictum fra en dommer i mindretall. 

Det grunnleggende spørsmålet for retten er om det foreligger tolkningsmonopol og tariffrettslig lojalitetsplikt 
for det foreliggende tolkningsspørsmålet. Hvis det dreier seg om et spørsmål der partene har tolkningsmonopol, 
må de særlige tariffrettslige hensyn veies inn, og passivitetsdoktrinen skal anvendes. Hvis tvisten har annet 
grunnlag, for eksempel et lovtolkningsspørsmål, gjelder alminnelig obligasjonsrett. Organisasjonene har ikke 
tolkningsmonopol når det gjelder arbeidsmiljøloven. 

Ved å følge denne løsningen i begge prosesspor, i Arbeidsretten og i de alminnelige domstoler, får man en 
harmonisk og god løsning som ikke utfordrer det tosporede system. 

Det foreligger ingen avgjørelser fra Arbeidsretten som utfordrer en slik løsning. 

Denne saken gjelder ikke et tarifftolkingsspørsmål. Det har aldri vært uenighet om noe i Hovedtariffavtalen. 
Det er kun omklassifiseringen fra oppdragstaker til arbeidstaker som følge av Høyesteretts rettsavklaring, som 
utløser kravet. Kravet har oppstått fordi KS og kommunen feiltolket arbeidstakerbegrepet. 

Prosesskrivet fra KS til Høyesterett i februar 2013 viser at KS – med virkning for kommunen – var orientert om 
og fullt ut kjent med konsekvensene av avgjørelsen i saken. KS tok deretter feil. 

Hvis passivitetsdoktrinen skal anvendes i saken, mener Fagforbundet at relevant markeringshandling ble 
foretatt av forbundsleder Jan Davidsen i 2013. Konsekvensene av «Avlaster I» ble korrekt fulgt opp av 
Fagforbundet. Også KS plikter å ta en sak til Arbeidsretten dersom uenighet om tariffavtaleforståelse er 
synliggjort. Kommunen eller KS kunne fremmet saken selv som tarifftvist. KS sitt synspunkt om at 
Fagforbundet skulle fulgt opp saken på denne måten, er ikke konsekvent. 

Korrespondansen mellom KS og Fagforbundet, samt B-rundskriv, viser at ingen av partene var inne på tanken 
om at annet enn alminnelig tre års foreldelsesfrist var aktuelt. Spørsmålet ble verken reist av partene eller av 
Høyesterett i noen av «Avlaster-sakene», og har ikke vært tematisert i avgjørelsene. 

Feriepengekrav har et særlig vern, og foreldes heller ikke etter tre år i EU-retten. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten, og tar anken til følge. 

Spørsmålet i saken er om A har krav på etterbetaling av ytelser og etterinnmelding i pensjonsordning forut for 
at hun fremsatte sitt krav til X kommune i brev av 8. november 2016. Kravet som sådan er ikke bestridt. 
Uenigheten gjelder skjæringstidspunktet for kommunens etterbetalingsplikt. 
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En sentral problemstilling er om den ulovfestede passivitetslæren i tariffretten for etterbetalingskrav får 
tilsvarende anvendelse ved arbeidstakers individuelle forfølgning av kravet for de alminnelige domstoler. 
Spørsmålet er ikke avklart i rettspraksis. 

Den klare hovedregelen etter Arbeidsrettens praksis, er at arbeidsgiver ikke har plikt til å foreta etterbetaling for 
perioden før kravet ble fremsatt av arbeidstakerorganisasjonen. Prinsippet kommer slik til uttrykk i ARD-2006-
38, avsnitt 42: 

Arbeidsretten bemerker at retten i sin praksis i vid utstrekning har lagt til grunn at plikt til etterbetaling på 
tariffmessig grunnlag først foreligger fra det tidspunkt arbeidstakerne gjennom sin fagforening har fremmet 
krav om etterbetaling eller reist et tvistespørsmål som har dannet grunnlag for et slik krav. Begrunnelsen 
for denne praksis er – som påpekt av partene – i stor grad at det først er når et betalingskrav er fremsatt eller 
markert, at arbeidsgiver i alminnelighet har tilstrekkelig grunn til å innrette seg på at kravet kan føre frem. 

Arbeidsrettens fortolkning av tariffavtale vil i utgangspunktet ha bindende virkning for de alminnelige 
domstoler. Generelle tariffrettslige prinsipper utviklet av Arbeidsretten, med gyldighet ut over den enkelte 
tariffavtale, vil ikke på samme måte være bindende. Slike prinsipper vil likevel kunne ha stor rettskildemessig 
betydning. Det vises til Fougner m.fl.: Kollektiv arbeidsrett (2004) side 36 til 38. 

Før behandlingen av spørsmålet om passivitetslærens anvendelsesområde, må lagmannsretten ta stilling til om 
As krav er et tariffrettslig krav, som også kunne ha vært fremmet for Arbeidsretten til avgjørelse. Dette vil være 
en forutsetning for at prinsippet skal anvendes. Begrunnelsen for at passivitetslæren skal gjelde for individuelle 
krav som behandles av de alminnelige domstoler, er nettopp hensynet til likebehandling av saker som kan 
behandles i begge spor. 

Lagmannsretten anser at saken er en tarifftvist. As krav er i sin helhet utledet av og beregnet etter 
Hovedtariffavtalen. Uenighet om kravets utstrekning bakover i tid, må anses som en «rettstvist» etter 
arbeidstvistloven § 1 i) – tvist om krav som «bygger på en tariffavtale». En slik tvist omfattes av Arbeidsrettens 
domsmyndighet, jf. arbeidstvistloven § 33 annet ledd. Søksmål om kravet kunne ikke ha vært reist for 
Arbeidsretten av A, men av fagforeningen, arbeidsgiverforeningen eller kommunen, jf. § 35. 

Sterke hensyn taler for at passivitetslæren også skal gjelde for individuelle krav som fremmes for de 
alminnelige domstoler. Hensynet til likebehandling og rettsenhet tilsier at en og samme tvist ikke skal kunne 
avgjøres med forskjellig resultat ved behandling i særdomstol og alminnelig domstol. Forskjellig praksis vil 
kunne føre til spekulasjon rundt valg av prosessform, og kan i ytterste konsekvens svekke Arbeidsretten som 
særdomstol. Passivitetslæren er utviklet av Arbeidsretten over lang tid, og prinsippet er velbegrunnet. 
Lagmannsretten mener at passivitetslæren for etterbetalingskrav bør gjelde som hovedregelen også i saker som 
fremmes etter tvisteloven. En slik forståelse kommer til uttrykk i den førstevoterendes mindretallsvotum i Rt-
1995-1 (på side 9 til 10), der dette mindretall fant at det bare kunne gis dom for betalingskrav opptjent etter at 
krav ble fremsatt: 

At våre saker gjelder individuelle krav, kan etter min oppfatning ikke begrunne en annen rettslig vurdering 
på dette punkt. Det er like fullt krav som bygger på Hovedtariffavtalen, og det ville være uheldig om krav 
som reelt sett er likeartet, ble løst forskjellig enten de blir pådømt av Arbeidsretten eller av de alminnelige 
domstoler. Den løsning som er lagt til grunn i Arbeidsrettens praksis, har for øvrig gode reelle grunner for 
seg, ikke minst innenfor statstjenesten med kompliserte og tidkrevende budsjettrutiner. Først etter at 
betalingskrav er fremsatt eller markert, vil arbeidsgiveren i alminnelighet ha tilstrekkelig grunn til å innrette 
seg på at kravet kan føre frem. 

Lagmannsretten slutter seg til dette. Passivitetslæren for etterbetalingskrav kommer altså i utgangspunktet til 
anvendelse for As krav. 

Spørsmålet blir dernest om det er grunn til å begrense anvendelsesområdet for prinsippet om bortfall av krav 
ved passivitet på bakgrunn av kravets nærmere grunnlag. A har gjort gjeldende at passivitetslæren i tariffretten 
er begrenset til tariffkrav, og ikke gjelder i saker om lovtolkingsspørsmål. 

Før lagmannsretten går nærmere inn i denne problemstillingen, skal noen bemerkninger knyttes til As krav. 
Kravet bygger på at kommunen uriktig har behandlet A som oppdragstaker, mens hun skulle ha vært behandlet 
som arbeidstaker. Kommunens rettsoppfatning i avtaleforholdet var feil frem til «Avlaster II» 23. juni 2016. 
Høyesterett fastslo da at en avlaster som utførte arbeidet i eget hjem skulle anses som arbeidstaker etter 
arbeidsmiljøloven § 1-8. As arbeidsrettslige status ble ved dette avklart. For A innebærer avklaringen at alle 
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oppdragsavtalene mellom henne og kommunen lider av innholdsmangler, og skulle ha vært arbeidsavtaler. 
Kommunen har i ettertid akseptert at A var arbeidstaker og omfattet av Hovedtariffavtalen. A har rettskrav på 
ytelser som om avtalene hadde vært riktig inngått, i form av et tilleggsvederlag som utgjør differansen mellom 
korrekte og tidligere utbetalte ytelser. Da kommunen er tariffbundet, er ytelsene til arbeidstakeren uttømmende 
regulert i Hovedtariffavtalen. Rett til feriepenger og pensjonsordning er i tillegg hjemlet i lov. Ferieloven kan 
ikke fravikes til skade for arbeidstaker, jf. lovens § 3, dog slik at bestemmelsene om beregning av feriepenger 
kan fravikes ved tariffavtale, jf. § 10 sjette ledd. Beregningsgrunnlaget kan ikke fravikes. Kommuneloven § 24 
nr. 3, jf. forskrift om pensjonsordning for kommuneansatte § 2, angir at alle arbeidstakere i kommunene skal 
være omfattet av en pensjonsordning. 

A har gjort krav gjeldende tilbake til 2. februar 2014, tre år forut for stevningen, etter foreldelseslovens 
alminnelige regler. Kommunen har akseptert betalingsplikt med virkning fra 8. november 2016. 

Etterbetalingskravets avgrensning i tid ble ikke avklart eller tematisert i noen av «avlasterdommene». I 
«Avlaster I» var passivitet ikke påberopt. Ved tingrettsbehandlingen ble feriepenger tilkjent tilbake til 2008, 
mens søksmålet var reist i 2011. Det fremkommer ikke i avgjørelsen når kravet var fremsatt. I «Avlaster II» ble 
etterbetalingskrav for feriepenger ikke rettslig behandlet, da partene var enige om å begrense saken til 
fastsettelse av arbeidstakerforholdet. 

KS har, foranlediget av «Avlaster II», redegjort for spørsmålet om etterbetaling i rundskriv B/07-2016 til 
kommunene, punkt 6.3, hvorfra gjengis: 

Om og eventuelt i hvilken grad det må foretas etterbetaling i denne type saker, vil bero på en konkret 
vurdering på bakgrunn av eventuelle krav som fremmes i den enkelte kommune/fylkeskommune. Det er 
ikke slik at Høyesteretts dom utløser noen automatisk etterbetalingsplikt. 

KS vil anbefale at kommunene orienterer avlastere i løpende kontrakter om konsekvensene av «avlaster 2 
dommen», slik at disse også gis mulighet til å fremme eventuelle krav om etterbetaling ... 

Om og eventuelt i hvilken grad det skal gis etterbetaling for krav som fremmes forut for domstidspunktet er 
ikke endelig rettslig avklart. 

Dommen fra Høyesterett innebærer en ny rettslig situasjon for en stor gruppe avlastere i kommunesektoren. 
Denne gruppen går fra å være ansett som oppdragstakere til å være arbeidstakere med alle de konsekvenser 
dette måtte medføre for lønns- og arbeidsvilkår. Ingen av partene i disse avtalene har hatt grunn eller 
oppfordring til å innrette seg på situasjonen før den nå har oppstått gjennom Høyesteretts dom og de 
eventuelle etterbetalingskrav som måtte fremmes på bakgrunn av dommen. De økonomiske konsekvensene 
for kommunene, dersom det skulle være grunnlag for etterbetaling lengre tilbake i tid enn domstidspunktet 
vil være omfattende. Det kan muligens i denne sak trekkes noen paralleller til den praksis som har utviklet 
seg i Arbeidsretten om etterbetaling på et tariffrettslig grunnlag, hvor etterbetaling ikke gis for et tidsrom 
lengre tilbake enn når kravet om etterbetaling ble fremsatt jfr Rt-1995-1. Et slikt resonnement, som bygger 
på passivitetsbetraktninger, kan ha gode grunner for seg også i denne sak. 

Denne type passivitetsbetraktninger har mindre for seg i situasjoner hvor den enkelte avlaster har fremmet 
krav mot kommunen på et tidligere tidspunkt enn domstidspunktet. Ut fra resonnementet ovenfor vil dette 
tidspunktet kunne være utgangspunktet for evt. etterbetaling. 

Hvis man velger å ikke legge passivitetsbetraktninger til grunn, vil det være de alminnelige 
foreldelsesreglene som styrer eventuell etterbetaling tilbake i tid. Etter foreldelsesloven § 3 jfr § 2 vil et 
krav på etterbetaling være foreldet etter tre år regnet tilbake fra fristavbrytelsesdatoen. 

Rundskrivet viser tydelig at KS den gang ikke hadde noen klar oppfatning om at den tariffrettslige 
passivitetslæren får anvendelse i et tilfelle som det foreliggende. 

Lagmannsretten har kommet til at det bør foretas en avgrensning ved anvendelsen av prinsippet om bortfall av 
krav ved passivitet i denne saken, ved at den delen av etterbetalingskravet som kan utledes direkte av lov, ikke 
omfattes av de samme passivitetsvirkningene. Rett til feriepenger og pensjonsordning er hjemlet direkte i 
vernelovgivningen som gjelder for alle arbeidstakere. Disse kravene står i en særstilling ved at de utløses 
automatisk som følge av at A er arbeidstaker. Det kan i denne sammenheng ikke tillegges betydning at rett til 
feriepenger og pensjonsordning er inkorporert i tariffavtalen. A kan ikke stilles dårligere ved at arbeidsforholdet 
er dekket av tariff enn ved ikke å være omfattet. Hensynene bak passivitetslæren – innrettelses- og 
lojalitetshensyn – gjør seg i liten grad gjeldende hvor det er Høyesteretts avklaring av et lovtolkingsspørsmål 
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som utløser rett til ytelser etter lovgivningen. Det fremstår i en slik situasjon urimelig at arbeidstakeren skal 
miste lovbestemte rettigheter ved at arbeidsgiver har hatt feil oppfatning av arbeidstakerforholdet, og derfor har 
ytet for lavt vederlag. Bortfall ved passivitet på ulovfestet grunnlag innebærer unntak fra de alminnelige regler 
om bortfall av krav, og er begrunnet i et element av bebreidelse – at kravsinnehaveren hadde foranledning til å 
opptre mer aktivt. Dette elementet er ikke til stede her, hvor – som angitt i rundskriv B/07-2016 – «Ingen av 
partene i disse avtalene har hatt grunn eller oppfordring til å innrette seg på situasjonen før den nå har 
oppstått.» For feriepengekravet etter ferielovens sats, og kravet om innmelding i pensjonsordning, legger 
lagmannsretten til grunn at passivitetslæren ikke får anvendelse. For disse krav legges foreldelseslovens regler 
til grunn for betalingsplikten. Dette innebærer at kommunen plikter å foreta etterbetaling av feriepenger etter 
ferielovens sats tilbake til 2. februar 2014, og etterinnmelding i pensjonsordning tilbake til 30. september 2015. 

For den øvrige delen av etterbetalingskravet, må lagmannsretten ta stilling til hvilken handling som skal legges 
til grunn som fremsettelses- eller markeringstidspunkt for kravet, eller eventuelt om det foreligger særlige 
omstendigheter som forskyver virkningstidspunktet bakover i tid. 

A har forklart for lagmannsretten at hun tok opp spørsmålet om rett til feriepenger med sin nærmeste 
overordnede i kommunen høsten 2012, men fikk som tilbakemelding at det «ikke var vanlig praksis». 
Henvendelsen har ikke vært anført av A som markeringshandling for kravet. Påberopt markeringshandling i 
saken er brevet datert 14. mai 2013 fra Fagforbundets leder Vidar Davidsen til KS, der Fagforbundet på 
bakgrunn av «Avlaster I» anførte at: 

Rettsavklaringen innebærer at en rekke arbeidstakere har krav på feriepenger. Det er også opplyst fra Oslo 
kommune om at mange avlastere har et ordinært ansettelsesforhold i kommunen – ved side av 
avlasterarbeidet. Høyesteretts dom innebærer at disse etter omstendighetene vil kunne ha krav på 
overtidsbetaling. Det blir aktuelt med etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Også andre krav kan 
aktualiseres. 

Lagmannsretten finner ikke grunn til å foreta noen nærmere vurdering av om brevet er en tilstrekkelig sterk og 
klar markeringshandling for å hindre passivitetsvirkninger. Brevet er uansett ikke fulgt opp av Fagforbundet 
gjennom en periode på tre og et halvt år, før As krav ble fremsatt overfor kommunen i november 2016. Det 
lange tidsforløpet må etter lagmannsrettens oppfatning føre til at virkningene av handlingen uansett er tapt ved 
etterfølgende passivitet gjennom en periode som overstiger den alminnelige foreldelsesfrist for pengekrav. 

Den relevante markeringshandlingen blir etter dette Fagforbundets brev på vegne av A 8. november 2016. At 
etterbetalingsplikt foreligger fra dette tidspunkt er for så vidt erkjent av kommunen. 

Spørsmålet er så om det foreligger særlige forhold som tilsier at et tidligere tidspunkt likevel skal legges til 
grunn som virkningstidspunkt for den resterende del av etterbetalingskravet. Gjennom Arbeidsrettens utvikling 
av passivitetslæren er det åpnet for at hovedregelen om bortfall av krav forut for markering kan fravikes ved 
spesielle forhold, jf. for eksempel ARD 2006 side 38. Det vises også til Fougner m.fl. side 467. At 
passivitetslæren må anvendes med en slik reservasjon fremkommer forutsetningsvis i førstevoterendes votum i 
Rt-1995-1 på side 10: «Det foreligger etter min oppfatning ikke spesielle forhold i våre saker som kan gi grunn 
til å fravike det som er den alminnelige regel på tariffrettens område.» 

Vurderingstemaet «spesielle forhold» er grundig omhandlet i Lindbekk: Etterbetaling og passivitet i tariffretten, 
punkt 6.2, og oppsummeres slik i punkt 6.2.7: 

Hovedregelens begrensning av etterbetalingskrav til markeringstidspunktet er i hovedsak begrunnet i 
arbeidsgivers behov for å kunne innrette seg på at lønnsutbetalinger er endelige. Denne hovedregelen kan 
sies å bygge på en slags normalforutsetning om at arbeidsgiver handler i god tro, eller ikke har andre 
grunner til å være forberedt på at utbetalingene ikke skulle være endelige. De gjennomgåtte avgjørelsene 
viser at det gjøres unntak i de tilfellene man kan påvise at denne normalforutsetningen ikke er til stede. Det 
kan anføres to grunner for dette. Den første er naturligvis at grunnlaget for begrensningen ikke er tilstede. 
Den andre er at et slikt unntak vil motvirke at arbeidsgivere skulle finne det for godt å spekulere i 
hovedregelens begrensende virkning. Dette er igjen med på å underbygge hovedregelens legitimitet. 

Det må foretas en konkret og sammensatt vurdering av forholdene på begge sider, der arbeidsgivers gode tro og 
faktiske innrettelse med hensyn til at utbetalingene var korrekte, vil stå sentralt. 

De omstendigheter som i denne saken kan utgjøre slike spesielle forhold, er etter lagmannsrettens vurdering 
«Avlasterdommen» i 2013 [Rt-2013-354, Lovdatas anm.] og KS' etterfølgende rundskriv B/04-2013. 
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Spørsmålet er om kommunen på grunnlag av informasjonen i disse dokumentene burde ha forstått at A hadde 
rett til ytelser som arbeidstaker, og derfor bør bære risikoen for sitt uriktige standpunkt fra dette tidspunkt. 

Konsekvensene av avklaringene i «Avlaster I» ble formidlet fra KS til kommunene ved rundskrivet av 28. juni 
2013, som har tittelen «Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet». I rundskrivet redegjøres grundig for 
dommen, for det nærmere innholdet av arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet og tilknytningsforhold ved 
ulike sosiale tjenester. Om tjeneste som avlaster angis der: 

I de tilfellene avlastningen skjer i brukerens hjem vil Høyesteretts premisser i avlasterdommen være 
sentrale for valg av tilknytningsform. Også i tilfeller der avlaster har arbeidet i et mindre omfang enn det 
som var tilfellet i avlasterdommen bør arbeidstakerforhold vurderes dersom avlaster har liten grad av 
fleksibilitet med hensyn til å organisere arbeidet. Dette må vurderes konkret. 

I de tilfellene avlastningen skjer i avlasterens hjem vil oppdragstakerforhold i mange tilfeller være naturlig, 
men dette må vurderes konkret ut fra omfanget av arbeidet, graden av styring mv. 

Rundskrivet avsluttes med følgende oppsummering: 

Vi vil understreke viktigheten av å vurdere hvert avtaleforhold konkret opp mot ovennevnte momenter. Det 
er ikke grunnlag for bruk av standardiserte kontrakter. 

Videre er det grunn til å understreke at manglende kontroll fra kommunene mht når og hvordan arbeidet 
utføres, ikke kan tillegges like stor vekt som tidligere. Det sentrale vil være hvorvidt avlaster, støttekontakt, 
mv., faktisk selv har styring. Kommunene må vurdere de faktiske forhold, og i de tilfeller bruker har sterk 
styring og oppdraget er av et visst omfang og regelmessighet, kan dette tilsi at det bør inngås et 
arbeidstakerforhold. 

Vi vil understreke at det er viktig å inngå klare avtaler slik at støttekontakt, avlaster mv. er kjent med 
hvilken type avtale som inngås. Hvorvidt det formelt sett er inngått en oppdragsavtale eller arbeidsavtale er 
ikke avgjørende dersom de reelle forhold tilsier noe annet. Det innebærer at dersom f.eks oppdragets 
karakter endrer seg, må det foretas en ny vurdering og eventuelt inngås en ny avtale dersom endringen 
medfører at det er behov for det. 

På bakgrunn av rundskrivets innhold hadde kommunen en klar oppfordring til å gjennomgå og avklare sitt 
avtaleforhold med A. Opplysningene i saken tilsier ikke at kommunen foretok noen konkret vurdering, slik 
rundskrivet anviser. Kommunen fortsatte å benytte samme standardiserte oppdragsavtale for As avlastertjeneste 
også etter at rundskrivet forelå. Lagmannsretten anser at kommunens manglende aktivitet, når det forelå en klar 
foranledning til avklaring, er et spesielt forhold som må medføre at passivitetsvirkninger etter passivitetslærens 
hovedregel ikke inntrer for arbeidstakerens krav. Kommunen hadde fra dette tidspunkt ikke lenger samme 
grunn til å innrette seg på at ytelsene til A var korrekte og endelige. Lagmannsretten har på denne bakgrunn 
kommet til at kommunen har betalingsplikt også for den resterende del av As krav etter foreldelseslovens 
alminnelige regler. 

A gis etter dette fullt medhold i ankesaken, og dom avsies i samsvar med hennes prinsipale påstand. 

Ingen av partene har nedlagt påstand om erstatning for sine sakskostnader, verken for tingretten eller for 
lagmannsretten. Heller ikke partshjelperen har fremsatt krav om erstatning for sakskostnader. 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning 
1. X kommune betaler til A innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom 129.564 – 

etthundreogtjuenitusenfemhundreogsekstifire – kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til 
betaling skjer. 

 

2. X kommune er forpliktet til å foreta etterinnmelding av A i kommunens tjenestepensjonsordning tilbake til 
30. september 2015. 
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Parter A (advokat Arve Morten Due Lund og advokatfullmektig Ingeborg Kristine Lind) 
mot Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden (advokat Knut-
Marius Sture). 

Forfatter Kst. lagmann Nina Sollie, kst. lagdommer Cathrine Fossen og ekstraordinær 
lagdommer Åge Karlsen.Meddommere: heismontør Bård Navrud og direktør Lars 
Tomasgaard. 

 
 

 
 

Saken gjelder gyldighet av avskjed i arbeidsforhold. 

A er født i 1963. Han har vært ansatt som flytekniker i Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-
Sweden (SAS) ved Oslo lufthavn i 26 år. A har vært lokal tillitsvalgt for Norsk Flytekniker Organisasjon 
avdeling SAS (NFO) i en årrekke, men var ikke lenger tillitsvalgt på avskjedstidspunktet. 

A var tilknyttet teknisk base som sysselsetter rundt 150 flyteknikere. Flyteknikerne var fordelt på seks skift, 
med om lag 25 flyteknikere/flymekanikere på hvert skift. Hvert skift ble ledet av skiftleder (Duty Manager). A 
arbeidet ved skift 6 med N01 som skiftleder. N01 ble ansatt som skiftleder på skift 6 i 2012. 

A ble avskjediget fra stillingen 24. november 2016. A har bestridt gyldigheten av avskjeden. De hendelser som 
er av betydning for vurderingen av om avskjeden er gyldig, knytter seg i hovedsak til As opptreden overfor tre 
kollegaer; N02, N03 og N04. Det er også gjort gjeldende at A generelt har opptrådt illojalt mot arbeidsgiver. 

Lagmannsretten kommer nærmere tilbake til disse hendelsene. Hovedtrekkene i de faktiske forhold av 
betydning for saken kan imidlertid sammenfattes slik: 

Rettssak høsten 2015 

I forbindelse med at SAS hadde gått til oppsigelse av en flytekniker på skiftet, uttalte A til N02 at han måtte 
stille opp for den oppsagte ved å være til stede under rettsaken om gyldigheten av oppsigelsen i september 
2015. A gikk rundt med et skjema for søknad om permisjon, som han oppfordret ansatte til å undertegne. 

N02 er født i 1992 og begynte som flymekaniker i 2011. Han ble tilknyttet skift 6 fra 2013, og fikk sertifikat 
som flytekniker i januar 2016. N02 hadde ikke arbeidet sammen med den oppsagte, kjente ikke saken og ville 
ikke ta parti. N02 ønsket ikke å være tilstede under rettssaken, og tok dette opp med skiftleder N01 som 
opplyste at N02 ikke trengte å delta. 

N02 meddelte til A at han ikke ønsket å være til stede under hovedforhandlingen. Partene er uenige om hvordan 
denne samtalen forløp. I følge N02 fikk han beskjed om at «slike medlemmer ville de ikke ha». A forklarte på 
sin side at det ikke ble utøvd noe utilbørlig press, men at man ikke ønsket folk som ikke stilte opp for andre, i 
foreningen. 

Opptakten til gå-sakte-aksjonen 
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På nyåret 2016 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger. Det ble brudd i forhandlingene 20. februar 2016. 
I tidsrommet 20. februar til 9. mars 2016 ble det gjennomført en gå-sakte-aksjon. Dette er en lovlig aksjon som 
er hjemlet i lokal tariffavtale, som innebærer at de ansatte reduserer arbeidsinnsatsen til 85%, mot tilsvarende 
andel lønn. 

I forbindelse med gå-sakte-aksjonen ble det avholdt minst ett møte hvor N01, A og N02 deltok. Partene er 
uenige om dette fant sted før eller etter aksjonen og om det dreide seg om ett eller flere møter. Partene er også 
uenige om hvordan kontakten mellom dem forløp. Det er imidlertid på det rene at A uttalte til N02 at man ikke 
gikk til «læreren» for å få trøst, og at man ordnet opp i dette i hangaren i henhold til «internjustisen». 

Noe senere skjedde det også en hendelse som ikke involverte A. Tillitsvalgt på skift 6, N05, tok opp med N02 
og N06 (en annen ansatt) at han mente de to hadde snakket «ned» og kritisert andre kollegaer for dårlig 
jobbutførelse. N02 forklarte at N05 kritiserte de to for å være for effektive på jobben og at de ikke var ønsket på 
skiftet. N01 avholdt et møte med de tre i begynnelsen av juni. I følge N01 var det tema i møtet hvorvidt de to 
var uønsket på skiftet, noe som ble avkreftet ved at fire/fem av kollegaene ble spurt om dette. 

N04 

N04 er født i 1965. Han har arbeidet som flytekniker i mange år, men ikke på samme skift som A. Den 20. 
februar 2016 ble N04 sendt til Stockholm på oppdrag for SAS. Oppdraget han skulle utføre, ble avsluttet om 
ettermiddagen den 20. februar, det vil si før det kom melding om brudd i forhandlingene om kvelden den 20. 
februar og gå-sakte-aksjonen ble iverksatt. 

Etter turen til Stockholm opplevde N04 at A flere ganger henvendte seg til ham med en pekebevegelse med to 
fingre mot øynene og deretter mot N04 for å markere «jeg ser deg/følger med deg». N04 forklarte at han først 
trodde dette var på spøk eller for moro skyld, men ba senere A å slutte med dette. A erkjenner at han har pekt 
på N04 på denne måten, men har forklart at dette var en del av sjargongen og at han gjorde det på spøk. 

N04 gikk til sin skiftleder, N07, og ba om et møte, som ble avholdt 2. juni 2016. Etter møtet skrev N07 en 
rapport av 3. juni 2016 til N01 og N08 (vikar/stedfortreder for personalsjef N09). N07 formidlet at N04 mente 
at A «sprer falske rykter om ham, han føler seg også mobbet av ham». Det ble blant annet vist til at A – etter 
N04s forklaring – startet å gjøre pekebevegelser rett før gå-sakte-aksjonen startet og at han «fortsatte med jevne 
mellomrom», senest 29. mai. Det fremgår videre at N04 hadde bedt A «kutte ut, gi deg med dette, men uten 
tilsynelatende virkning». I rapporten ble det videre vist til at N04 også hadde fått henvendelser fra andre 
kollegaer om A. Noen hadde hørt at A «snakket dritt» om N04, og noen av kollegaene hadde blitt advart av A 
mot å høre på N04, som var «en dårlig mentor og forbilde» for de unge. Avslutningsvis i rapporten fremgår det 
at N04 «ønsker med denne henvendelsen at [A] slutter med slik oppførsel mot ham umiddelbart.» 

Partene er uenige om og i tilfelle når A ble kjent med N04s klage på ham. N04 forklarte at A spurte ham om 
N04 hadde sendt rapport på ham, hvoretter A kalte ham «kjerring». Ved iallfall en annen anledning skal A ha 
kalt N04 «klovn». A har erkjent at han kalte N04 «kjerring» og «klovn» og at dette ikke var greit. 

Advarselen 

Den 14. juli 2016 ble A innkalt til et møte. Til stede var A sammen med to kollegaer han ønsket å ha med (N10 
og N11). Fra SAS deltok basesjef N12, N01 og N08. Partene har ulike forklaringer om hva som skulle være 
tema på møtet. SAS' representanter fremholdt at temaet var personalsak, mens A ønsket å diskutere 
arbeidsmiljøet på skift 6 mer generelt. 

Det ble ikke utarbeidet protokoll eller møtereferat fra møtet. A fikk imidlertid en skriftlig advarsel 4. august 
2016 hvor det er referert til innholdet i møtet. Advarselen lyder slik: 

Advarsel 

Viser til avholdt møte 14.07.2016. Tilstede på møtet var: A, N10, N11, N12, N01 og N08. 

Du var kalt inn til et møte med bakgrunn i mottatt rapport om uakseptabel adferd, samt tidligere samtaler 
om dette. Du valgte selv å ta med deg to kollegaer i møtet. 

Møtet belyste rapport der andre medarbeidere på Teknisk base føler seg mobbet og trakassert over tid av 
deg. Møter er også tidligere avholdt med berørte parter. Avholdt møte handlet om å høre deg forklare og 
fortelle din side av saken. I møtet fremkom ulike holdninger og syn på arbeidsmiljøet på skift 6 som 
turbulent og uheldig over flere år. 
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Ledelsen redegjorde for noen konkrete og kommende tiltak rettet inn mot forbedring av arbeidsmiljøet, 
både med utgangspunkt i Puls og med innleid konsulenthjelp. En plan er lagt sammen med tillitsvalgte og 
verneombud. Det er ledelsens intensjon at vi skal kunne etablere et bedre arbeidsmiljø på Teknisk base, 
både i Skift 6 og i hele avdelingen. Som et ledd i dette vil tiltak igangsettes og møter avholdes. Det 
viktigste er imidlertid daglig drift og daglig kommunikasjon og samarbeid. Her har vi alle et ansvar. 

Ledelsen var i avholdt møte tydelig på at en del adferd anses som helt uakseptabel. I ditt tilfelle gjelder 
dette følgende konkrete forhold: 

- Kommunisere til kollegaer «Jeg følger med deg» med fingre mot sine egne øyne og deretter på kollega. 
Dette opplevdes som truende og ubehagelig. 

 

- Kalle kollegaer «kjerring» og «klovn». Dette er en kommunikasjonsform, spesielt i et miljø som ikke er 
preget av trygghet og varme, helt uakseptabelt. 

 

- Ved innkalling på kontoret til din nærmeste leder, sammen med kollegaer som følte seg trakassert av 
deg, uttrykte du at i så fall hadde dette ikke noe hos ledelsen å gjøre. Du uttrykte at i arbeidslivet går vi 
ikke til «læreren vår og får trøst», men ordner opp i hangaren og lar internjustisen ta seg av dette». 
Denne kommunikasjonsformen og adferden både i forhold til yngre kollegaer og også i forhold til 
ledelsen anses som uakseptabel. 

 

Du har muntlig blitt irettesatt for din kommunikasjon tidligere, men har også i etterkant hatt en uakseptabel 
kommunikasjonsform som gjør at du nå gis en skriftlig advarsel. Det må også sies at det å kalle en kollega 
«klovn» for, som du selv sa: «legge ut et åte for å se om han sladret til ledelsen» anses ikke som forenlig 
med å bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi ber deg om å være bevisst din egen kommunikasjonsform, både verbalt og med kroppsspråk. Dersom 
ytterligere kritikkverdige forhold fra din side skulle inntreffe kan det gi konsekvenser for ditt 
arbeidsforhold i SAS. 

Advarselen ble overlevert A i et møte med N01. A aksepterte ikke advarselen fordi han ikke var enig i 
fremstillingen av de faktiske forhold i advarselen. Han ønsket derfor ikke å undertegne advarselen. A etterlyste 
også referat fra møtet den 14. juli og ga uttrykk for sin «meget sterke bekymring vedrørende 
personalbehandlingen og arbeidsmiljøet ved skift i OSL». 

Tiden etter advarselen – Arbeidsmiljøundersøkelsen 

N02 ble sykmeldt den 8. august 2016. N02, og flere andre ansatte, forklarte for lagmannsretten at 
arbeidsmiljøet var preget av en konflikt mellom to leire. I den aktuelle perioden var mange av de 
medarbeiderne N02 normalt kunne støtte seg til på ferie. N02 opplevde da situasjonen og arbeidsmiljøet som så 
belastende, at han fryktet at det ville gå utover flysikkerheten. N02 var sykmeldt i to uker. Han fikk da arbeide 
på flyhospitalet/et annet skift, hvor han var frem til desember 2016. Etter dette kom N02 tilbake til skift 6. 

SAS teknisk drift ved forhandlingsleder/personalsjef N09 engasjerte Psykologi Bistand Organisasjon og ledelse 
AS (PB) til å gjennomføre en undersøkelse blant ledere og medarbeidere på skift 6. Bakgrunnen for 
undersøkelsen var at man hadde fått tilbakemeldinger fra flere medarbeidere om problemer med arbeidsmiljøet. 
Målet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse av medarbeidernes oppfatning av arbeidsmiljøet og 
ledelsen på arbeidsplassen, for å kunne iverksette riktige arbeidsmiljøtiltak og sikre et sunt og godt arbeidsmiljø 
på skiftet. Undersøkelsen skulle utføres ved intervjuer med alle medarbeiderne på skiftet. 

Den 16. august ble det avholdt et møte med alle medarbeiderne på skift 6, hvor det blant annet ble snakket om 
arbeidsmiljøet og den forestående undersøkelsen. N03, som den gang var lærling på skiftet, tok ordet og 
oppfordret de to «leirene» om å slutte å krangle da dette gikk ut over andre på skiftet. Hun ytret seg også om 
arbeidsmiljøundersøkelsen, som hun ønsket å delta i. 

A og N03 traff på hverandre i oppholdsrommet etter møtet, og A tok temaet opp igjen med N03 der. Partene er 
uenige om A opptrådte ufint eller krenkende mot N03. Det er imidlertid på det rene at A grep inn eller tok til 
ordet og uttalte at lærlinger ikke burde ha noe med dette å gjøre. A forklarte at han grep inn for å hindre at 
lærlinger ble belastet med konflikten, mens N03 følte As opptreden som ubehagelig. 

Ved e-post 24. august 2016 tilskrev N13, nyvalgt styreleder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). 
Innledningsvis pekte A på viktigheten av at N13 som nyvalgt tillitsvalgt, var en tydelig motvekt til «den etter 
hvert svært kyniske lokale ledelse vi har her i SAS». Deretter tok A opp en sak han følte var «overmoden» og 
som burde bringes inn for styret. A uttalte blant annet at han – og flere med ham – hadde sett seg «kraftig lei» 
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på medlemmer som ikke klarte å forholde seg til «fellesskapet og de forpliktelsene og lojalitet man kan 
forvente av medlem i vår lille forening». Det ble påpekt at det gjaldt de samme personene hver gang. A viste 
deretter til at han «har lokalt meddelt et slik type illojalt medlem, uten å være pågående eller usaklig, en klar 
beskjed om at en slik adferd er lite ønskelig i vårt fellesskap», men uten at dette «hadde båret frukter, foruten at 
jeg selv sitter med en 'skriftlig advarsel' i hånden». A stilte spørsmål om man skulle finne seg i dette. E-posten 
ble avsluttet slik: 

Mitt forslag er som følger, for å vise handling at vi ikke tolererer en slik adferd fra egne medlemmer: N04 
må ekskluderes fra vår forening umiddelbart. 

NFO ved N13 svarte at den lokale foreningen ikke kunne ta avgjørelse, men at dette lå under NFO sentralt. 

NFO engasjerte seg til fordel for A i personalsaken. I e-post 15. september ba NFO ved N14 SAS å revurdere 
advarselen A hadde fått. Prosessen som ledet frem til advarselen ble av NFO beskrevet som uryddig og «i 
verste fall en 'skinn-prosess' der utfallet var gitt på forhånd». SAS svarte med å uttale at saken var avsluttet fra 
bedriftens side. NFO etterlyste protokoll fra møtet den 14. juli. SAS svarte at det ikke ble satt opp protokoll fra 
møtet, og at advarselen ga en god beskrivelse; «Saken ble grundig behandlet og diskutert før selskapet 
konkluderte». 

Den 6. oktober jobbet N04 sammen med N02 inne i flyhangaren på en A 330-maskin. N04 forklarte at A da 
kjørte rundt flyet de arbeidet ved og stanset et lite stykke unna og observerte dem. N04 følte at A fortsatt var 
ute etter ham, og at han «ikke gir seg». 

Rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen hadde tittelen «Forundersøkelse» og ble gjort kjent for samtlige 
medarbeidere den 8. november 2016. SAS var kjent med innholdet i rapporten noe tidligere. Det ble blant annet 
gjennomført et møte mellom PB og N09 den 21. oktober 2016. N09 hadde vært i permisjon fra nyåret 2016 og 
frem til midten av august, da undersøkelsen ble igangsatt. I møtet opplyste PB om tre forhold som PB mente at 
SAS umiddelbart måtte undersøke. Det gjaldt forhold knyttet til N02, N03 og N05. Bekymringene knyttet til 
N05 gjelder ikke forhold som kan relateres til A. N04 arbeidet som tidligere nevnt ikke på skift 6, og han var 
ikke en del av undersøkelsen. 

På bakgrunn av samtaler N09 gjennomførte med N02 og N03, som N09 oppfattet å være svært berørte og i en 
vanskelig situasjon, «pekte pilene» på A. Særlig var bekymringen for N02 stor. 

I PBs rapport av 8. november 2016, punkt 7 «Arbeidsmiljø» uttales følgende: 

De fleste av medarbeiderne vi møter har jobbet i mange år på skiftet og beskriver det som et godt 
arbeidsfellesskap gjennom disse årene. De utfordringene man eventuelt har erfart, hevdes det at miljøet selv 
har klart å håndtere. (...) Enkelte av medarbeiderne bruker begrepet selvjustis som et positivt uttrykk for 
hvordan nye medarbeidere, eller medarbeidere som har opptrådt på uheldige måter, har blitt korrigert og 
tilpasset til den rådende kulturen i skiftet. Utsagn som at «dette ordner vi oss imellom, dette tar selvjustisen 
seg av» blir brukt i intervjuene. Andre forteller at de reagerer på bruken av begrepet «intern justis» og den 
selvfølgelige måten dette snakkes om, og oppfatter dette som urovekkende. De uttaler tydelig at de ikke 
synes det er riktig at en gruppe kolleger skal lede andre kolleger. 

I punkt 7.2 Konflikt og belastning heter det: 

På tidspunktet for intervjuene beskriver de fleste arbeidsmiljøet som belastet og konfliktfylt (...) 

Det er ulike forståelser av den situasjonen arbeidsmiljøet befinner seg i. 

Et syn er at dagens vansker i stor grad skyldes at ett par flinke, unge medarbeidere over tid har vist en 
væremåte som har utfordret det etablerte arbeidsmiljøet på en negativ måte. Det oppfattes at de yngre 
medarbeiderne med ord og væremåte har vist manglende respekt for sine erfarne kollegaer og at de har 
ytret seg negativt og nedvurderende til enkelte av disse både i deres nærvær og fravær. Det oppfattes også 
som om de to har hatt en tett relasjon med skiftleder og flere har en oppfattelse av at de har omtalt sine 
kolleger og deres arbeidsutførelse på negativ måte i møter med leder. Enkelte bruker ord som sladring og 
tysting (...) Flere oppfattet at konflikten toppet seg da lokal tillitsvalgt på vegne av kolleger ba de to endre 
væremåte gjennom å uttrykke at det ellers var flere som ikke ønsket dem på skiftet (...) 

De unge medarbeiderne det vises til, er N02 og N06. Lederen er N01. Deretter heter det: 

Et annet gjeldende syn er at problemene vel så mye er relatert til det eksisterende arbeidsmiljøets 
manglende evne til å forholde seg til nye kolleger som representerer en annen arbeidsmessig innstilling og 
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væremåte (...) I denne gruppen er det flere som uttrykker at selv om de kan se forbedringsområder hos de 
yngre, så var måten de mer erfarne valgte å korrigere sine yngre kolleger uheldig og konflikteskalerende. 
Flere hevder at viljen til å stå på, til å fokusere selskapets best og til å ha dialog med leder er kvaliteter som 
er viktig for både selskapet og arbeidsmiljøet fremover. 

I punkt 7.5 «Samlet vurdering arbeidsmiljø» uttales: 

Arbeidsmiljøet oppleves for tiden som belastet av de aller fleste medarbeiderne. Det er ulike syn på hva 
som er kjernen i konflikten og medarbeiderne er i ulik grad berørt. Konfliktnivået har variert over tid, men 
for de mest involverte er belastningen så stor og nivået så høyt at det representerer et brudd på 
arbeidsmiljøloven § 4-1 (2), og krever at arbeidsgiver umiddelbart må ta ytterligere grep, jf 
arbeidsmiljøloven § 2-1. 

Undersøkerne blir i samtalene med medarbeidere gjort kjent med at det anvendes begreper som «intern 
justis» og «tøff omgangstone». I den anledning er det tydelig at det som noen oppfatter som akseptabelt, 
opplever andre som problematisk og til dels ubehagelig. Selv om vi som undersøkere må åpne for at bruken 
av disse begrepene kan oppfattes ulikt av ulike personer, så er begge begreper uttrykk for en dynamikk som 
et arbeidsmiljø skal ha et svært bevisst og våkent forhold til slik at det ikke utøves uberettiget makt og/eller 
finner sted krenkende ytringer eller handlinger. Det er svært viktig i den konfliktfylte situasjonen 
arbeidsmiljøet befinner seg i. 

Undersøkerne oppfordrer fagforeningen til å reflektere over tilbakemeldingene på deres rolle som kommer 
fram i undersøkelsen. 

Den omtalte todelingen av skiftet kommer også frem når det gjelder synet på skiftleder i punkt 8 «Ledelse»: 

Over to tredjedeler av medarbeiderne omtaler skiftleder som en god leder som de er tilfreds med. De 
viktigste egenskapene som nevnes ofte i samtalene er at skiftleder er sterk og klar, at han følger opp (...) 

Flere uttrykker bekymring for at skiftleder skal få skylden for de konfliktene som oppstått i arbeidsmiljøet 
(...) 

Om lag en tredjedel av kollegiet er kritiske til skiftleder og hans ledelsesutøvelse. Enkelte oppfatter hans 
ledelse som så problematisk at de ikke ser for seg en framtidig situasjon med skiftleder i lederrollen (...) 

Oppsummeringsvis gjentok PB at konfliktene og belastningene på skiftet var så store at det representerte brudd 
på arbeidsmiljøloven. Det uttales videre at «[i] forundersøkelsen ble det avdekket noen forhold som kan kreve 
nærmere undersøkelse og vurdering.» Det ble i punkt 11 «Vår tilråding» pekt på behov for å «håndtere 
utfordringene i skift 6». 

Avskjeden 

Om lag en ukes tid etter at PBs rapport forelå, ble det den 15. november 2016 avholdt drøftelsesmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 15-1 mellom SAS og A. A ble i møtet bistått av NFO ved N14 og N10. I tillegg deltok 
advokat Due Lund. Fra SAS deltok N09 og N16, sammen med advokat Sture. 

Fra protokollen gjengis følgende: 

Arbeidsgiver redegjorde for grunnen til at opphør av ansettelsesforholdet ble vurdert. Det ble vist til 
advarsel av 4. august d.a. Arbeidsgiver er av den oppfatning at forhold som ble påpekt i nevnte advarsel, 
ikke har bedret seg. Konkret trakk Arbeidsgiver frem følgende: 

i. N02 har bedt om å bli overført fra Skift 6 grunnet Arbeidstakers væremåte overfor ham. 
 

ii. N04 føler seg «overvåket» av Arbeidstaker. Det ble i denne forbindelse vist til en episode hvor N04 
utførte vedlikehold på en A 330 maskin, mens Arbeidstaker kjørte rundt maskinen og stoppet opp for å 
«se på» N04. N04 følte situasjonen svart ubehagelig. 
Videre har N04 følt seg trakassert etter at han etterfulgte Arbeidsgivers pålegg om å dra til Svalbard for 
å utføre nødvendig vedlikehold på fly der. 

 

iii. Arbeidstaker har trukket lærling N03 til side etter skiftmøte og irettesatt henne for å «blande seg inn i 
noe hun ikke har noe med». Videre har han irettesatt N03 foran flere arbeidskolleger for at hun har latt 
seg intervjue av PB i anledning arbeidsmiljøundersøkelse på Skift 6 

 

iv. Leder har ikke tillit til Arbeidstaker, og Arbeidstaker forholder seg ikke til sin leder. 
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I protokollen er det også inntatt et punkt med As synspunkter, som lyder slik: 

Arbeidstaker fremholdt følgende: 

Arbeidstaker har gjennom nærmere 27 år vært en lojal medarbeider i SAS uten tidligere personalsaker eller 
anmerkninger, han har også vært tillitsvalgt i over 20 år. Til Arbeidsgivers punkter kommenterte 
Arbeidstaker: Det har ikke vært noen nye saker etter 4. august. 

ad (i): N02 har «snakket ned» medarbeidere på skiftet. Arbeidstaker erkjenner ikke at han er årsak til at 
N02 ble sykmeldt og at han ikke kan arbeide på Skift 6. 

Arbeidstaker har ikke hatt noen befatning med N02 etter 4. august, verken i positiv eller negativ forstand. 

ad (ii): Arbeidstaker kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Han benekter å ha kjørt rundt et fly med hensikt 
å overvåke N04 eller andre. Arbeidstaker ga uttrykk for at N04 opptrådte illojalt overfor NFO i forbindelse 
med «gå-sakte aksjonen». Dette ble av arbeidstaker gitt uttrykk for under gå-sakte aksjonen i feb/mars 
2016. 

Arbeidstaker har ikke vært i kontakt med N04 etter 4. august og har ingen kjennskap til hva beskyldningene 
om trakassering angående vedlikehold på Svalbard gjelder. 

ad (iii): Arbeidstaker mener at N03 må ha misoppfattet. 

Arbeidstaker har ikke tatt N03 tilside på tomannshånd Han har på skiftmøte, i plenum med skiftleder N01 
tilstede, ytret at han mener det er feil at lærlinger med kort tilstedeværelse på skiftet (N03 kom til skiftet ca 
sommer 2016) skulle belastes i denne saken. Denne ytringen har arbeidstaker gjentatt på oppholdsrommet 
der N03 var tilstede sammen med flere andre kolleger. Denne ytringen var ikke en irettesettelse av- eller til 
N03, men et innspill i en samtale om Psykologi Bistands arbeidsmiljøundersøkelse på skiftet. Igjen var 
tanken å verne lærlingene. 

ad (iv): Overfor leder har Arbeidstaker bevisst valgt å holde en lav profil etter 4 august. Han har samme 
tillit til leder som leder har til ham. Han utfører dog sitt arbeid som normalt ovenfor SAS, også etter 4 
august. 

Vedrørende advarselen av 4. august fremholdt Arbeidstaker at denne inneholder elementer som ikke var 
diskutert i det møtet som ble avholdt før møtet hvor advarselen ble overlevert. Han mener også at denne 
advarsel ble gitt på sviktende grunnlag og derav ikke akseptert blant annet fordi HR var representert med en 
innleid vikar. 

Arbeidstaker ga uttrykk for at han var innstilt på å finne en løsning, og foreslo overføring til annet skift som 
en mulighet. 

Protokollen avsluttes slik: 

På bakgrunn av opplysninger fremkommet i møtet vil Arbeidsgiver foreta ytterligere undersøkelser for 
beslutning fattes. 

A ble avskjediget 24. november 2016. Fra avskjeden gjengis følgende: 

Selskapet viser til protokoll fra drøftelsesmøte avholdt 15. november 2016, og de forhold som ble diskutert 
der. 

Med bakgrunn i ovennevnte avskjediges du fra din stilling i Scandinavian Airlines System DEnmark-
Norway-Sweden, jfr. Arbeidsmiljølovens § 15-14. 

A etterlyste en nærmere begrunnelse for avskjeden. Dennee ble gitt i brev av 28. november 2016 fra advokat 
Sture på vegne av SAS. Brevet lyder slik: 

Det vises til din e-post av 24. november 2016 kl. 15.10 hvor du ber om en skriftlig begrunnelse for SAS sin 
avskjed av A. 

Det vises i denne forbindelse til protokollen fra drøftelsesmøte som ble avholdt 15. november d.å. Denne 
protokollen ble, i utkasts form, sendt til deg 17. november d.å, uten at vi har mottatt kommentarer til 
protkollens innhold. 

A har overfor N02 opptrådt på en slik måte som innebærer at N02 er blitt utsatt for en uheldig psykisk 
belastning. Gjennom sin opptreden overfor N03 har A forsøkt å hindre henne i å benytte seg av 
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grunnleggende rettigheter i norsk arbeidsliv. Generelt har A opptrådt på en måte som innebærer grov illojal 
opptreden overfor arbeidsgiver. Det pekes f.eks på As oppførsel overfor N02 og N04 etter at disse har 
utført arbeidsoppgaver som klart ligger innenfor deres arbeidsplikt. 

A krevde forhandlinger og forhandlingsmøte ble avholdt 14. desember 2016, uten at partene kom til enighet. 

Tiden etter avskjeden 

A tok ut stevning mot SAS den 21. desember 2016. Det ble samtidig begjært gjeninntreden i stillingen etter 
arbeidsmiljøloven § 15-11 tredje ledd annet punktum. SAS ved advokat Sture tok til motmæle. Tingretten avsa 
7. mars 2017 kjennelse hvor A ble gitt rett til å fortsette i stillingen inntil saken var rettskraftig avgjort. 

Umiddelbart etter at tingrettens kjennelse forelå, ble det fra SAS sentralt (Head of Safety, Quality & Standards) 
innhentet en uttalelse som er stilet til «whom it may concern». Uttalelsen har overskriften «Statement – 
Behaviors in relation to flight safety». Videre fremgår: 

By safety reasons and based on EASA regulations, the airline industry has a high focus on human factors 
and behaviors, which in a aircraft maintenance production unit is the number one contributing reason for 
maintenance errors and could directly endanger flight safety if not counted for. In addition, SAS strives to 
create and maintain a work environment in which people are treated with dignity, decency and respect. 

As subject to the EASA regulations mentioned above and company policies we are obliged to take 
appropriate measures when we see cases that directly impair other employee's ability to perform his or her 
job. 

Regarding the ongoing harassment situation with A, it is our evaluation that the appropriate disciplinary 
actions have been made based on the seriousness of the offenses. So in respect to the affected employees in 
this matter and to maintain a positive working environment but foremost based on flight safety behaviors, 
A is not prudent to be working amongst our employee's (...) 

SAS anket tingrettens kjennelse om gjeninntreden til Eidsivating lagmannsrett. Anken førte frem og ved 
lagmannsretts kjennelse av 8. juni 2017 ble As begjæring om å stå i stillingen ikke tatt til følge. 

Hovedsaken om gyldigheten av avskjeden ble behandlet av Øvre Romerike tingrett som avsa dom 14. desember 
2017 med slik slutning: 

1. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Swedens avskjed av A er urettmessig, men gyldig som 
saklig oppsigelse slik at arbeidsforholdet er opphørt fra 1. april 2017. 

 

2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden dømmes til å betale erstatning til A med 170.000 
– etthundreogsyttitusen – kroner for lønnstap og 50.000 – femtitusen – kroner for ikke-økonomisk skade 
innen 2 – to – uker etter forkynnelsen av dommen. 

 

3. Hver av partene bærer egne sakskostnader. 
 

For tingretten opptrådte NFO som partshjelper for A. 

A har i rett tid anket tingrettens dom til Eidsivating lagmannsrett. SAS har inngitt avledet anke. 

Ankeforhandling ble avholdt i Lagmannsrettens Hus på Eidsvoll over tre dager fra 7. november 2018. Partene 
møtte med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt 8 vitner og foretatt slik dokumentasjon 
som fremgår av rettsboken. Saken står i det alt vesentlige i samme stilling for lagmannsretten som for 
tingretten. 
 
 
Ankende part – A – har i hovedsak gjort gjeldende: 
Tingretten har korrekt kommet til at vilkårene for avskjed ikke er oppfylt. Tingretten har imidlertid foretatt feil 
bevisbedømmelse og anvendt loven feil, når den har kommet til at avskjeden kan opprettholdes som en saklig 
oppsigelse. Det er heller ikke åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, og A må gis rett til å gjeninntre i 
stillingen. 

Vilkårene for å avskjedige A er ikke oppfylt. A har ikke gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet 
vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Arbeidsgiver har bevisbyrden for at de forhold avskjeden begrunnes 
med, har funnet sted. De belastende forhold SAS beskylder A for, medfører et skjerpet beviskrav. 
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Terskelen for å avskjedige en ansatt er høy. Avskjeden må etter en bred helhetsvurdering ikke fremstå som 
urimelig eller uforholdsmessig, jf. Rt-2005-518. Ved vurderingen må det legges vekt på at A har vært ansatt i 
SAS i en årrekke, uten at det har vært noe å si på verken adferd eller arbeidsprestasjoner. En avskjed er i seg 
selv svært stigmatiserende. Sammenholdt med erklæringen fra SAS sentralt av 9. mars 2017, ble A i realiteten 
gitt et yrkesforbud. 

A er ingen vanskelig arbeidstaker. Han har ikke tidligere fått noen anmerkninger fra arbeidsgiver. A har vært 
tillitsvalgt i til sammen 20 år og har blitt gjenvalgt en rekke ganger. Han er feilaktig fremstilt som en som 
mobber, og en som nekter andre å utøve grunnleggende rettigheter. Denne fremstillingen er ikke korrekt. A er 
en omsorgsfull kollega. Han er flink med ord og tør å si det han mener. A er nøyaktig i arbeidet og er opptatt av 
at regler følges. Han elsker jobben sin, «brenner» for SAS, og er opptatt av å finne gode løsninger. 

Det var et dårlig arbeidsmiljø på skiftet i 2015/2016. Det var flere årsaker til dette. A er i realiteten gitt hele 
skylden for det dårlige arbeidsmiljøet, uten at arbeidsgiver har diskutert dette med A. 

Ved vurderingen av om det er rimelig å gi avskjed skal det også legges vekt på om forholdet kan avhjelpes på 
andre måter. SAS har ikke vurdert overføring til et annet skift, til tross for at A selv foreslo det. 

De forhold avskjeden bygger på er uansett ikke alvorlige nok til at det gir grunnlag for avskjed. 
Pekebevegelsene mot N04 var ment som en spøk, dels er det ikke ført bevis for at A oppsøkte N04 under den 
påståtte episoden den 6. oktober 2016. N04 hadde opptrådt illojalt, og As utsagn og handlemåte må vurderes i 
dette perspektiv. A har ikke trakassert N03, men tatt til orde for at lærlinger ikke skulle belastes med 
arbeidskonflikten. A har som en erfaren arbeidstaker forklart N02 spillereglene under en arbeidskonflikt, og har 
ikke opptrådt krenkende eller kritikkverdig. 

Etter at advarselen ble gitt 4. august 2016, har det ikke funnet sted hendelser som kan begrunne en avskjed. 

As forslag om eksklusjon av N04 fra NFO, må ses på bakgrunn av at N04 hadde opptrådt illojalt. SAS var 
heller ikke kjent med e-posten med forslag om eksklusjon av N04, da avskjeden ble gitt. N04 har dessuten blitt 
ekskludert fra NFO i ettertid. A kan heller ikke holdes ansvarlig for N02s sykmelding. 

Saken kunne også vært løst på annen måte enn ved avskjed eller oppsigelse. A sa seg villig til å arbeide på et 
annet skift. 

Saksbehandlingen har vært kritikkverdig og mangelfull. N09 snakket ikke med A etter at PBs rapport forelå. As 
syn har ikke kommet frem før SAS bestemte seg for å igangsette avskjedssak. A har heller ikke fått tilgang til 
intervjuene som PB gjennomførte med N02 og N03. Dette til tross for at PBs rapport forutsetter at hensynet til 
kontradiksjon må ivaretas. 

Avskjeden er urettmessig og skal kjennes ugyldig. Vilkårene for å opprettholde avskjeden som en gyldig 
oppsigelse er heller ikke oppfylt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd siste punktum. Det er heller ikke 
grunnlag for å bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd annet 
punktum. Selv om A har fått nytt arbeid, krever han at arbeidsforholdet i SAS skal fortsette. 

A har krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-14 fjerde ledd, jf. § 15-12 annet ledd. Det gjelder for det 
første inntektstapet han har hatt etter avskjeden. Det utgjør – etter fradrag for lønn A mottok for perioden etter 
tingrettens kjennelse i mars og frem til lagmannsrettens kjennelse i juni – 1 147 045 kroner til og med 20. 
november 2018, det vil si to år etter avskjeden. I tillegg kreves oppreisningserstatning. Ved utmålingen av 
oppreisningserstatningen må det legges vekt på at avskjed er et svært belastende virkemiddel. Sammenholdt 
med erklæringen som ble utarbeidet av SAS etter avskjeden, ble A i realiteten ilagt et yrkesforbud. 

Det skal ikke gjøres fradrag for lønn A har opptjent i ny jobb. I dommens premisser må det videre fremgå at 
arbeidsgiver plikter å gjenopprette det tap A er påført ved at han ved avskjeden ble utmeldt fra selskapets 
pensjonsordning. 

Dersom lagmannsretten kommer til at avskjeden skal opprettholdes som en saklig oppsigelse, har A krav på 
lønn. Dette gjelder ikke bare i oppsigelsestiden, men frem til lagmannsrettens dom. Ved en gyldig oppsigelse, 
fremfor avskjed, ville A hatt rett til å stå i stillingen inntil rettskraftig dom. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Avskjeden av A er ugyldig. 

 

2. A frifinnes for kravet om at avskjeden skal opprettholdes som oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-14 
tredje ledd tredje punktum. 
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3. A frifinnes for kravet om at arbeidsforholdet uansett skal opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje 
ledd annet punktum. 

 

4. A tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

5. SAS Denmark-Norway-Sweden dømmes til å betale As saksomkostninger. 
 
 
 
Ankemotparten – SAS – har i hovedsak gjort gjeldende: 
Tingretten har anvendt loven feil når den har kommet til at avskjeden er ugyldig. Tingretten har imidlertid 
korrekt kommet til at avskjeden i det minste må opprettholdes som en gyldig oppsigelse. 

Etter bevisførselen må det legges til grunn at skift 6 var delt og hadde store utfordringer med arbeidsmiljøet. 
Medarbeidere med lang fartstid hadde problemer med nye yngre selvstendige medarbeidere som kom inn. De 
eldre ønsker at de nye skulle rette seg etter den praksisen som var etablert, og at det skulle «ryddes opp internt». 

N03 ga en god beskrivelse av situasjonen på skiftet. N03 var 21 år og eneste kvinne. Hun beskrev A som den 
dominerende. Var man uenig med A fikk man ingen god behandling, og N03 beskriver et arbeidsmiljø som 
ingen skal behøve å finne seg i. 

N01 kom inn for å rydde opp i et miljø som var preget av lav produktivitet. Da N01 kom inn, fikk skiftet en 
tydelig eldre leder som tok grep. Dette hadde A problemer med å forholde seg til. Han uttrykte at SAS hadde en 
kynisk lokal ledelse, og han opptrådte illojalt mot arbeidsgiver. Ansatte ble av A oppfordret til å ikke jobbe 
effektivt, og ikke stille opp for arbeidsgiver. 

Både når det gjaldt støtten til en oppsagt kollega under rettssaken i 2015 og gå-sakte-aksjonen i 2016, la A 
sterkt press på N02. Da N02 ikke ønsket å stille opp under rettssaken, fikk han beskjed om at man ikke ønsket 
slike medlemmer som ham i NFO. A utøvde tilsvarende press mot andre ansatte. Når det gjelder gå-sakte-
aksjonen, er det ikke tvilsomt at A oppfordret N02 til å være illojal mot SAS, for eksempel ved å sykmelde seg 
eller si at han hadde drukket alkohol dersom han ble bedt om å jobbe overtid. 

N02 ble også trakassert av A i møtet med N01, og ved den etterfølgende runden i hangaren. N02 – en ung 
medarbeider – fikk beskjed av A – mangeårig fagforeningsleder og den dominerende personen på skiftet – om 
at man ikke «gikk til læreren» med slike spørsmål. 

Ved vurderingen av As opptreden må det legges betydelig vekt på at både N02 og N03 var unge og uerfarne 
medarbeidere. Det var åpenbart ikke tale om diskusjoner eller uenighet mellom likeverdige parter. 

Utgangspunktet for advarselen den 4. august var As gjentatte trakassering av N04. Men også behandlingen av 
N02 lå til grunn for advarselen. 

Det er ikke korrekt, som anført av A, at det ikke skjedde kritikkverdige forhold fra As side etter at han fikk den 
skriftlige advarselen. A fortsatte trakasseringen. Det vises blant annet til behandlingen av N03 i skiftmøtet den 
16. august 2016. A forsøkte på en kritikkverdig måte å utelukke N03 fra diskusjonen. I oktober oppsøkte han 
igjen N04, og markerte at han mislikte eller fulgte med N04. N02s sykmelding skyldes totalbelastningen N02 
ble utsatt for, som A må bære en stor del av ansvaret for. 

A har trakassert og mobbet kollegaer og i tillegg har han opptrådt illojalt mot arbeidsgiver. Det er tale om grov 
og gjentatt trakassering. Vilkårene for avskjed er oppfylt. Ved vurderingen må det ses hen til 
flysikkerhetsaspektet. As trakassering omfattet også N04, som arbeidet ved et annet skift. En omplassering til et 
annet skift ville ikke hatt noen effekt. 

A har fått fremme sitt syn på prosessen en rekke ganger. Det hefter ikke svakheter ved saksbehandlingen. At A 
ikke er enig i advarselen og derfor ikke ville akseptere den, endrer ikke dette. 

A er ikke avskjediget på grunn av arbeidsmiljøundersøkelsen. At A ikke har fått tilgang til PB 
underlagsmateriale, medfører ikke at avskjeden er ugyldig. PB påpekte forhold som medførte en handleplikt for 
SAS, først og fremst knyttet til N03 og N04. SAS måtte da undersøke disse forholdene nærmere. A har fått 
mulighet til å uttale seg om alle forhold som ligger til grunn for avskjeden. A ønsket imidlertid ikke å diskutere 
dette, men ønsket kun en generell diskusjon om det han mente var dårlig lokal ledelse. 
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Ved den samlede interesseavveining som skal foretas, må det sees hen til at tidligere nedbemanningsprosesser 
har medført at SAS har et stort «generasjonshull» i arbeidstokken. Situasjonen i dag er at det alt vesentlige av 
medarbeiderne er i omtrent samme alder. Det er derfor kritisk for SAS å etablere et arbeidsmiljø med unge, 
flinke medarbeidere som kan utvikle seg og bli i SAS over tid. 

As opptreden, særlig i forhold til unge medarbeidere, undergraver dette. Det vises blant annet til N03 var sterkt 
i tvil om hun ville ta imot tilbudet om fast ansettelse i SAS ved Oslo lufthavn etter lærlingeperioden, som følge 
av det hun hadde vært utsatt for. A har fått anledning til å korrigere sin adferd, men har ikke vist evne eller vilje 
til å endre seg. At A er 55 år gammel og har arbeidet 26 år i SAS, kan ikke tillegges avgjørende vekt i dette 
tilfellet. A har fått nytt arbeid, og heller ikke andre forhold gir grunnlag for å klassifisere avskjeden som 
urimelig. 

Subsidiært, dersom avskjeden anses ugyldig, må den opprettholdes som en saklig oppsigelse. As opptreden er 
utvilsomt forhold som gir saklig grunn til oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd siste punktum. 
Atter subsidiært må det gis dom for opphør etter en avveining av partenes interesser, jf. arbeidsmiljøloven § 15-
14 tredje ledd annet punktum. Rettssaken har vært en stor belastning for de involverte. Det vil for mange være 
svært vanskelig å fortsette å arbeide i SAS, dersom A kommer tilbake til arbeidsplassen. 

Dersom avskjeden opprettholdes, er det ikke grunnlag for As krav om erstatning eller oppreisningserstatning. 
Dersom lagmannsretten kommer til samme resultat som tingretten, bestrides ikke tingrettens utmåling. 

Det er nedlagt slik påstand: 

Prinsipalt: 

Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden frifinnes. 

Subsidiært: 

Anken over tingrettens dom punkt 1 og 2 forkastes. 

Atter subsidiært: 

As arbeidsforhold i Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden opphører i henhold til 
bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd annet punktum fra den tid retten bestemmer. 

I alle tilfeller: 

A dømmes til å erstatte Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden sine saksomkostninger. 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med påbud om 
øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstakeren har «gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig 
mislighold av arbeidsavtalen». Ved vurderingen av om det foreligger vesentlig mislighold, må det foretas en 
konkret helhetsvurdering av arbeidstakers stilling, arbeidets art og omstendighetene for øvrig. 

Avskjed innebærer en øyeblikkelig heving av arbeidsforholdet og er særlig tyngende for arbeidstaker. Det er 
derfor ikke tilstrekkelig at det foreligger pliktbrudd av en viss alvorlighetsgrad. Avskjed må, etter en samlet 
helhetsvurdering, ikke fremstå som en uforholdsmessig reaksjon. Det vises blant annet til Rt-2005-518, hvor 
det uttales: 

Etter rettspraksis beror ikke vurderingen kun på det aktuelle misligholdets art og alvor. Avskjed må – etter 
en bredere helhetsvurdering hvor det tas hensyn til de ansattes og bedriftens forhold – ikke framstå som en 
urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. for eksempel Rt-1988-1188. 

Domstolene har etter gjeldende rett full prøvelsesrett og lagmannsretten kan prøve om avskjeden «bygger på et 
riktig og fyldestgjørende faktisk grunnlag, om den begrunnelse som ligger til grunn bygger på relevante 
argumenter, om vurderingen har tilstrekkelig bredde, således også om avveiningen omfattet de 
rimelighetshensyn som her gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstakeren», jf. Rt-1984-1058. 

Ved vurderingen av om avskjeden er rettmessig tar lagmannsretten utgangspunkt i den begrunnelse som er gitt i 
avskjeden, det vil si i brevet fra advokat Sture av 28. november 2016, jf. Rt-2005-518. Begrunnelsen lyder slik: 
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Det vises i denne forbindelse til protokollen fra drøftelsesmøte som ble avholdt 15. november d.å. Denne 
protokollen ble, i utkasts form, sendt til deg 17. november d.å. uten at vi har mottatt kommentarer til 
protokollens innhold. 

A har overfor N02 opptrådt på en måte som innebærer at N02 er blitt utsatt for uheldig psykisk belastning. 
Gjennom sin opptreden overfor N03 har A forsøkt å hindre henne i å benytte seg av grunnleggende 
rettigheter i norsk arbeidsliv. Generelt har A opptrådt på en måte som innebærer grov illojal opptreden 
overfor arbeidsgiver. Det pekes f.eks. på As oppførsel overfor N02 og N04 etter at disse har utført 
arbeidsoppgaver som klart ligger innenfor deres arbeidsplikt. 

Selv om retten skulle komme til at avskjeden er urettmessig, kan retten bestemme at arbeidsforholdet likevel 
skal opphøre dersom vilkårene for saklig oppsigelse er oppfylt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd siste 
punktum. 

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd kan ikke en ansatt sies opp uten at dette er saklig begrunnet i 
virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Det skal foretas en skjønnsmessig avveining av 
virksomhetens og den ansattes behov, og spørsmålet om det er rimelig at arbeidsforholdet bringes til opphør. 
Det må foretas en individuell og konkret vurdering og terskelen for oppsigelse er høy. Arbeidsgiver må påvise 
gode grunner for å gå til oppsigelse, jf. Fougner mfl, Arbeidsmiljøloven Kommentarutgave, 2013, side 792 og 
Rt-2009-685. 

Det følger av Rt-2014-1161 at beviskravet skjerpes for faktiske omstendigheter som er særlig belastende for 
parten. A har anført at det må gjelde også i den foreliggende sak, hvor A beskyldes for mobbing og 
trakassering. Lagmannsretten bemerker at det gjennomgående påberopes forhold som oppleves som belastende 
for arbeidstaker i avskjedssaker, uten at det generelt kan legges til grunn et skjerpet beviskrav i slike saker. 
Lagmannsretten trenger imidlertid ikke ta nærmere stilling til dette spørsmålet da en samlet lagmannsrett har 
funnet det faktum som er lagt til grunn og omtalt i denne dommen, bevist med klar sannsynlighetsovervekt. 

Lagmannsrettens flertall, kst. lagmann Sollie, ekstraordinær lagdommer Karlsen og meddommer Tomasgaard, 
har kommet til at avskjeden var urettmessig, men at den kan opprettholdes som en gyldig oppsigelse i tråd med 
den subsidiære påstanden fra SAS. 

Flertallet finner ikke at de forhold som er angitt som begrunnelse for avskjeden utgjør grovt pliktbrudd eller 
vesentlig mislighold av arbeidsforholdet i arbeidsmiljølovens forstand. Selv om As opptreden er kritikkverdig 
og etter flertallets syn klart gir grunnlag for oppsigelse, er de anførte forhold ikke av en slik karakter at avskjed 
– etter en helhetsvurdering – fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. 

Flertallet har ved denne vurderingen sett særlig hen til at flere av de alvorligste forholdene skjedde våren 2016, 
det vil si noe tilbake i tid i forhold til avskjedstidspunktet. A kunne etter flertallets syn i en tidsbegrenset 
oppsigelsesperiode vært tatt ut av den ordinære skiftordningen og vært satt til å gjøre annet arbeid, for eksempel 
på det såkalte flyhospitalet. Det forelå ingen konkret hendelse som medførte at umiddelbar fratreden var 
påkrevd i dette tilfellet. Ved vurderingen er det også sett hen til at A har arbeidet i SAS i over 26 år, og at A er i 
en alder hvor det byr på større utfordringer å skaffe seg nytt arbeid. Dette tilsier at det må foreligge et klart 
behov for å velge avskjed fremfor oppsigelse. Etter flertallets syn var det i denne saken ikke nødvendig å bringe 
arbeidsforholdet til opphør ved avskjed. 

Tingretten gir i sin dom en redegjørelse for arbeidsmiljøet på skift 6, og uttaler følgende: 

Retten finner innledningsvis grunn til å gi en beskrivelse og vurdering av arbeidsmiljøet og 
arbeidsforholdene på skift 6, i det de handlinger og utsagn fra As side denne saken dreier seg om, hører 
hjemme i en kontekst. 

Det har i lang tid vært utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet på skiftet. Ut fra det som fremkom under 
hovedforhandlingen, synes det å være nokså bred enighet om at PB's rapport av 8. november 2016 gir en 
god beskrivelse av forholdene: «På tidspunktet for intervjuene beskriver de fleste arbeidsmiljøet som 
belastet og konfliktfylt». Det er også rettens syn at rapporten gir et dekkende syn på forholdene på skiftet 
da den ble avgitt. 

Når det gjelder årsaken til problemene, er oppfatningene delte slik rapporten gir uttrykk for. I hovedsak er 
det en todeling; Eldre/etablerte medarbeidere som knytter problemene til et par nye «flinke» medarbeidere, 
«som utfordrer arbeidsmiljøet på en negativ måte», blant annet gjennom å snakke negativt og 
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nedvurderende om kollegaer. De blir også beskyldt for å ha en tett relasjon til skiftleder N01; «sladring og 
tysting». Denne fraksjonen ser på N01 som en av årsakene til problemene på skiftet. 

På den andre siden er det den andre fraksjonen, som knytter problemene på skiftet «til det eksisterende 
arbeidsmiljøets manglende evne til å forholde seg til nye kolleger som representerer en annen 
arbeidsmessig innstilling og væremåte». De gir blant annet uttrykk for at «måten de mer erfarne valgte å 
korrigere sine syne yngre kolleger [var] uheldig og konflikteskalerende». De har gjennomgående et mer 
positivt syn på N01, som omtales som «en god leder». Denne fraksjonen fremstilles av PB som mindre 
konfronterende overfor arbeidsgiver og skiftleder og mer samarbeidsvillig enn den første, jf punkt 7.2. i 
rapporten. 

Retten viser også til PBs beskrivelse av et arbeidssted med bruk av begreper som «tøff omgangstone» og 
«intern justis». Det fremgår at «(...) det som noen oppfatter som akseptabelt, opplever andre som 
problematisk og til dels ubehagelig». I punkt 7.5. gis det uttrykk for at «begge begreper [er] uttrykk for en 
dynamikk som et arbeidsmiljø skal ha et svært bevisst og våkent forhold til slik at det ikke utøves 
uberettiget makt og/eller finner sted krenkende ytringer eller handlinger». 

A har, slik retten ser det, vært markant og sentral i den første gruppen/fraksjonen. Han har – uavhengig av 
om han har vært tillitsvalgt for NFO – hatt stor innflytelse på skiftet, og sett på det som sin oppgave å 
forvalte de holdningene ansatte bør ha til fagforening versus arbeidsgiver. Det er ikke tvilsomt at A har 
vært eksponent for dem som mener at konflikter/uenighet knyttet til arbeidssituasjonen så vidt mulig skal 
løses «på gulvet/i hangaren» i henhold til «internjustisen». 

Flertallet slutter seg til tingrettens beskrivelse av arbeidsmiljøet og As rolle på arbeidsplassen. Det presiseres 
imidlertid at det ikke er PBs rapport og beskrivelsen av arbeidsmiljøet som er bakgrunnen for at vilkårene for 
oppsigelse er oppfylt. SAS har heller ikke begrunnet avskjeden i PBs rapport som sådan, men i As konkrete 
opptreden ovenfor N03, N04 og N02. Dette er opplysninger som SAS ble kjent med gjennom PBs 
undersøkelse, ved at PB påpekte at det hadde fremkommet opplysninger som tilsa at SAS hadde en handleplikt 
etter arbeidsmiljølovens regler om psykososialt arbeidsmiljø. 

Flertallet understreker at A alene ikke kan holdes ansvarlig for det dårlige arbeidsmiljøet og konflikten mellom 
de to «leirene». Etter flertallet syn er det etter bevisførselen imidlertid ingen tvil om at A har hatt og fortsatt 
hadde en sentral og markant rolle på arbeidsplassen, på avskjedstidspunktet. 

Når flertallet har kommet til at avskjeden kan opprettholdes som en saklig oppsigelse, bygger dette på As 
opptreden ovenfor N02, N03 og N04, som omtales nærmere nedenfor. 

N02 

Flertallet legger etter bevisførselen til grunn at A, i forbindelse med rettssaken i september 2015, la press på 
N02 for å stille opp for en kollega under hovedforhandlingen. N02 kjente ikke vedkommende som var oppsagt 
eller hva saken dreide seg om, og han ønsket ikke å involvere seg. N02 var ung og uerfaren og hadde ennå ikke 
fått sertifikat som flytekniker. At N02 ikke ønsket å bli presset til å «ta parti» i en slik situasjon, er ikke 
vanskelig å forstå. Den lokale fagforeningen (NFO) står sterkt blant flyteknikerne, og det er krevende for en 
ung flytekniker å få beskjed om at han ikke var ønsket i fagforeningen dersom han ikke involverte seg i 
konflikten. Etter flertallets syn var As opptreden ovenfor N02 i denne situasjonen kritikkverdig. 

Enda mer alvorlig er As opptreden overfor N02 i forbindelse med opptakten til gå-sakte-aksjonen som ble 
iverksatt 20. februar 2016. På bakgrunn av forklaringene til N02 og N01 legger flertallet til grunn at det ble 
avholdt flere møter og at det første møtet fant sted på N01s kontor 13. januar 2016, det vil si før aksjonen ble 
iverksatt. 

Basert på N02s forklaring legger flertallet til grunn at A i forkant av møtet hadde tatt N02 til side for å forklare 
ham «spillereglene». N02 fikk beskjed om at han ikke skulle vise fleksibilitet overfor arbeidsgiver eller påta 
seg overtidsarbeid. A uttalte at dersom N02 ble oppringt av arbeidsgiver med forespørsel om ekstraarbeid, 
kunne han si at han ikke kunne jobbe fordi han hadde drukket alkohol. N02 oppfattet det slik at A påla ham å 
«trappe ned» arbeidet før gå-sakte-aksjonen var iverksatt. A uttalte også at det var «satt i gang noen krefter for 
å styrte den lokale ledelsen». 

N02 var bekymret og visste ikke hvordan han skulle forholde seg til dette. Han tok derfor spørsmålet opp med 
skiftleder N01. N01 innkalte A til en samtale. Basert på N01s forklaring for lagmannsretten legger flertallet til 
grunn at det var flere medarbeidere enn N02 som hadde kontaktet N01 og forklart at de følte seg «krenket» av 
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A, og at de hadde fått beskjed om at de ikke måtte være så effektive og positive overfor ledelsen. A ønsket å få 
vite hvem som hadde uttalt dette, men det ville ikke N01 oppgi. 

Mens samtalen mellom N01 og A pågikk kom N02 forbi N01s kontor, og N02 ble involvert i samtalen. N02 
forklarte at han fikk en «overhaling» av A, hvoretter A uttalte at dette trengte ikke N01 å høre på; «vi tar det i 
hangaren», «dette tar internjustisen seg av» eller lignende. Det er videre på det rene at A – henvendt til N02 – 
sa at man «ikke skal gå til læreren for å få trøst» eller lignende. 

A ba i møtet N02 om å bli med ham en runde i hangaren for å snakke ut, noe N02 sa seg villig til. De to har ulik 
oppfatning av hvordan denne samtalen forløp. Basert på N02s forklaring legger flertallet til grunn at det ble en 
svært ubehagelig samtale. A forklarte at han formidlet til N02 at det kunne være klokt å lære seg spillereglene. 
Han regnet seg ferdig med saken etter at de hadde snakket ut. N02 forklarte om et møte/samtale som ble 
ubehagelig, og som ble avsluttet fra As side med at A uttalte at han ikke hadde tillitt til N02. 

Det ble også gjennomført en samtale den 19. januar 2016 mellom N01, N02, A og Sørensen fra NFO, som 
forløp omtrent på samme måte som møtet den 13. januar. 

Etter bevisførselen er ikke flertallet i tvil om at A i møtene hos N01 og deretter i hangaren irettesatte og omtalte 
N02 på en krenkende og ufin måte. Flertallet har ingen grunn til å betvile N02s forklaring om at A blant annet 
omtalte N02 som «rookie» (fersking), «mikrofonstativ» og «brønnpisser». N02 opplevde samtalene som svært 
ubehagelige. 

Også våren 2016, det vil si etter gå-sakte-aksjonen, var det en samtale mellom A og N02. N02 hadde hørt fra en 
kollega at A hadde spredt rykter om ham. Flertallet viser i denne forbindelse også til forklaringen til N03. Hun 
forklarte at A snakket stygt om N02 uten å nevne navn. A var misfornøyd med hvordan N02 hadde opptrådt 
under gå-sakte-aksjonen. N02 tok dette opp med A og ba A om å slutte. A ble svært sint og var «helt oppi 
ansiktet» på N02. N02 forklarte at A var «rasende» og N02 opplevde samtalen som svært ubehagelig. Det var 
like før noen kollegaer som stod rett ved, måtte gripe inn. A ønsket at de to skulle gå en runde sammen i 
hangaren for å snakke, men det tok ikke N02 sjansen på. 

Stemningen på skiftet forverret seg utover våren. Miljøet var todelt, og de eldre arbeidstakerne mente at de 
yngre arbeidstakerne jobbet for hardt, og at de så ned på og baksnakket de eldre. Tillitsvalgt på skift 6, N05, tok 
dette opp med N02 og N06 i en samtale sommeren 2016, og uttalte at N02 og N06 ikke var ønsket på skiftet. 
Det endte med at det ble en samtale på N01s kontor hvor mange medarbeidere kom innom og avkreftet at de 
ønsket N02 og N06 bort. A var ikke involvert i denne episoden. 

I juli 2016 varslet N02 N01 om at han hadde det vanskelig og at han ikke visste hvor lenge han ville holde ut. 
N02 forklarte for lagmannsretten at mange av de nære kollegaene hans hadde ferie på det aktuelle tidspunktet. 
N02 følte seg alene, utsatt og overvåket, og stemningen på skiftet var dårlig. N02 følte at dette gikk ut over 
konsentrasjonen og at det av hensyn til flysikkerheten ikke var forsvarlig at han arbeidet. N02 ble sykmeldt i to 
uker fra 8. august 2016. Da han kom tilbake i arbeid ba han om å få arbeide et annet sted. 

Flertallet legger etter dette til grunn at A har opptrådt kritikkverdig og trakasserende overfor N02 ved flere 
anledninger. Som flertallet kommer tilbake til var det imidlertid ikke bare As opptreden som var bakgrunnen 
for at N02 ble sykmeldt i begynnelsen av august 2016. Etter flertallets syn var imidlertid As opptreden overfor 
N02 en medvirkende årsak til dette. 

N04 

I motsetning til N02 og N03, er N04 en erfaren flytekniker med lang ansiennitet. N04 arbeidet ikke på skift 6. 

Som nevnt ble N04 sendt på arbeidsoppdrag til Stockholm rett før gå-sakte-aksjonen ble verksatt. Oppdraget 
ble imidlertid avsluttet før det kom melding om brudd i forhandlingen om kvelden den 20. februar 2016, og gå-
sakte-aksjonen ble iverksatt. 

I etterkant av reisen til Stockholm gikk A etter N04, så på ham, og gjorde en pekebevegelse med to fingre mot 
As øyne og deretter mot N04, for å markere «jeg ser deg/følger med deg». A har ikke bestridt at han har gjort 
dette, men mener at det ble gjort på spøk. 

Etter bevisførselen finner flertallet det klart at dette var en bevisst handling fra As side, som ikke ble gjort på 
spøk. A forklarte blant annet at N04 var en som gikk sine egne veier og snakket nedsettende om NFO, og at 
«begeret fylles litt opp etter hvert». A gikk senere til det drastiske skritt å foreslå at N04 skulle ekskluderes fra 
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fagforening. Det er etter flertallets syn ingen ting som tyder på at det var en spøkefull eller humoristisk tone 
mellom dem. 

Basert på N04s forklaring som flertallet ikke finner grunnlag for å trekke i tvil legger flertallet til grunn at 
denne markeringen fra As side skjedde en rekke ganger i et tidsrom på flere måneder. N04 ba A om å slutte. I 
april/mai hørte N04 også fra kollegaer at det gikk rykter om at det var problemer med N04 på jobben. N04 
opplevde alt dette som krenkende og vanskelig og varslet skiftleder N07 om saken i slutten av mai. N07 skrev 
en rapport av 3. juni 2016 fra samtalen med N04, som også ble sendt til N01 og N08. Etter flertallets syn er 
rapporten et tidsnært bevis for det som skjedde. Det fremgår av rapporten at pekebevegelene ble gjort flere 
ganger over tid, at N04 ba N01 slutte og at A «snakket dritt» om N04 og hadde advart kollegaer mot ham. 

A har vært noe uklar på om og hvordan han ble kjent med rapporten. Etter bevisførselen legger flertallet til 
grunn at N01 gikk til A den 18. juni 2016, opplyste om N07s rapport, og uttalte at han forventet at dette stanset 
umiddelbart. N01 forklarte at A «som vanlig ville diskutere dette bort», men N01 var tydelig på at A måtte 
slutte med slik opptreden. Flertallet legger videre til grunn at A gikk til N04 og spurte om han hadde «satt 
personalsak på meg?». A sa «kjerring» til N04 før han gikk. A har også kalt N04 for «klovn». A har erkjent at 
han har uttalt dette, og at slike uttalelser ikke er akseptable. 

Som det er redegjort for ovenfor under sakens bakgrunn ble det avholdt et møte med A den 14. juli 2016, som 
endte med at A fikk en advarsel 4. august 2016. A har forklart at det kun var N04 som skulle være tema i dette 
møtet, og at han først fikk kjennskap til rapporten fra N04 under dette møtet. Basert på N01s forklaring og 
innholdet i advarselen er ikke flertallet i tvil om at advarselen gir en riktig beskrivelse av innholdet i møtet. N01 
forklarte videre at A stanset møtet flere ganger og ikke ville snakke om det som var tema. A mente alt måtte ses 
i sammenheng med forholdet på skiftet under ett. A var ikke fornøyd med N01 som leder, og mente at det var 
dette som medførte problemer med arbeidsmiljøet. 

N04 var ikke kjent med den videre prosessen og ble først kjent med advarselen etter at A hadde fått den. Etter 
dette merket han at flere kollegaer snudde ryggen til ham. 

N04 ble sendt på oppdrag til Svalbard den 16.-26. august 2016. Etter bevisførselen legger flertallet til grunn at 
slike oppdrag henger høyt, og at det har vært vanlig at disse fordeles på en spesiell måte. N04 forklarte at han 
fikk en telefon fra kollegaer den 24. august 2016, altså under oppholdet på Svalbard, om at A hadde vært inne 
på kontoret og spurt N15 om hvorfor N04 var på Svalbard. 

Samme dag, det vil si den 24. august fremmet A forslag om eksklusjon av N04 fra NFO. Selv om N04 i ettertid 
har blitt ekskludert fra NFO av andre grunner, er det etter flertallets syn klar sannsynlighetsovervekt for at As 
forslag om eksklusjon av N04 også var en reaksjon på N04s henvendelse til N07 og advarselen som kom i 
etterkant av møtet den 14. juli 2016. 

Basert på forklaringene til N04 og N02, som flertallet ikke finner grunnlag for å trekke i tvil, finner flertallet 
det videre klart at det fant sted en ny episode mellom N04 og A den 6. oktober 2016. N04 og N02 arbeidet i 
hangaren på en A-330 maskin den aktuelle dagen. A kjørte inntil flyet i en hvit Caddy. A stanset ved flyet og 
observerte N04 på noen meters avstand, uten å gjøre pekebevegelsene. N02 bekreftet N04s forklaring og 
forklarte at A «skulte» på dem, og at de følte seg overvåket. A hadde ingen gjøremål som skulle tilsi at han 
hadde behov for å oppsøke dem. Flertallet bemerker at hendelsen isolert sett kan vurderes som bagatellmessig. 
Når dette ses i sammenheng med forhistorien viser den imidlertid at A, til tross for tidligere advarsler, fortsetter 
å markere at han følger med N04. 

N03 

N03 var lærling på skift 6 fra desember 2015. N03 er født i 1995, og var eneste kvinne på skiftet. N03 merket 
tidlig at det var dårlig stemning på skiftet. Det var vanskelig å få tak på hva dette skyldtes, men skiftet var 
tydelig delt i to grupper. Den ene gruppen bestod stort sett av eldre medarbeidere, mens den andre gruppen 
hadde en del yngre medarbeidere. N03 var ikke del av noen av disse gruppene, men oppfattet det slik at den ene 
gruppen – de eldre – forsøkte å få «litt kontroll» over den andre gruppen, og arbeidsmiljøet var klart preget av 
«internjustis». A var etter N03s syn er markant person i den første gruppen. 

Som nevnt opplevde N03 at A snakket negativt om N02 i forbindelse med gå-sakte-aksjonen. N03 overhørte 
dette, og reiste seg og gikk. Hun forklarte at hun i ettertid angret på at hun ikke sa noe. Jobben betydde 
imidlertid mye for henne, og hun ville ikke komme i konflikt med noen eller ta parti. Utover våren 2016 
forverret arbeidsmiljøet seg og det var ifølge N03 «skikkelig dårlig stemning». 
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Den 16. august 2016 ble det avholdt skiftmøte. Ett av temaene var det konfliktfylte arbeidsmiljøet og N01 
redegjorde for den forestående arbeidsmiljøundersøkelsen. N03 forklarte at A var negativ til undersøkelsen som 
skulle gjennomføres og at han «var negativ og kommenterte alt som kom frem». N03 tok ordet og uttalte at 
dette måtte de kunne ordne opp i. Hun mente at alle burde kunne være venner og at de måtte «begynne på 
nytt». 

Etter møtet traff N03 på A ved kaffemaskinen i oppholdsrommet. A uttalte da til N03 at dette burde hun holde 
seg unna, og at dette ikke var noe lærlingene skulle belastes med. N03 ble litt «satt ut», men «forøkte å tenke at 
det ikke var så ille.» Senere var det imidlertid en samtale rundt kaffebordet. De var 4-5 personer tilstede. N03 
forklarte at A ikke var løsningsorientert og at han henvendt til N03 uttalte at det var latterlig at lærlingene 
skulle være med på undersøkelsen. N03 uttalte at arbeidsmiljøet påvirket henne også, hvoretter A repliserte at 
dette «umulig kunne påvirke henne». 

N03 opplevde hendelsen som ubehagelig. Hun følte seg utilpass på skiftet og det var turbulent en stund etter 
dette. Etter at A ble borte fra arbeidsplassen og det ble iverksatt arbeidsmiljøtiltak, kom det gode miljøet 
tilbake. Det ble igjen krevende og turbulent i perioden før og etter tingrettssaken. N03 fikk fagbrev rett før 
tingrettens behandling av saken i desember 2017 og hun ble tilbudt fast jobb. Til tross for at N03 følte at hun 
hadde fått «drømmejobben», var hun i tvil om hun skulle takke ja til tilbudet, på grunn av konflikten og det hun 
hadde blitt utsatt for. 

A har ikke benektet at han har uttalt at lærlinger ikke burde involveres i undersøkelsen, men har benektet at han 
opptrådte ufint. A forklarte at han uttalte seg slik fordi han mente at lærlingene skulle skånes fra konflikten. 
Flertallet fester ikke lit til As forklaring på dette punkt. N03 hadde gitt klart uttrykk for at hun ønsket å delta. 
Selv om hun var lærling inngikk hun som en ordinær arbeidstaker på skiftet. Det dårlige arbeidsmiljøet påvirket 
også henne, og det var ingen grunn til at lærlingene ikke skulle involveres i dette. Flertallet er enig med SAS i 
at det var viktig at også lærlingene ble involvert i undersøkelsen, også fordi konflikten på arbeidsplassen i stor 
grad synes å knytte seg til de eldre arbeidstakernes misnøye med flinke og selvstendige nye medarbeidere som 
ikke ville la «internjustisen» råde. 

Etter flertallets syn opptrådte A kritikkverdig og nedlatende overfor N03. Basert på N03s forklaring for 
lagmannsretten er ikke flertallet i tvil om at As opptreden var svært ubehagelig for N03. 
 
 
Illojal opptreden mot arbeidsgiver – Samlet vurdering 
I avskjeden er det også vist til at A generelt har «opptrådt på en måte som innebærer grov illojal opptreden 
overfor arbeidsgiver». Som eksempel på dette ble det i brevet fra advokat Sture av 28. november 2018 vist til 
As oppførsel overfor N02 og N04 «etter at disse har utført arbeidsoppgaver som klart ligger innenfor deres 
arbeidsplikt». 

Flertallet slutter seg på dette punkt til tingrettens merknader i dommen på side 21 hvor det uttales: 

A har anledning til å gi tilkjenne sitt syn på hvordan kollegaer bør opptre under arbeidskonflikter og også 
kritisere dem som på arbeidstakersiden ikke følger spillereglene. Han har selvfølgelig også anledning til å 
være kritisk til arbeidsgiver og skiftleder, også slik at han kan gi uttrykk for at den lokale ledelsen er «svært 
kynisk», jf e-posten han sendte til NFO den 24. august. 

Etter rettens syn har imidlertid A gått for langt i sine anstrengelser for å holde skiftet i «takt» med det han 
mener er riktig opptreden under en arbeidskonflikt. Som retten allerede har redegjort for, er det ikke 
grunnlag for å konstatere at N02 eller N04 har opptrådt ukollegialt eller i strid med «spillereglene» før eller 
i forbindelse med gå-sakte-aksjonen. A og andre på skiftet synes å være talsmenn for at ansatte allerede før 
en gå-sakte-aksjon iverksettes, skal sette ned tempoet. Dette er det ikke grunnlag for. De arbeidsoppgavene 
N02 og N04 utførte før og etter aksjonen, er det ikke godtgjort at de to ikke burde utført, eller at arbeidet 
skulle vært utført på annen måte. 

Når A da satte inn en form for overvåking av og trakasserte N04, var dette for å hindre eller påvirke ham til 
ikke å utføre lovlig/tillat arbeid for arbeidsgiver. Dette er å anse som illojal opptreden mot arbeidsgiver. 
Retten viser videre til N02s forklaring om at A i forkant av aksjonen ba ham ikke å være fleksibel eller 
samarbeidsvillig overfor SAS, og om nødvendig lyve om at han var indisponert for arbeid. Også dette er 
illojal opptreden overfor arbeidsgiver. 
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Flertallet bemerker at SAS ikke var kjent med innholdet i As e-post av 24. august 2016 med forslag om 
eksklusjon av N04, da avskjed ble besluttet. Flertallet ser derfor bort fra e-posten ved vurderingen av om det er 
grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet. Etter flertallets syn bekrefter imidlertid innholdet i e-posten de 
beskrivelser som blant annet N04, N02, N03 og N01 har gitt av A. 

På bakgrunn av det faktum som er gjengitt ovenfor er ikke flertallet i tvil om at avskjeden kan opprettholdes 
som en saklig oppsigelse. 

Flertallet viser særlig til As opptreden overfor N03 og N02. Dette er yngre og uerfarne arbeidstakere som har 
behov for et særskilt vern. As opptreden overfor dem har på ingen måte utgjort en diskusjon mellom 
likeverdige parter. Til tross for at A fikk en muntlig advarsel av A i møtene i januar 2016, fortsatte han å opptre 
kritikkverdig overfor N02. 

Til tross for den skriftlige advarselen A fikk 4. august 2016, oppstod den nye episoder, blant annet med N03 i 
august 2016, og deretter N04 og N02 i oktober 2016. Selv om sistnevnte episode isolert sett kan anses som 
mindre alvorlig, viser den at A fortsetter sin overvåkende adferd, men nå uten å signalisere med fingrene. 

Flertallet bemerker at SAS, som følge av flere nedbemanningsprosesser de siste tiårene, har et 
generasjonsproblem. De fleste arbeidstakerne er i tilnærmet samme alder, og vil gå av med pensjon om lag på 
samme tidspunkt. Det er derfor helt avgjørende for SAS å kunne rekruttere yngre arbeidstakere som blir i 
bedriften over tid slik at de kan skaffe seg nødvendig erfaring før hovedtyngden av medarbeiderne går av med 
pensjon. Dette krever et miljø og en kultur som er åpen og inkluderende overfor yngre og nye medarbeidere. 

Slik arbeidsmiljøet på skift 6 er beskrevet, har det åpenbart eksistert et kultur- og miljøproblem som ikke A 
alene kan holdes ansvarlig for. A har etter flertallets syn imidlertid hatt en sentral rolle i dette, også som følge 
av hans langvarige erfaring som tillitsvalgt og hans tydelige væremåte. As måte å opptre på har skapt 
usikkerhet og frykt blant dem som ikke har delt As syn. Et slikt arbeidsmiljø er ikke forenlig med de krav som 
må stilles til et en arbeidsplass som skal ivareta flysikkerhet. 

A har fått flere muligheter til å endre adferd, både ved en muntlig og en skriftlig advarsel. I forkant av 
advarselen ble den den 14. juli 2016 også avholdt et møte. Bevisførselen gir etter flertallets syn et klart bilde av 
at A ikke tar innover seg kritikk, men at han møter dette ved å rette søkelyset mot det han mener er dårlig lokal 
ledelse. På denne bakgrunn er det etter flertallets syn ingen holdepunkter for at A vil kunne endre adferd. Heller 
ikke en omplassering til et annet skift vil kunne avhjelpe dette. Det vises i denne forbindelse til at N04 ikke 
arbeidet på skift 6. 

Etter flertallets syn vil det være svært vanskelig for de involverte i denne saken å fortsette på arbeidsplassen 
dersom A skulle komme tilbake i arbeid. As opptreden er samlet sett alvorlig, og kan potensielt sett få følger 
både for rekrutteringen og flysikkerhet. Etter flertallets syn har SAS på denne bakgrunn saklig og rimelig grunn 
til å si opp A. As alder og det forhold at han har arbeidet i SAS i 26 år uten tidligere anmerkninger, endrer ikke 
dette. Hans posisjon på arbeidsplassen synes i stor grad å være knyttet til hans rolle som tidligere 
fagforeningsleder, og hans opptreden synes å være reaksjoner mot dem som ikke vil innrette seg etter den 
etablerte «internjustisen». 

At A alene ikke er ansvarlig for det dårlige arbeidsmiljøet, og at N02s sykmelding nok også må knyttes til 
konfrontasjonen med N05, tilsier heller ikke en endret vurdering. Heller ikke de anførte forhold knyttet til 
saksbehandlingen, gir grunnlag for en annen vurdering. 

Flertallet har etter dette kommet til at avskjeden skal opprettholdes som en saklig oppsigelse. 
Fratredelsestidspunktet settes til 1. april 2017, det vil si ved utløpet av oppsigelsestiden regnet fra 
avskjedstidspunktet. 

Mindretallet – kst. lagdommer Fossen og meddommer Navrud - har kommet til at vilkårene for avskjed ikke er 
oppfylt og at avskjeden heller ikke kan opprettholdes som en saklig oppsigelse. Mindretallet har følgende 
merknader: 

Mindretallet slutter seg til flertallets redegjørelse for de rettslige utgangspunkter og også mindretallet legger 
N03, N02 og N04s forklaring om de faktiske forhold til grunn. Mindretallet vurderer imidlertid dette faktum 
annerledes enn flertallet. 

Mindretallet er enig med flertallet i at A har opptrådt kritikkverdig og unødvendig. Særlig gjelder dette i 
forhold til de yngre arbeidstakerne N02 og N03. Hendelsene er imidlertid isolert sett av mindre alvorlig 
karakter og er nært knyttet til problemene med arbeidsmiljøet på skift 6. Dette kan ikke A alene bære ansvaret 
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for. Både arbeidsmiljøundersøkelsen og vitner har forklart seg om et delt arbeidsmiljø, hvor det er flere enn A 
som har vært involvert. 

Mindretallet bemerker også at medarbeiderne må «gå i takt» for at en slik arbeidsplass skal fungere. Flere av de 
episoder som har oppstått kan ikke anses som mobbing eller trakassering, men må vurderes som sosialisering 
inn i de spillereglene som ligger til grunn for arbeidsmiljøet og kulturen på skiftet. A har som mangeårig 
fagforeningsleder forsøkt å få de unge og nye medarbeiderne til å innrette seg i «det gamle mønsteret». Dette 
har han gjort på en unødvendig brysk og kontrollerende måte. Forholdet kan imidlertid ikke beskrives som 
mobbing eller trakassering. 

Etter mindretallets syn er dessuten N02s sykmelding vel så mye forårsaket av konfrontasjonen med N05, som 
konflikten med A. Det kan på denne bakgrunn ikke legges noen selvstendig vekt på det forhold at N02 ble 
sykmeldt, ved vurderingen av om det er grunnlag for oppsigelse av A. 

Avgjørende for mindretallet er imidlertid at det ikke foreligger noen alvorlige episoder etter at advarselen ble 
gitt 4. august 2016, som gjør det rimelig å avslutte arbeidsforholdet. Episoden med N03 var unødvendig og lite 
skjønnsom, men er ikke så alvorlig at den gir grunnlag for å avvikle arbeidsforholdet. Det samme gjelder 
episoden ved A-330 maskinen i oktober 2016. 

Når dette ses i sammenheng med at A er en eldre arbeidstaker som har arbeidet i SAS i 26 år uten tidligere 
anmerkninger, finner mindretallet at vilkårene for oppsigelse av A ikke er oppfylt. Terskelen for oppsigelse er 
høy, og det må foreligge konkrete forhold som etter en helhetsvurdering gjør det rimelig å gå til oppsigelse av 
arbeidsforholdet. Etter mindretallets syn er ikke det tilfellet her. 

Selv om vilkårene for oppsigelse ikke er oppfylt finner imidlertid kst. lagdommer Fossen at at arbeidsforholdet 
skal opphøre fordi det etter en avveining av partenes interesser vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet 
fortsetter, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd annet punktum. 

Kst. lagdommer Fossen legger til grunn at det skal mye til for å anvende bestemmelsen og at kravene skal 
tolkes strengt, jf. Rt-1988-959. Nektelse av gjeninntreden vil imidlertid kunne være aktuelt der arbeidstaker 
allerede har skaffet seg nytt arbeid, der arbeidsgiver har en særlig grunn til å avslutte arbeidsforholdet som 
følge av det tillitsbrudd som måtte ha oppstått, eller der motsetningsforholdet mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver har blitt så sterkt at arbeidsforholdet ikke kan fortsette. Det vises blant annet til Fougner mfl., 
Arbeidsmiljøloven Kommentarutgave, 2013, side 878 og 879. 

Kst. lagdommer Fossen bemerker at saken og de etterfølgende rundene i rettssystemet har vært en stor 
belastning for de involverte. Både N02 og N03 vil være i en særlig utsatt posisjon, og det vil være svært 
vanskelig for dem om A skulle komme tilbake til arbeidsplassen. Utfordringene knyttet til arbeidsmiljøet, som 
nå har bedret seg, vil kunne bluss opp igjen, dersom A skulle komme tilbake. A har kritisert ledelsen og omtalt 
den som kynisk. Med sin markante væremåte og sentrale rolle som tidligere fagforeningsleder i en årrekke, er 
det grunn til frykt for at A vil markere sin misnøye med ledelsen og det som har skjedd, og at han ikke vil ha 
respekt for den ledelsen som besluttet å avskjedige ham. På en arbeidsplass som skal ivareta flysikkerhet, er det 
av sentral betydning at det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, og at ledelsen har autoritet. 

A har vært borte fra arbeidsplassen i om lag to år og han har nå fått nytt arbeid. Etter en samlet avveining av 
partenes interesser er det etter kst. lagdommer Fossens syn åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. 
Arbeidsforholdet skal da anses avsluttet ved denne dom, det vil si per 22. desember 2018. 

Meddommer Navrud har kommet til at det ikke er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, og at A da 
har krav på å gjeninntre i stillingen. Når vilkårene for å si opp A ikke er oppfylt, er det etter meddommer 
Navruds syn ikke grunnlag for å konstatere at de samme forhold som har foreligget helt siden 
avskjedstidspunktet, gjør gjeninntreden åpenbart urimelig. Terskelen for å nekte gjeninntreden er høy. A ønsker 
å gjeninntre i stillingen og han har lavere lønn i sitt nye arbeid enn det han hadde i SAS. Rettsprosesser vil 
gjennomgående være en stor belastning for alle involverte, men medfører ikke at gjeninntreden vil være 
åpenbart urimelig. 

Etter meddommer Navruds syn har A krav på å gjeninntre i stillingen. 

I samsvar med flertallets syn er avskjeden urettmessig, men kan opprettholdes som en saklig oppsigelse. 
 
 

563



Erstatning 
Flertallet – kst. lagmann Sollie, ekstraordinær lagdommer Karlsen og meddommer Tomasgaard - legger i tråd 
med sitt syn til grunn at avskjeden kan opprettholdes som en saklig oppsigelse. 

As lønn ble stanset umiddelbart etter at han ble avskjediget i november 2016. Etter at tingretten i mars 2017 
avsa kjennelse for gjeninntreden og frem til lagmannsretten ved kjennelse 8. juni ikke tok As begjæring om å 
stå i stillingen til følge, mottok A lønn i om lag tre måneder; fra og med 6. mars til og med 9. juni 2017. 

I tråd med As krav la tingretten til grunn at A hadde en brutto månedslønn på ca. 50 000 kroner per måned, 
inklusiv tillegg. Tingretten la videre til grunn at A hadde krav på lønn i en oppsigelsesperiode på 4 måneder fra 
avskjedstidspunktet 24. november 2016 og frem til 31. mars 2016, med fradrag for perioden fra 6. mars 2017 
hvor A allerede har mottatt lønn. Tingretten fastsatte lønnstapet i denne perioden til 170 000 kroner brutto. 
Tingretten kom videre til at A hadde krav på oppreisningserstatning med 50 000 kroner. 

SAS har for lagmannsretten gjort gjeldende at selskapet er enig med tingrettens utmåling for det tilfellet at 
lagmannsretten også skulle komme til at avskjeden kunne opprettholdes som en saklig oppsigelse, og flertallet 
legger dette til grunn. 

Flertallet må imidlertid ta stilling til A har krav på høyere erstatning enn det tingretten har tilkjent. 

A har gjort gjeldende at dersom han hadde blitt oppsagt og ikke avskjediget ville han hatt krav på å stå i 
stillingen frem til rettskraftig dom. Det er på denne bakgrunn fremmet krav om erstatning for lønnstap i to år fra 
avskjedstidspunktet, med fradrag for perioden fra 6. mars 2017 til 9. juni 2017, hvor A allerede har mottatt 
lønn. Dette utgjør et erstatningskrav på totalt 1 147 045 kroner, inklusiv feriepenger. 

Flertallet legger til grunn at SAS, også ved en oppsigelse, ville begjært fratreden etter arbeidsmiljøloven § 15-
11 første ledd. Ved erstatningsutmålingen må det i disse tilfellene foretas en hypotetisk vurdering av om 
begjæringen om fratreden mest sannsynlig ville ført frem. I Ot.prp.nr.41 (1975–1976) s. 75 er det uttalt at 
dersom oppsigelsen skyldes forgåelse fra arbeidstakers side, bør retten i alminnelighet ta til følge et krav om 
fratreden, jf. også Rt-2001-1253. Forutsetningen er imidlertid at forgåelsene er av en slik karakter at det gir 
grunnlag for oppsigelse. Fougner mfl, Arbeidsmiljøloven Kommentarutgave, 2013, uttaler på side 840 at det 
etter dette er et skille mellom tilfeller hvor oppsigelsen skyldes bedriftens forhold og tilfeller som skyldes 
arbeidstakers forsømmelige forhold. 

Flertallet bemerker at det ikke var grunnlag for avskjed. Uttalelsene i «Statement» av 7. mars 2017 vedrørende 
flysikkerhet fra SAS sentralt var etter flertallets syn en unødvendig belastning for A som gikk lenger enn det 
som var nødvendig. Selv om det ses bort fra denne erklæringen, er As opptreden av en slik karakter at det etter 
flertallets syn er klart at vilkårene for oppsigelse var oppfylt. Selv om flertallet mener det ikke var nødvendig 
med avskjed fordi A kunne vært gitt alternative oppgaver i en begrenset oppsigelsesperiode, var det av hensyn 
til de involverte arbeidstakerne som måtte vitne under saken, av vesentlig betydning at A måtte fratre under 
sakens rettslige behandling og under opptakten til den. På bakgrunn av den begrunnelse som er gitt ovenfor 
knyttet til oppsigelsesspørsmålet, finner flertallet på denne bakgrunn at vilkårene for fratreden under sakens 
behandling er oppfylt. A har da ikke krav på erstatning for et høyere inntektstap enn det tingretten har tilkjent. 

Flertallet slutter seg til tingrettens vurdering og begrunnelse når det gjelder erstatning for ikke–økonomisk tap. 
En urettmessig avskjed utgjør i seg selv en stor belastning. Selv om As opptreden har hatt betydning for 
arbeidsmiljøet som også kan påvirke flysikkerheten, gikk uttalelsene fra SAS sentralt lenger enn det som var 
nødvendig. A har imidlertid opptrådt kritikkverdig og vilkårene for oppsigelse er oppfylt. Flertallet finner på 
denne bakgrunn ikke grunnlag for å tilkjenne høyere oppreisningserstatning enn det tingretten har tilkjent. 

Flertallet har etter dette kommet til at A skal tilkjennes erstatning med 170 000 kroner og erstatning for ikke–
økonomisk tap med 50 000 kroner. 

Mindretallet – kst. lagdommer Fossen og meddommer Navrud - har begge, med ulik begrunnelse, kommet til at 
arbeidsforholdet fortsatt bestod i november 2018, det vil si i hele den to-årsperioden A har fremmet krav om 
erstatning for lønnstap for. Mindretallet finner ikke grunnlag for å gjøre fradrag for den lønn A har oppebåret i 
ny jobb. Det vises til at det dreier seg om en tidsbegrenset periode, og at A har hatt lavere inntekt enn i SAS. 
Etter mindretallets syn skal A tilkjennes erstatning for brutto lønnstap med 1 147 045 kroner. Mindretallet er 
enig med flertallet og tingretten i at erstatning for ikke–økonomisk tap passende kan settes til 50 000 kroner. 

I samsvar med flertallets syn blir anken over tingrettens dom forkastet. 
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Sakskostnader 
På bakgrunn av flertallets syn har As anke ikke ført frem, og han er heller ikke tilkjent høyere erstatning enn i 
tingretten. SAS innga avledet anke for så vidt gjelder spørsmålet om vilkårene for avskjed var oppfylt. Dette 
spørsmålet har, sammen med spørsmålet om avskjeden kunne opprettholdes som en saklig oppsigelse, vært det 
sentrale spørsmål for lagmannsrettens behandling. Heller ikke dette spørsmålet førte frem. 

Ingen av partene har etter dette fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, verken for tingretten eller 
lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. SAS har fått medhold av betydning, jf. tvisteloven § 
20-3. Det foreligger imidlertid ikke tungtveiende grunner som tilsier at SAS skal tilkjennes sakskostnader helt 
eller delvis for noen instans. 

Sakskostnader blir etter dette ikke tilkjent. 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er stor arbeidsbelastning. 

Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår ovenfor. 

Domsslutning: 

I anken: 

Anken over tingrettens dom, slutningens punkt 1, 2 og 3 forkastes. 

I avledet anke: 

Anken forkastes. 

For begge anker: 

Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes ikke.
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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2017-202531 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-12-20 
Publisert LG-2017-202531 
Stikkord Arbeidsrett. Nedbemanning. Utvelgelsesvilkår. Gyldig oppsigelse av arbeidstaker. 

Arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd, jf. andre ledd. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om oppsigelse begrunnet i nedbemanning er saklig og gyldig, jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd, jf. annet ledd. Det var tatt saklige hensyn ved 
nedbemanningen her, da det ble stilt krav om at arbeidstakeren måtte være 
kvalifisert til den beredskapsfunksjon som var tillagt stillingen han ble tilbudt da 
han ble overtallig som kranfører og fikk tilbud som assisterende kranfører. På det 
rene at arbeidstakeren ikke besto og heller ikke vil kunne bestå den nødvendige 
test. 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2017-27472 – Gulating lagmannsrett LG-2017-202531 
(17-202531ASD-GULA/AVD1).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-
2019-656-U. 

Parter I Anke: A (advokat Per Arne Tandberg) mot [selskap1] AS (advokat Frode Martin 
Toftevåg).II Andre rettergangsskritt: [selskap1] AS (advokat Frode Martin 
Toftevåg) mot A (advokat Per Arne Tandberg). 

Forfatter Lagdommer Rune Voll, lagdommer Berit Moldskred Mo og sorenskriver Jørn Ree. 
Meddommere: Pensjonist John Erik Ullestad og HR Manager Kenneth Høyland. 

Sist oppdatert 2019-04-09 
 

 
 

 

Saken gjelder tvist om oppsigelse begrunnet i nedbemanning er saklig og gyldig, jf arbeidsmiljøloven § 15-7 
første ledd jf annet ledd. 

Stavanger tingrett avsa 27. oktober 2017 dom med slik domsslutning: 
1. [selskap2] AS v/styrets leder frifinnes. 

 

2. A pålegges åbetale 372 962 kroner til [selskap2] AS v/styrets leder innen to uker fra forkynning av denne 
dommen. 

 

Sakens bakgrunn er utførlig beskrevet i tingrettens dom. Ettersom partene for lagmannsretten ga uttrykk for at 
de i hovedsak er enige i tingrettens fremstilling av faktum, finner lagmannsretten det tilstrekkelig å vise til 
denne. Her gis derfor en kort oppsummering samt partenes merknader til faktum. 

Ankende part har siden 1997 vært ansatt i det som opprinnelig var Smedvig Offshore AS. Etter diverse oppkjøp 
og omorganiseringer, er ansettelsen knyttet til [selskap2] AS, som nå har endret navn til [selskap1] AS (heretter 
oftest kalt selskapet), som er et selskap for bemanning av offshoreansatte for [selskap3] Ltd. Ankende part 
startet i 1997 som roustabout (dekksarbeider), og har jobbet seg oppover til assisterende kranfører og kranfører 
i 2008. I 2014 opplevde [selskap2] nedgang i etterspørselen etter personell da [selskap3] Ltd mistet flere 
kontrakter. Siden 2014 har det vært flere nedbemanninger, fra 1140 ansatte ved inngangen av 2014 til 492 
ansatte ved utgangen av 2016. Antallet ansatte ble ytterligere redusert til ca 370 ved andre kvartal i 2017. 

Frem til nedbemanningen høsten 2016 skjedde oppsigelser utelukkende på bakgrunn av ansiennitet. Det gjorde 
at selskapet høsten 2016 satt igjen med en forholdsvis aldrende arbeidsstokk. Selskapet og de tillitsvalgte ble i 
protokoll av 7. september 2016 enige om å følge ansiennitetsprinsippet fra protokollen av 18. juli 2014, med 
noen nærmere angitte unntak opplistet i 10 kulepunkt, hvor det i punkt 2 fremgår at tariffert personell kan rykke 
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ned en stilling, og punkt 7 som lyder: Ansatte skal oppfylle myndighetspålagte kvalifikasjoner, nattarbeid og 
beredskapsfunksjoner. Bedriften har ikke anledning til å gjøre unntak. 

Ankende part var overtallig i sin stilling som kranfører basert på ansiennitet, og ble vurdert mot stillingen 
under; som assisterende kranfører. Han hadde tilstrekkelig ansiennitet, men selskapet mente han ikke oppfylte 
kravene som røykdykker og ble ansett som overtallig. Det er denne vurderingen av punkt 7 som ankende part er 
uenig i. Det ble holdt drøftelsesmøte 20. september 2016. Den 22. september ble ankende part tilbudt jobben 
som assisterende kranfører. Det ble ikke nevnt noe om beredskapsfunksjon i tilbudet, som ble akseptert av 
ankende part. Ankende part fulgte opp med å bli vurdert som røykdykker og med sikte på å avlegge 
røykdykkerprøven på ny, men besto ikke testen. Ankende part har ikke ønsket å ta denne på ny, og har opplyst 
at han ikke har mulighet til å bestå testen eller inneha rollen som røykdykker av medisinske årsaker. Selskapet 
mener at det til stillingen som assisterende kranfører er knyttet beredskapsfunksjon som røykdykker, og at det 
ikke er rom for fritak for dette. Selskapet mener at samtlige fire på dekkslaget, hvor assisterende kranfører 
inngår, må fylle kravene til røykdykker og kunne utføre denne funksjonen ved behov. Ankende part mener at 
kun to på dekkslaget behøver å være røykdykkere. Ankende part ble den 15. november 2016 sagt opp da han 
ikke klarte røykdykkertesten. Det ble avholdt drøftelsesmøte den 25. november 2016. Partene kom ikke til 
enighet. Stevning med krav om ugyldighet og erstatning ble fremsatt 13. februar 2017. Ankende part har stått i 
stillingen under domstolsbehandlingen. [selskap2] fremsatte krav i anken om fratreden som blir å behandle 
sammen med avsigelse av dom i saken. 

Ankeforhandling ble avholdt 21. og 22. november 2018. Det ble avhørt parter og vitner, samt foretatt slik 
dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 
 
 
Ankende parts påstandsgrunnlag 
Ankende part har oppsummert gjort gjeldende at oppsigelsen er usaklig og skal kjennes ugyldig, jf 
arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd jf annet ledd, jf § 15-12 første ledd. Tingretten har tolket protokollen feil 
når det legges til grunn at ankende part også selv må kunne røykdykke. Noe slikt krav følger ikke av 
beredskapsplanen og heller ikke av lovpålagte krav eller beredskapsmessige krav til assisterende kranførere. 
Det må derfor ut fra en fortolkning av protokollen være tilstrekkelig at ankende part kan være røykdykkerleder. 
Tingrettens fortolkning utvider ordlyden i protokollen. 

I etterfølgende begrunnelse har selskapet oppgitt manglende kvalifikasjoner som røykdykker. Det gjelder et 
diskrimineringsforbud etter arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillings- og diskrimineringsloven § 2 og § 5. Det 
er forbudt å diskriminere på grunn av alder og nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også ved fratreden og 
bestemmelser i tariffavtaler og protokoller. Det vises til uklarhetsregelen som går på at en uklar 
avtalebestemmelse skal tolkes mot den som har nytte av denne. Ankemotparten kunne med enkelhet ha 
tilrettelagt for arbeidstager fremover, slik det ble gjort tidligere, jf likestillings- og diskrimineringsloven § 26 
om arbeidsgivers plikt til tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det foreligger usaklig 
forskjellsbehandling ved at protokollen ikke er blitt praktisert konsekvent ved at noen har fått tilrettelegging og 
at noen ikke har krav til å fylle alle beredskapsfunksjoner. 

Det kreves erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd og likestillings- og diskrimineringsloven § 31. 
I tillegg kreves oppreisning for brudd på aldersdiskrimineringsforbudet jf arbeidsmiljøloven § 13-9. 
Erstatningen fastsettes etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 150.000. I tillegg kreves erstatning for lidt 
tap, herunder nattillegg mv som følge av færre offshoreturer enn hva ankende part ville hatt i henhold til vanlig 
turnus, med kr 56.722 for hvert år, oppad begrenset til kr 120.000. 

Når det gjelder krav om kjennelse for fratreden, bes dette ikke tatt til følge, jf arbeidsmiljøloven § 15-11 annet 
ledd. Det er ikke urimelig at ankende part står i stillingen. Avgjørelsen skal fattes på grunnlag at situasjonen på 
kjennelsestidspunktet. Ankemotparten sin situasjon er nå en annen enn på oppsigelsestidspunktet. De har nå 5 
rigger i drift, og det har funnet sted en betydelig oppbemanning etter oppsigelsen. 

Ankende parts påstand: 
1. Oppsigelsen av A er ugyldig 

 

2. [selskap1] AS v/ styrets leder dømmes til å betale erstatning for ikke- økonomisk tap fastsatt etter rettens 
skjønn, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

3. [selskap1] AS v/ styrets leder dømmes til å betale erstatning for lidt tap 2017 og 2018 etter rettens skjønn, 
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oppad begrenset til kr 120.000,– med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 
 

4. Kravet om at A skal fratre stilling tas ikke til følge. 
 

5. [selskap1] AS v/ styrets leder dømmes til åbetale sakens kostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Ankemotpartens påstandsgrunnlag 
Kort oppsummert gjøres gjeldende at oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold og gyldig, jf 
arbeidsmiljøloven § 15-7 første og annet ledd. Selskapet hadde saklig grunn til å gjennomføre en omfattende 
nedbemanning med 150 personer høsten 2016. Utvalgskrets og utvalgskriterier som ble benyttet ved 
nedbemanningen er saklig begrunnet, jf arbeidsmiljøloven § 15-7. Det vises særlig til de føringer som er 
oppstilt i HR-2017-561 (posten), Rt-2015-1332 (Gresvig), Rt-2001-71 (Rasmussen) og Rt-1992-776 
(Sparebanken Nord-Norge). 

Nedbemanningen er gjennomført i en svært alvorlig økonomisk situasjon og som en del av en løpende 
nedbemanning, som i den situasjon som forelå måtte gjennomføres raskt for å trygge gjenværende stillinger. 
Det var viktig at den gjenværende og sterkt begrensede organisasjonen hadde nødvendig kompetanse og 
fleksibilitet. Den avtale som ble inngått med fagforeningene om at utvelgelse blant tariffert personell var 
begrenset til den enkeltes stillingskategori og stillingskategorien under, var derfor saklig begrunnet. Det var 
også utvelgelsen av overtallige, som skulle være basert på ansiennitet, kompetanse og særlige sosiale forhold 
og at under ellers like forhold skulle bedriftsansiennitet følges i tråd med Hovedavtalen mellom Norges 
Rederiforbund og LO/Industri Energi. Det var videre saklig begrunnet å avtale at arbeidstakerne, for å 
kvalifisere til stillinger i gjenværende organisasjon måtte oppfylle myndighetspålagte kvalifikasjoner for 
stillingen, kunne utføre nattarbeid og kunne utføre de beredskapsfunksjoner som tillå stillingen man ble vurdert 
mot. Det bestrides at de kollektivt fremforhandlede utvalgskretser og utvalgskriterier var ugyldige som 
stridende mot aldersdiskriminering slik anført av ankende part. 

Ankende part ble vurdert som overtallig kranfører og deretter vurdert mot stillingskategorien under som 
assisterende kranfører. Han ble vurdert å ikke fylle de beredskapskrav som tilligger denne stillingen da han ikke 
kan utføre arbeid som røykdykker. Han ble gitt tid og mulighet til å bestå røykdykkertesten. Selskapets svært 
alvorlige økonomiske situasjon avskar for øvrig tilrettelegging. I en situasjon etter en rekke forutgående runder 
med oppsigelser, hadde man en situasjon hvor betydelige deler av det personell som ble rammet i siste runde 
hadde både lang tjenestetid og høy alder. Når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold, er det 
ikke grunnlag for erstatningsansvar. 

Selskapet har begjært kjennelse for fratreden, jf arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd. En helhetsvurdering av 
arbeidsgivers og arbeidstagers interesser og behov tilsier at det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes 
under sakens videre gang. Oppsigelsen ble vurdert som saklig av tingretten og det foreligger ikke 
saksbehandlingsfeil. Ankende parts arbeidskraft har ikke kunnet nyttiggjøres på regningssvarende måte. 
Selskapets økonomiske situasjon over tid har vært svært anstrengt. Det foreligger interesseovervekt for 
fratreden. 

Ankemotpartens påstand 

I hovedsaken: 
1. [selskap1] AS frifinnes for krav om erstatning for brudd på lov av 21. juni 2013 nr. 61 (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) § 5. 
 

2. [selskap1] AS frifinnes for kravet om erstatning for brudd på aml. § 13-1(1). 
 

3. Anken forkastes. 
 

4. [selskap1] AS tilkjennes sakens kostnader for lagmannsretten. 
 

I begjæring om fratreden: 
1. A fratrer sin stilling i [selskap1] AS fra det tidspunkt retten fastsetter. 

 

2. [selskap1] AS tilkjennes sakens kostnader for lagmannsretten hva gjelder begjæring om fratreden. 
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Lagmannsretten bemerker: 
Saken har i hovedsak stått i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten, dog med ett nytt vitne for 
lagmannsretten, kranfører og tillitsvalgt B, som deltok ved fastsettelse av premissene for nedbemanning i 
september 2016. Det sentrale tvistepunkt har for lagmannsretten vært tolking av kulepunkt 7 i protokollen av 7. 
september 2016 om «myndighetspålagte kvalifikasjoner for stilling» knytter seg til beredskapsfunksjon som 
kranfører/assisterende kranfører. 

Lagmannsretten har delt seg i et flertall bestående av lagdommer Voll, lagdommer Mo, sorenskriver Ree og 
arbeidslivkyndig meddommer Høyland, og et mindretall bestående av arbeidslivkyndig meddommer Ullestad. 

Lagmannsrettens flertall er kommet til samme resultat som tingretten, og kan i det vesentlige tiltre tingrettens 
premisser, som er dekkende også for flertallets syn. Flertallet finner at det for lagmannsretten ikke er 
fremkommet noe som på avgjørende måte er egnet til å rokke ved tingrettens vurdering og de konklusjoner som 
er trukket, og viser til det som fremgår av tingrettens premisser, jf tvisteloven § 19-6 femte ledd. Flertallet 
nøyer seg derfor med noen supplerende bemerkninger til enkelte forhold. 

Lagmannsrettens flertall er enig i tingrettens vurdering av innholdet i utvelgelseskriteriene, samt at prosessen 
med utforming av disse og utvelgelsen har vært ryddig og saklig. Lagmannsrettens flertall deler således 
tingrettens vurdering av at utvelgelseskriterium 7 skal forstås slik at de som ikke oppfyller 
beredskapsfunksjonen kunne sies opp på denne bakgrunn. Og videre at det er tale om en beredskapsfunksjon 
etter beredskapsplanen og ikke myndighetspålagte beredskapsfunksjoner. 

Lagmannsrettens flertall finner det ikke tvilsomt at det til stillingen som assisterende kranfører er knyttet 
beredskapsfunksjon som røykdykker. Det fremgår bl.a av Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, hvor 
kranfører, assisterende kranfører og dekksarbeidere har ansvaret for «firefighting», med krav om at disse hvert 
annet år må gjennomføre og bestå helsetester og røykdykkerprøve. Fra ankemotpartens side ble det opplyst at 
dette fra høsten 2016 ble innskjerpet og at det kun utstedes sertifikat til de som består. Det var en generell 
innskjerping i bransjen mot de som forestår sertifiseringen som da fant sted. Den som ikke kommer gjennom 
helsetesten får ikke anledning til å ta den fysiske røykdykkerprøven. Det innebærer at de ikke vil fylle kravene 
som er knyttet til de aktuelle stillingene og ikke får reise offshore. 

Det er på det rene at ankende part verken i 2016 eller i dag kan utøve funksjonen som røykdykker, og at han 
heller ikke nå vil bestå de nødvendige tester. 

Slik lagmannsrettens flertall oppfatter ankende part, er han ikke uenig i at assisterende kranfører også var en del 
av røykdykkerlaget, men han mener det ikke er nødvendig å bestå testen da han (som assisterende kranfører) 
innehadde funksjonen som røykdykkerleder og derved ikke selv måtte utførte røykdykking. Av bevisførselen 
kom det frem at dette for så vidt var riktig, og at man tidligere hadde flere ressurser til å dekke opp, slik at det 
til enhver tid var tilstrekkelig antall aktive røykdykkere, selv om noen var fritatt av f. eks helsemessige årsaker, 
slik tilfellet var for ankende part. Dette var det ikke lenger mulighet for høsten 2016 i den kritiske økonomiske 
situasjonen selskapet da var kommet i. På det tidspunktet satt selskapet igjen med en aldrende arbeidstokk som 
i stor grad var avhengig av tilrettelegging. Dette var en del av grunnlaget for de utvelgelseskriterier som ble 
fremforhandlet med de tillitsvalgte. Det var også grunnen til at det ikke ble funnet rom for tilrettelegging med 
ekstra ressurser som hadde røykdykkerkompetanse når ankende part skulle jobbe. 

Lagmannsrettens flertall kan ikke se at selskapet kan bebreides for ikke å ha gjort mer for å tilrettelegge på det 
aktuelle tidspunkt. Selv om det i teorien kunne tenkes en løsning med å fortsette som tidligere med å bemanne 
ekstra, ville det lett medføre diskriminering i forhold til andre med tilretteleggingsbehov. Etter flertallets syn er 
utvelgelseskriteriene i protokollen saklig begrunnet ut fra den arbeidsstokken selskapet satt igjen med etter flere 
nedbemanninger, hvor knappe halvparten av de som skulle nedbemannes hadde et eller annet behov for 
tilpasning/tilrettelegging. 

Når det gjelder den interesseavveining som skal foretas etter arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd, må det i en 
slik situasjon være klare kjøreregler. Det mener flertallet protokollen har nedfelt og selskapet etterlevd. Det er 
ikke grunnlag for å betvile at selskapet også har vurdert ankende parts sosiale situasjon. Ankende part har ikke 
nærmere beskrevet eller dokumentert sin situasjon for lagmannsretten, utover en generell opplysning om en syk 
kone, familiens økonomiske avhengighet av hans inntekt og vanskelig arbeidsmarked. Lagmannsretten har ikke 
opplysninger om situasjonen for de øvrige oppsagte, utover at flere var/kom i en svært vanskelig situasjon. 
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Lagmannsrettens flertall har ikke ytterligere å bemerke til tingrettens vurderinger med hensyn til den 
interesseavveining som skal foretas etter arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd, og forholdet til 
utvelgelseskriteriene, og tiltrer i hovedsak tingrettens vurdering. 

Til ankende parts subsidiære anførsel om at protokollen er i strid med diskrimineringslovverket og ugyldig av 
den grunn, vil flertallet kort bemerke i tillegg til det som fremgår av ovenstående, at protokollen er 
fremforhandlet sammen med fagforeningslederne i en unntakstilstand for selskapet. At selskapet var i en kritisk 
situasjon er ikke bestridt. Ankende part var bistått av tillitsvalgte i drøftelsesmøte 20. september 2016 og i 
forhandlingsmøte 25. november 2016, uten at det ble gjort gjeldende noen innsigelser knyttet til protokollen. 

Lagmannsretten finner ikke at protokollen er diskriminerende, verken med hensyn til alder eller nedsatt 
funksjonsevne, slik anført av ankende part. Kriteriene er saklige ut fra den situasjonen selskapet var i, med 
behovet for å sikre videre drift og gjenværende arbeidsplasser. Beredskapsfunksjonene er knyttet til stilling, og 
ikke til alder. Videre finner flertallet at formuleringen om at det ikke er anledning til å gjøre unntak, motvirker 
diskriminering. Alle blir behandlet likt uavhengig av alder. 

Avslutningsvis vil flertallet kort bemerke at det for lagmannsretten er påberopt erstatning etter både 
arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven § 31. Sistnevnte grunnlag er nytt for 
lagmannsretten. På bakgrunn av den konklusjon lagmannsrettens flertall har kommet til ovenfor med hensyn til 
saklighetsvurderingen, er det ikke grunnlag for erstatning eller oppreisning etter noen av de påberopte grunnlag, 
herunder kravet om erstatning for lidt tap. 

Lagmannsrettens mindretall finner at selskapet ikke har gjort nok for å tilrettelegge for ankende part. Det står 
ikke noe i ansettelseskontrakten om at han må være røykdykker i denne stillingen. Selskapet har vært kjent med 
at ankende part hadde dårlig rygg, og hadde i flere år tilrettelagt for at han skulle være fritatt fra røykdykking på 
grunn at ryggplagene. Selskapet burde fortsatt med å tilrettelegge arbeidet for ankende part. I tillegg kommer 
den private situasjonen med konens helsetilstand, vanskelig arbeidsmarked og familiens økonomiske 
avhengighet av hans inntekter. Det kom ikke godt nok fram hvordan selskapet har vurdert de sosiale og 
menneskelige hensyn. 

Arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd slår fast at ikke enhver innsparing eller rasjonaliseringsgevinst kan 
begrunne en oppsigelse. Arbeidsgiveren pålegges å foreta en avveining mellom på den ene siden virksomhetens 
behov for å gjennomføre endringen og på den annen side de konkrete og individuelle ulempene som den 
enkelte arbeidstageren påføres. 

Mindretallet finner at oppsigelsen er usaklig og derfor må ansees ugyldig. 

*** 

Dom blir etter dette å avsi i tråd med flertallets votum, hvilket innebærer at anken forkastes. Når det gjelder 
erstatningskravene, har ankende part gjentatt de samme påstander som ble fremsatt for tingretten, som frifant 
ankemotparten både for oppsigelseskravet og erstatning. Med det resultat lagmannsretten har kommet til, skal 
det ikke avsies frifinnelse for noen av forholdene, da alle krav innbefattes av at anken forkastes. 
 
 
Sakskostnader 
Av avstemmingsreglene i tvisteloven § 19-3 følger det at hver dommer skal ta stilling til sakskostnader ut fra 
sitt standpunkt til realiteten, jf Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave, side 610 med videre henvisning til 
rettspraksis. I denne saken vil det si at meddommer Ullestad treffer avgjørelse om sakskostnadene ut fra sitt 
resultat slik det fremgår av mindretallets votum ovenfor. 

[selskap1] AS har vunnet saken og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning for sine 
sakskostnader av motparten. Lagmannsrettens flertall finner ikke at noen av unntaksbestemmelsene får 
anvendelse. Ankende part har vært bistått av prosessfullmektig med støtte av sin fagforening. Det tilsier at det 
ikke foreligger tungtveiende grunner for fritak som nevnt i tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Ved ankeforhandlingens avslutning fremla advokatene oppgaver over kostnader som kreves erstattet av 
motparten. Advokat Tandberg protesterte på vegne av ankende part på oppgaven fra advokat Toftevåg. Partene 
ble gitt frist til 26. november 2018 for supplerende oppgaver og utfyllende kommentarer. Oppgavene er 
supplert fra begge sider den 26. november 2018. Advokat Toftevåg krever erstattet til sammen kr 374.841, 
fordelt på kr 353.200 i salærer og kr 21.641 i utgifter til reise og opphold mv. Advokat Tandberg har i sin 
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oppgave gjentatt protesten på ankemotpartens salær med en timepris på kr 4.000 eks mva. Det er vist til at dette 
overstiger ankende parts pris med det dobbelte og det er brukt ca like mange timer. Det gjøres gjeldende at 
salæroppgaven overstiger det som er rimelig og nødvendig kostnad. 

Etter tvisteloven § 20-5 første ledd er det «nødvendige» kostnader som kan kreves erstattet av motparten. Det 
innebærer parten bare skal tilkjennes kostnader som skyldes arbeid og annet som har vært rimelig å utføre for å 
ivareta partens interesser i saken på en god og forsvarlig måte, jfr kommentarer til bestemmelsen i Norsk 
Rettsdata, hvor det heter videre: «I tilknytning til nødvendighetskriteriet poengterer forarbeidene at en part som 
velger å la seg bistå ved særlig kostbar bistand, som klar hovedregel ikke kan kreve merkostnadene ved dette 
erstattet av motparten, i alle fall ikke der spesialkompetanse klart ikke er nødvendig og forsvarer en høy 
kostnad, jf. HR-2017-1723-U. Det er kun i de tilfeller hvor en særlig kostbar bistand – ut fra sakens art og 
kompleksitet mv. – fremstår som nødvendig for å ivareta partens interesser på en forsvarlig måte, dette vil 
kunne kreves erstattet. Hva som vil være særlig kostbar bistand, vil måtte bero på en konkret, skjønnsmessig 
vurdering av omstendighetene i den aktuelle saken, og hva det f.eks. må antas at en alminnelig dyktig advokat 
ville ha krevd av salær i en slik sak. Generelt vil det være tale om en særlig kostbar bistand dersom salærkravet 
i ikke uvesentlig grad overstiger det som antas nødvendig ut fra en normalmålestokk.» 

Det er ikke tvilsomt at en timesats på kr 4.000 ligger i øvre sjikt for advokaters timepris. Med denne timesatsen 
skal man forvente en spesialkompetanse som gjør at timeforbruket ble tilsvarende lavere. Til sammenligning 
opererer ankende parts prosessfullmektig, som var ny for lagmannsretten, med en timepris på kr 1.950 eks mva. 

Lagmannsrettens flertall kan ikke se at det skulle være nødvendig å bruke 66 timer frem til ankeforhandling ut 
fra sakens art og kompleksitet for innanket part. Advokat Toftevåg førte også saken for tingretten og forutsettes 
i stor grad å kunne gjenbruke det som der ble gjort av saksforberedelse ettersom saken har stått i vesentlig 
samme stilling for lagmannsretten, hvor saken også ble iretteført over to dager. 

Lagmannsrettens flertall har delt seg i to med hensyn til hva som finnes å være nødvendig salær etter 
tvisteloven § 20-5 første ledd. Ekstraordinær lagdommer Ree og meddommer Høyland finner at salær i denne 
saken ikke bør overstige kr 250.000 eks mva. Lagdommer Voll og lagdommer Mo finner at salærene ikke bør 
overstige kr 200.000. I tråd med tvisteloven § 19-3 fjerde ledd tredje punktum blir det laveste beløp å legge til 
grunn. I tillegg kommer kostnader til reise, overnatting mv, samt juridisk utdrag med kr *8.926 21.641, slik det 
er fremsatt krav om. Samlede kostnader som skal erstattes for lagmannsrettens behandling av ankesaken utgjør 
etter dette kr *208.926 221.641. 

Lagmannsrettens mindretall, meddommer Ullestad, mener ut fra sitt standpunkt til realiteten ovenfor, at 
ankende part skal tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett i tråd med hovedregelen i 
tvisteloven § 20-2. Uten at det har betydning, legger mindretallet til at en er enig med flertallets nedsettelse av 
ankemotpartens salærkrav. 
 

* Rettet i medhold av tvl. § 19-8. Berit M. Mo. 
 
 
 
Krav om fratreden 
Etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd har arbeidstager rett til å stå i stillingen etter 
oppsigelse, dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4. Etter krav fra arbeidsgiver, kan retten 
bestemme at arbeidstager skal fratre dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under 
sakens behandling. 

Ankende part var etter ansiennitetsprinsippet overtallig som kranfører, og ble i medhold av kulepunkt to vurdert 
til stillingen som assisterende kranfører, hvoretter han ble oppsagt da han ikke kunne fylle kravene til 
beredskapsfunksjonen som tillå denne stillingen. En funksjon det er på det rene at han ikke vil kunne komme til 
å fylle da han ikke vil klare å bestå testene som kreves. 

Arbeidsgiver viser til selskapets vanskelig økonomiske situasjon, som selv om flere rigger nå er i drift, ikke 
tjener penger. 

Det følger av forarbeidende at det skal mye til før det avsies kjennelse for fratreden der oppsigelsen er 
begrunnet i virksomhetens forhold. I Ot.prp.nr.41 (1975–1976) side 75 er det uttalt at retten ikke bør avsi 
kjennelse for at arbeidstageren skal fratre i disse sakene. Dette er fulgt opp i rettspraksis, hvor listen for 
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fratreden er lagt høyt, selv om det finnes eksempel på at det er avsagt kjennelse for fratreden der oppsigelse er 
begrunnet i virksomhetens forhold. Lagmannsretten finner ikke at denne saken ligger slik an basert på 
situasjonen til selskapet pr i dag. Selv om lagmannsretten har funnet at oppsigelsen er saklig begrunnet, og at 
ankende part ikke vil kunne fylle de oppsatte beredskapskrav til stillingen som assisterende kranfører, er det 
ikke nok til at det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes til rettskraftig avgjørelse foreligger. 

Krav om fratreden tas etter dette ikke tilfølge. 

Ankende part har etter dette vunnet saken vedrørende fratreden og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd krav 
på dekning for sine omkostninger knyttet til dette. Advokat Tandberg har ikke spesifisert omkostningskravet 
knyttet til denne del av saken. Basert på kravet fra advokat Toftevåg, som krever dekket 8 timers arbeid knyttet 
til denne del av saken, finner lagmannsretten at nødvendige sakskostnader knyttet til spørsmål om fratreden 
passende kan settes til 8 timer à kr 1.995 eks mva., avrundet til kr 16.000 eks mva. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Domsslutning 
 

1. Anken forkastes 
 

2. Innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse betaler A kr *208.926 221.641 -
tohundreogåttetjueentusennisekshundreogtjueseksførtien- til [selskap1] AS i sakskostnader for 
lagmannsretten. 

 
 

* Rettet i medhold av tvl. § 19-8. Berit M. Mo. 
 
 

Slutning i kjennelse 
 

1. Begjæring om fratreden for A tas ikke tilfølge. 
 

2. Innen 2 -to- uker fra forkynnelse av denne kjennelse betaler [selskap1] AS kr 16.000 -sekstentusen- til A i 
sakskostnader.  
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Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse - LE-2018-172601 
 
 

Instans Eidsivating lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2018-12-14 
Publisert LE-2018-172601 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Nedbemanning. Begjæring om fratreden. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om 15 ansatte, som var oppsagt begrunnet i virksomhetens 

forhold, hadde rett til å fortsette i sine stillinger under sakens behandling for 
domstolene, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11. Arbeidsgiver anførte at den aktuelle 
delen av virksomheten var nedlagt og at det ikke var stillinger å fortsette i. 
Lagmannsretten fant at det var atskillig tvil om hvorvidt oppsigelsene ville anses 
gyldige. Blant annet var det usikkert hva arbeidsgiver hadde foretatt seg for å 
vurdere om det var annet passende arbeid i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 
15-7 annet ledd. Arbeidsgivers begjæring om fratreden ble ikke tatt til følge. 
(Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Nedre Romerike tingrett TNERO-2018-149783 – Eidsivating lagmannsrett LE-
2018-172601 (18-172601ASK-ELAG).Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-
2019-295-U. 

Parter O, F, J, A, E, P, D, L, G, C, H M, K, B og I (for disse: advokat Alexander 
Salvatore Cascio) mot Elkjøp Norge AS (advokat Nicolay Skarning). 

Forfatter Lagdommer Ola Rambjør Heide, lagdommer Fritz Borgenholt og lagdommer 
Kjersti Lund. 

Sist oppdatert 2019-08-20 
 

 
 

 

Saken gjelder rett til å stå i stilling under tvist om gyldighet av oppsigelse av arbeidsforhold, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd. 

De ankende parter er ansatte i Elkjøp Norge AS, og de har arbeidet i underenheten Elkjøp Distribusjon med 
hjemtransport av varer til kunder. I denne enheten har det i tillegg til de ankende parter vært ca. 30 ansatte. 
Våren og sommeren 2018 var det uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen NTF om 
inngåelse av tariffavtale for de ansatte i form av Grossistoverenskomsten. Etter blant annet mekling hos 
Riksmeklingsmannen og boikottaksjoner – aksjoner som Oslo byfogdembete senere la til grunn var ulovlige – 
inngikk Elkjøp AS og NTF avtale om at Grossistoverenskomsten fikk anvendelse i arbeidsforholdene i Elkjøp 
Distribusjon. 

I etterkant av avtalen har Elkjøp Norge AS besluttet å avvikle virksomheten i Elkjøp Distribusjon, og alle 
ansatte er sagt opp. Flere ansatte har godtatt ulike løsningsforslag som innebar fratreden fra stilling og 
frasigelse av retten til å ta ut søksmål. De ankende parter har derimot ikke inngått slike avtaler, men bestridt 
oppsigelsene og varslet søksmål. Søksmålsfristen er ennå ikke utløpt og stevninger er ikke tatt ut. 

Elkjøp Norge AS satte 9. oktober 2018 fram begjæring om at de ankende parter skulle fratre sine stillinger ved 
oppsigelsesfristens utløp 31. oktober 2018, under henvisning til arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd. De 
ankende parter tok til motmæle i tilsvar 26. oktober 2018, og de gjorde der gjeldende at det ikke var grunnlag 
for fratreden. 

Nedre Romerike tingrett avsa etter skriftlig behandling kjennelse 1. november 2018 med slik slutning: 
1. Den del av saken som gjelder N heves. 

 

2. M, P L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A og O fratrer sine stillinger senest 16. november 2018. 
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3. M, P, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A og O dømmes in solidum til innen 2 – to – uker fra forkynningen av 
kjennelsen å erstatte Elkjøp Norge AS' saksomkostninger med 96 000 – nittisekstusen- kroner. 

 

De arbeidstakere som er omfattet av kjennelsens punkt 2 og 3 har 5. november 2018 anket tingrettens 
avgjørelse, og gjort gjeldende at kjennelsen lider av feil ved bevisvurderingen, rettsanvendelsen og 
saksbehandlingen. Det ble samtidig med ankeerklæringen fremsatt begjæring om utsatt fullbyrdelse av 
kjennelsen inntil lagmannsretten har kunnet ta stilling til anken. 

Elkjøp Norge AS har tatt til motmæle i tilsvar av 13. november 2018, der det er anført at tingrettens kjennelse 
er riktig og at det ikke er grunnlag for utsatt fullbyrdelse. 

Ankesaken ble oversendt lagmannsretten 15. november 2018. Det fremgår av oversendelsen at tingretten 
besluttet at adgangen til å fullbyrde eller håndheve avgjørelsen utsettes til lagmannsretten har avgjort 
spørsmålet, og senest til 15. desember 2018, jf. tvisteloven § 19-13 tredje ledd. 

Det har etter oversendelsen vært ytterligere utveksling av prosesskriv. I prosesskriv av 27. november 2018 
opplyser advokat Cascio at ankesaken skal heves for tre av de ankende parter – P, O og D. For de to førstnevnte 
er partene enige om saksomkostningsspørsmålet, mens for sistnevnte har ankemotparten fastholdt sitt krav om 
sakskostnader. 

I prosesskriv 3. desember 2018 opplyser ankemotparten at også E har gått over i ny stilling og har frafalt sitt 
krav om å stå i stilling. Lagmannsretten har imidlertid ikke mottatt prosesskriv fra ankende part med begjæring 
om heving av saken for så vidt gjelder E, og legger derfor til grunn at han fortsatt er en del av saken. 
 
 
Partenes påstander og påstandsgrunnlag 
De ankende parter – som opprinnelig var M, P, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A og O – har i det vesentlige 
gjort gjeldende: 

Den klare hovedregelen er at arbeidstaker skal ha rett til å stå i stilling frem til det foreligger en rettskraftig 
avgjørelse om oppsigelsenes gyldighet. Unntak fra dette skal bare skje unntaksvis, der det etter en streng 
vurdering foreligger sterke grunner som tilsier at dette ville være urimelig for arbeidsgiver, og arbeidstaker 
heller ikke rammes spesielt hardt. Særlig strengt skal urimelighetsvilkåret i § 15-11 annet ledd forstås i de 
tilfeller der oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, som her. Formålet med denne bestemmelsen er å 
sikre kontinuitet i arbeidsforholdet som gjør det mulig for arbeidstaker å fastholde stillingen dersom 
oppsigelsen senere blir kjent ugyldig. Dette gjenspeiler seg imidlertid ikke i tingrettens konkrete vurderinger. 

Tingretten har blant annet lagt vekt på at det er fare for illojal opptreden fra de ansattes side. Dette er ikke 
engang anført fra Elkjøps side, og er således vektlagt i strid med tvisteloven § 11-2 første ledd, og det er heller 
ikke bevismessig dekning for det. Det er dessuten ikke noe rettskildemessig grunnlag for at «fare for illojal 
opptreden» er et relevant hensyn i fratredelsesvurderingen ved en oppsigelse begrunnet i virksomhetens 
forhold. 

Tingretten har langt på vei konkludert med at oppsigelsene er lovlige. Dette er i strid med det 
varsomhetsprinsipp Høyesterett har oppstilt, som tilsier at domstolene må vise større tilbakeholdenhet med å 
etterkomme en begjæring om fratreden før oppsigelsessaken er behandlet i sin fulle bredde, som først vil skje 
under hovedforhandlingen. Her er ikke engang stevning tatt ut. 

Under vurderingen av det sannsynlige utfallet av hovedsaken har tingretten lempet hele bevisbyrden over på de 
ansatte. Det er vanskelig å forstå tingrettens konklusjoner når det gjelder de anførte grunnlagene for at 
oppsigelsene er ugyldige. Blant annet er det uvisst på hvilket grunnlag tingretten har konkludert med at det er 
lite sannsynlig at Elkjøp vil benytte transportfirmaer som kan tenkes å omfattes av arbeidsmiljøloven § 15-7 
tredje ledd, som forbyr oppsigelse dersom arbeidsgiver tar sikte på å sette ut arbeidet til selvstendige 
oppdragstakere. Videre har tingretten feilaktig konkludert med at Elkjøp sannsynligvis har oppfylt plikten til å 
finne annet passende arbeid etter arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. Dette til tross for at Elkjøps 
opplysninger om manglende stillinger er helt udokumentert. Tingretten konkluderer konsekvent i de ansattes 
disfavør i spørsmål der det i beste fall foreligger bevisuklarhet. Dette er i strid med lovens hovedregel, og klare 
uttalelser i både forarbeider og rettspraksis. Tingretten har heller ikke vurdert flere sentrale anførsler fra de 
ansatte. 
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Selv basert på det faktum tingretten legger til grunn er det vanskelig å se at det strenge krav til urimelighet er 
oppfylt. Faren for illojal opptreden og at de ansatte ikke har sannsynliggjort at oppsigelsene er ulovlige, 
oppfyller ikke det strenge urimelighetskravet. Det understrekes at dersom lagmannsretten stadfester tingrettens 
fratredelseskjennelse vil dette være endelig, og avskjære de oppsagtes mulighet til å stå i stilling for resten av 
prosessen. Dette gjelder selv dersom de ansatte etter full bevisførsel under hovedforhandlingen får medhold i at 
oppsigelsene er ugyldige, og arbeidsgiver påanker dommen. Det må derfor utvises varsomhet med å beslutte 
fratreden så tidlig i saksforløpet. Arbeidsgiver står derimot fritt til å fremme flere begjæringer om fratreden 
underveis i saken. 

Det foreligger saksbehandlingsfeil ved at flere av de ansattes anførsler ikke er vurdert og ved at det ble satt en 
svært kort tilsvarsfrist som har bidratt til å velte hele bevisbyrden og tvilsrisikoen på de ansatte. 
Saksbehandlingsfeilene må tillegges virkning. Slik saken ligger an er det likevel antakelig hensiktsmessig om 
lagmannsretten avsier realitetsavgjørelse, jf. tvisteloven § 29-22 annet ledd. 

De ankende parter har nedlagt slik påstand: 
1. Begjæringen om fratreden tas ikke til følge. 

 

2. M, P, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A og O gjeninntrer straks i sine stillinger i Elkjøp Norge AS. 
 

3. De ankende parter tilkjennes sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten. 
 

Ankende part har videre nedlagt slik påstand: 
1. Sak 18-172601ASK-ELAG heves for D, P og O. 

 

2.  Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 

Ankemotparten – Elkjøp Norge AS – har i det vesentlige gjort gjeldende: 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd at arbeidsgiver kan begjære arbeidstakers fratreden «dersom 
retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling.» Ved en nedleggelse, som 
i denne sak, vil retten til å stå i stilling normalt anses som urimelig. Tingretten har vurdert det rettslige 
utgangspunktet riktig og i tråd med gjeldende rett og lovgivers intensjoner vurdert sakens konkrete 
omstendigheter, i stedet for ukritisk og uten reell prøvelse å falle ned på hovedregelen om å stå i stillingen. 
Verken forarbeider eller rettspraksis legger opp til at unntak fra retten til å stå i stilling skal skje unntaksvis. 

Tingretten har konkret vurdert urimeligheten av at de ankende parter står i stillingen når realiteten er at dette 
kun dreier seg som en ytterligere forlenget oppsigelsestid utover 31. oktober. Tingretten har blant annet 
vektlagt det sannsynlige utfallet av oppsigelsene, og det er at disse er saklige og gyldige. Tingretten har videre 
vurdert ulempene for arbeidstakerne, men det er ikke anført konkrete ulemper bortsett fra de alminnelige 
ulemper knyttet til fratreden. Det er også relevant, slik tingretten har gjort, å legge vekt på de ansattes atferd, 
herunder de ansattes forhold under boikottaksjonen som Oslo byfogdembete la til grunn var urettmessige. 

Nedbemanningsgrunnlaget er rasjonelt og oppsigelsene vil bli opprettholdt som gyldige. Oppsigelsene omfattes 
verken av arbeidsmiljøloven § 15-7 annet eller tredje ledd, eller av arbeidsmiljøloven § 16-4. Kravene om å stå 
i stilling bærer mer preg av å være en kollektiv aksjon med det formål å forsinke effektiviseringsprosesser samt 
å heve lønn, enn å være et uttrykk for reell uenighet om grunnlaget for endringene/oppsigelsene. Det reduserte 
antallet som nå krever å stå i stilling viser også at virksomheten slik den eksisterte, faktisk er falt bort. Det er 
ikke grunnlag for å utvise varsomhet ved vurderingen av oppsigelsens antatte gyldighet før dom er falt. 

Å opprettholde arbeidsforholdene frem til rettskraftig dom foreligger, vil medføre vesentlige vanskeligheter for 
Elkjøp, ikke minst i form av at det vil hindre implementering av en rekke saklige og kostnadsbesparende 
prosesser, og at et flertall av de ansatte allerede har akseptert endringene og fratrådt sine arbeidsoppgaver i 
henhold til dette. Det har gjort og gjør seg også gjeldende forhold blant og mellom de ansatte som går ut over 
både ansatte, Elkjøp og Elkjøps kunder. Grove trusler og medvirkning til tidligere ulovlige aksjoner er blant 
disse. Det vil derfor være urimelig at arbeidsforholdene opprettholdes under sakens behandling. 

Det er ikke begått saksbehandlingsfeil, idet tingretten har foretatt en bred og grundig vurdering av de relevante 
forholdene i saken. 

Ankemotparten har nedlagt slik påstand: 

Anken forkastes. 

Elkjøp Norge AS tilkjennes sakskostnader. 
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Lagmannsretten bemerker: 
Det er ikke begjært muntlig forhandling for lagmannsretten, og dette anses heller ikke nødvendig for å sikre en 
forsvarlig og rettferdig behandling av saken, jf. tvisteloven § 29-15 første og andre ledd og Den europeiske 
menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 1, jf. også Rt-2007-459. 

Dersom det blir anlagt sak om gyldigheten av en oppsigelse, har arbeidstakeren etter arbeidsmiljøloven § 15-11 
annet ledd som hovedregel rett til å fortsette i stillingen etter oppsigelsesfristens utløp. Retten til å stå i 
stillingen gjelder også når arbeidstaker innen utløpet av oppsigelsesfristen underretter arbeidsgiver om at 
søksmål vil bli reist innen åtte- ukersfristen etter arbeidsmiljøloven § 17-4 femte ledd. I dette tilfellet er 
søksmål ennå ikke tatt ut, men arbeidstakerne har varslet slikt søksmål innen lovens frist. 

Hensynet bak hovedregelen om at oppsagte arbeidstakere har rett til å stå i stillingen er angitt slik i Ot.prp. nr. 
24 (2005-2006): 

Retten til å fortsette i stillingen ved tvist om oppsigelse er viktig for stillingsvernet. Det sikrer kontinuitet i 
arbeidsforholdet og gjør det mulig for arbeidstaker å fastholde stillingen dersom oppsigelsen senere blir 
kjent ugyldig. Dersom arbeidstaker fratrer stillingen, vil gjeninntreden i praksis vise seg vanskelig. 
Departementet understreker at det er viktig å opprettholde en reell mulighet til å fortsette i 
arbeidsforholdet og at dette også bør gjelde ved ankebehandling av en dom som har gått i arbeidstakers 
disfavør. Departementet mener at arbeidsgivers interesser er godt nok ivaretatt gjennom adgangen til å 
begjære kjennelse for fratreden. 

Etter krav fra arbeidsgiveren kan retten bestemme at arbeidstakeren skal fratre «dersom retten finner det 
urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling». Det fremgår av forarbeidene (Ot.prp. nr. 
49 (2004-2005) side 238-239) at urimelighetsvurderingen må bero på en «totalvurdering av arbeidsgivers og 
arbeidstakers interesser og behov», og at dersom retten skal treffe kjennelse om fratreden må det foreligge «en 
interesseovervekt for fratreden». Denne avveiningen må også foretas i saker hvor oppsigelsen er begrunnet i 
virksomhetens forhold, og det er ikke grunnlag for å stille opp som utgangspunkt at fratreden i slike tilfeller 
bare kan bestemmes i unntakstilfeller, se nevnte forarbeider side 238. Det skal imidlertid mer til for å ta en 
begjæring om fratreden til følge på grunn av virksomhetens forhold enn der oppsigelsen skyldes forgåelser av 
arbeidstaker. I Rt-2004-1413 avsnitt 19 er det uttalt at det skal «relativt meget til» for å pålegge en arbeidstaker 
å fratre under saken dersom oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold. 

En rekke momenter og hensyn kan være relevante ved interesseavveiningen, og hvilke hensyn som er aktuelle 
og vekten av hensynene vil kunne variere fra sak til sak. Det sannsynlige utfall av oppsigelsessaken er et 
sentralt moment ved vurderingen av om det er rimelig at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling. I de 
nevnte forarbeidene er enkelte andre hensyn fremhevet, uten at dette foregir å være uttømmende: 

I rettspraksis har det blant annet vært lagt vekt på om arbeidsgiver har hatt muligheter for alternativ 
plassering av arbeidstaker eller om andre arbeidsoppgaver eksisterer. Departementet er enig i at også 
slike momenter vil kunne være relevante i vurderingen. Den økonomiske belastning for partene har også 
vært ansett som relevante hensyn. I rettspraksis er det eksempel på at dersom de hensyn som taler for at 
arbeidstaker fratrer er særlig tungtveiende, vil det av den grunn kunne gis kjennelse for fratreden selv om 
en slik løsning kan føre til (store) problemer for arbeidstaker. Hensynet til de øvrige ansatte vil også kunne 
være relevant, herunder hvilke følger det vil få for andre ansatte i virksomheten at en arbeidstaker 
fortsetter i stillingen under behandlingen av saken. Et eksempel på dette er dersom fortsettelsesretten 
bidrar til at andre arbeidstakere permitteres. Det vil også være relevant å legge vekt på om 
fortsettelsesretten bidrar til konflikter eller andre miljømessige belastninger som går ut over andre 
arbeidstakere. 

Det er relevant å legge vekt på om arbeidsgivers saksbehandling forut for oppsigelsen har vært 
betryggende. Det skal legges vekt på om det er oppnådd enighet med de tillitsvalgte. 

Grunnlaget for å kunne vurdere det sannsynlige utfall av saken vil kunne være forskjellig alt etter som 
hovedforhandling i saken er avholdt eller ikke, jf. Rt-2002-712. I saker hvor det ikke er avholdt 
hovedforhandling, vil grunnlaget være svært begrenset. Særlig i saker hvor vurderingen av sannsynlig utfall 
beror på et komplekst og/eller omfattende bevismateriale, tilsier hensynene bak hovedregelen om rett til å stå i 
stillingen at domstolene bør vise en viss tilbakeholdenhet med å legge til grunn som sannsynlig at oppsigelsen 

576



er gyldig. Det samme gjelder i saker der de hensyn som skal avveies blir klart best belyst gjennom 
hovedforhandling. Etter lagmannsrettens syn er dette nettopp et slikt tilfelle hvor det bør utvises slik 
tilbakeholdenhet. Saken må anses rettslig og faktisk kompleks, og vurderingsgrunnlaget på dette tidspunkt er 
klart svakere enn ved en hovedforhandling. 

Begrunnelsen for oppsigelsene er at Elkjøp Norge AS har besluttet å legge ned Elkjøp Distribusjon, etter at 
denne enheten innenfor Elkjøp har gått med underskudd siden oppstarten i 2016. Arbeidsgiver har vurdert det 
slik at lønns- og kostnadsnivået etter at Grossistoverenskomsten ble del av arbeidsavtalene, sammen med det 
løpende underskuddet, ikke er forenlig med virksomheten og heller ikke bærekraftig. 

Det er ikke tvilsomt at bedriftsøkonomiske behov kan medføre at oppsigelse av hele eller deler av 
arbeidsstokken kan anses saklig etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Arbeidsgiver må imidlertid 
sannsynliggjøre at tilstrekkelige behov foreligger, og vise at det er foretatt en grundig analyse av de 
økonomiske faktorer som er relevante. Bestemmelsen forstås slik at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det 
foreligger et bedriftsøkonomisk begrunnet behov som tilsier at oppsigelser er nødvendig. Dersom 
omstillingsbehovet er reelt og godt dokumentert, aksepterer domstolen som hovedregel denne typen 
oppsigelser, forutsatt at arbeidsgiveren for øvrig har gått korrekt frem, se Fougner m.fl. Arbeidsmiljøloven, 
kommentarutgave, § 15-7 punkt II. Elkjøp Norge AS har lagt frem budsjettoversikter som viser at 
personalkostnadene har økt vesentlig etter at Grossistoverenskomsten ble lagt til grunn. Lagmannsretten vil ut 
fra det fremlagte materialet – og med den begrensede prøving som kan foretas på dette stadium av saken – 
legge til grunn at det foreligger tilstrekkelige økonomiske behov for å omstille virksomheten. 

Når oppsigelsen skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er en oppsigelse likevel ikke saklig 
dersom arbeidsgiver har «et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker», jf. § 15-7 annet ledd. 
Det er også her arbeidsgiver som må godtgjøre at det ikke finnes slikt passende arbeid, eller at arbeidstaker har 
avslått et tilbud om passende arbeid. Elkjøp Norge AS har gjort gjeldende at det ikke fantes slikt passende 
arbeid å tilby, og at selskapet ikke var i posisjon til å tilby stillinger utenfor selskapet, slik som franchisetakere. 
Lagmannsretten bemerker at rettssubjektet som skal vurderes – «virksomheten» etter § 15-7 annet ledd – er 
Elkjøp Norge AS, jf. HR-2018-880-A. Det er riktig at eventuelle ledige stillinger hos franchisetakere da ikke er 
relevant. 

Elkjøp Norge AS har gjennomgående vist til at de ansatte har blitt forespurt om hvor de ville være interessert i 
å ta annet passende arbeid, og på bakgrunn av sine innspill har de blitt vurdert for de stillinger som var ledige, 
men at det på tidspunktet for oppsigelse ikke fantes «annet passende arbeid» å tilby de ansatte. Lagmannsretten 
finner det ut fra opplysningene i saken tvilsomt om arbeidsgiver med dette har oppfylt sin plikt til å tilby annet 
passende arbeid. Aktivitetsplikten synes i stor grad lagt på arbeidstakerne selv. Lagmannsretten viser til 
protokoller fra drøftingsmøter, der det fremgår at arbeidstaker der blir spurt om vedkommende kunne tenke seg 
å jobbe i en butikk, at arbeidstaker ble gjort oppmerksom på at det ligger ledige stillinger på Workplace, og at 
arbeidsgiver oppfordrer arbeidstaker «til å ta ansvar for å aktivt finne aktuelle stillinger internt og søke på 
disse». 

Det er noe uenighet mellom partene om det finnes stillinger i Elkjøp Norge AS som er passende for de 
oppsagte. Elkjøp Norge AS har imidlertid i anketilsvaret opplyst at det var ca. 15 ledige stillinger ca. en måned 
etter oppsigelsene. Det foreligger ikke opplysninger om antall ledige stillinger på oppsigelsestidspunktet. Disse 
opplysningene om ledige stillinger i selskapet sammenholdt med at aktivitetsplikten for å finne passende arbeid 
for en stor del er lagt på arbeidstaker, og sammenholdt med at det ikke i særlig grad er redegjort for hva 
arbeidsgiver har foretatt for å vurdere om det er annet passende arbeid, etterlater etter lagmannsrettens syn tvil 
om Elkjøp Norge AS i alle fall på dette tidspunkt av saken har godtgjort om det finnes annet passende arbeid 
for de oppsagte arbeidstakerne. 

Partene er videre uenige om oppsigelsene er i strid med arbeidsmiljøloven § 15-7 tredje ledd, som bestemmer at 
«oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved 
bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens 
fortsatte drift.» Slik saken er opplyst, har ikke lagmannsretten grunnlag for å trekke andre konklusjoner under 
prøvingen av begjæringen om fratreden enn den tingretten har foretatt. Arbeidet er satt ut til «selvstendige 
virksomheter/aktører innen transport og logistisk», slik opplyst av ankemotparten. Disse er ikke selvstendige 
oppdragstakere i lovens forstand. Lagmannsretten vil ikke utelukke at det i klare omgåelsestilfeller vil kunne 
legges til grunn at selvstendige virksomheter som overlater større deler av oppdraget til selvstendige 
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oppdragstakere, rammes av § 15-7 tredje ledd. I denne saken er det i alle fall ikke foreløpig godtgjort at det 
foreligger et slikt omgåelsestilfelle. 

Det er likevel, på grunn av lagmannsrettens vurdering av § 15-7 annet ledd, atskillig tvil om hvorvidt 
oppsigelsene vil anses gyldige. 

I et slikt tilfelle skal det særlig sterke grunner til for å ta en begjæring om fratreden til følge – å anse det 
urimelig at arbeidstakerne står i stilling. De økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver ved at arbeidstakerne 
blir stående i stilling, slik redegjort for blant annet i ankemotpartens prosesskriv av 21. november 2018, utgjør 
ikke slike sterke grunner i denne saken. Det er på det rene at også for arbeidstakerne vil fratreden ha klare 
negative konsekvenser, ved at de mister sin inntekt. Når det også er tvilsomt om oppsigelsene er gyldige, vil det 
ramme arbeidstakerne særlig hardt dersom de nå må fratre og fratreden vanskeliggjør gjeninntreden etter 
rettskraftig dom. 

Det er på det rene at konfliktnivået mellom arbeidstakere og arbeidsgiver har vært høyt. Det kan blant annet 
vises til det faktumgrunnlaget som fremkommer av Oslo byfogdembetes kjennelse 27. juni 2018. Dersom 
arbeidsgivers begjæring om fratreden ikke tas til følge, vil dette kunne føre til at konflikten videreføres og 
eventuelt forsterkes. Det kan imidlertid ikke legges til grunn at den ene part i konflikten er så vidt klart å 
klandre for denne situasjonen at det må anses urimelig at arbeidstakerne får stå i stillingen. Lagmannsretten kan 
heller ikke e at det er konkretisert noen fare for fremtidig illojal opptreden fra arbeidstakernes side som bør 
tillegges vekt ved vurderingen. 

Samlet sett er lagmannsretten kommet til at det ikke er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens 
behandling, og kravet om fratreden tas derfor ikke til følge. 

Anken har med dette ført fram, og de ankende parter har derfor som utgangspunkt krav på å få dekket sine 
omkostninger ved ankesaken, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Lagmannsretten skal også legge til 
grunn sitt resultat for avgjørelsen av saksomkostningskravet for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd, og 
også for førsteinstans har de ankende parter vunnet saken fullt ut. De har derfor som utgangspunkt krav på å få 
erstattet sine omkostninger for tingretten. Lagmannsretten har vurdert om det er grunnlag for å unnta fra disse 
utgangspunktene, men ikke funnet grunnlag for det. 

Advokat Cascio har krevd 32 000 kroner i omkostninger for 16 timers arbeid i hver instans. Lagmannsretten 
finner at dette er rimelige og nødvendige omkostninger ved saken, og beløpene tilkjennes derfor. 

Saken for så vidt gjelder ankende parter D, P og O skal heves. I utgangspunktet har ankemotparten da krav på å 
få dekket sine omkostninger, jf. § 20-2 første og annet ledd. Det er imidlertid opplyst at ankemotparten, P og 
Brudvik har forlikt også saksomkostningene, slik at det ikke gjenstår et krav om saksomkostninger å ta stilling 
til for lagmannsretten. Det samme gjelder imidlertid ikke D, hvor det er opplyst at Elkjøp Norge AS har 
fastholdt sitt krav om sakskostnader. Lagmannsretten er imidlertid kommet til at det ikke bør tilkjennes 
omkostninger for noen instans i Ds sak, idet det gjør seg slike tungtveiende grunner gjeldende som gjør det 
rimelig å ikke ilegge slikt ansvar, jf. § 20-2 tredje ledd. 

Lagmannsretten viser til at D hadde god grunn til å få saken prøvd, jf. det resultatet lagmannsretten har kommet 
til for de øvrige arbeidstakernes del. Han har frafalt kravet fordi han under sakens gang har fått andre 
sysselsettingsmuligheter. Det vises også til at saken har velferdsmessig betydning for D og at styrkeforholdet 
mellom ham og arbeidsgiver tilsier at han fritas for omkostningsansvar. Lagmannsretten viser videre til at Ds 
sak ikke kan ses å ha medført særlige ekstra kostnader for ankemotparten, og til at hans anke også ville ført 
frem dersom den hadde blitt avgjort på realiteten. 
 

 Slutning: 
1. Sak 18-172601ASK-ELAG heves for D, P og O. 

 

2. I sak mellom D og Elkjøp Norge AS bærer hver av partene sine omkostninger ved saken for tingrett og 
lagmannsrett. 

 

3. Begjæringen om fratreden for M, L, K, J, I, H, G, F, E, C, B og A tas ikke til følge. 
 

4. Elkjøp Norge AS betaler til M, L, K, J, I, H, G, F, E, C, B og A 32 000 – trettitotusen – kroner i 
saksomkostninger for tingretten, og 32 000 – trettitotusen – kroner i saksomkosntinger for lagmannsretten. 
Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen 

578



Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse - LH-2018-176320 OG LH-
2018-176326 

 
 

Instans Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2018-12-13 
Publisert LH-2018-176320 OG LH-2018-176326 
Stikkord Arbeidsrett. Begjæring om fratreden. Arbeidsmiljøloven § 15-11 første og andre 

ledd. 
Sammendrag Saken gjaldt begjæring om fratreden under behandlingen av en oppsigelsessak. To 

arbeidstakere hadde i oppsigelsestiden tatt ut stevning med påstand om at 
oppsigelsene skulle kjennes ugyldige, samt krav om erstatning. I tilsvaret begjærte 
bedriften at arbeidstakerne skulle fratre sine stillinger. Hvorvidt det var urimelig at 
arbeidsforholdet ble opprettholdt, måtte vurderes konkret for hver av 
ankemotpartene. Til arbeidstakernes fordel talte at utfallet av oppsigelsessaken 
ikke framstod som sannsynliggjort. Videre framstod ikke arbeidsgivers 
utfordringer knyttet til å opprettholde arbeidsforholdet som uvanlige, 
uoverkommelige eller tilstrekkelig tungtveiende. Arbeidsgiver fikk ikke medhold. 
(Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Salten tingrett TSALT-2018-95900 og TSALT-2018-96244 – Hålogaland 
lagmannsrett LH-2018-176320 og LH-2018-176326 (18-176320ASK-HALO og 
18-176326ASK-HALO). 

Parter Coop Nordland Sa (advokat Kristin Fagerheim Hammervik) mot A og B (for disse: 
advokat Thomas Hansen). 

Forfatter Lagdommer Tonje Fisknes, lagdommer Vidar Stensland og lagmann Dag Nafstad. 
 

 
 

 

Saken gjelder begjæring om fratreden under behandling av tvist om oppsigelse i arbeidsforhold. 

Saken gjelder to arbeidstakere; A og B. Sakene behandles under ett i lagmannsretten, slik de også er behandlet 
under ett i tingretten. 

Om sakens bakgrunn vises til følgende fra tingrettens kjennelse: 

A og B har arbeidet som butikkmedarbeidere i Coop Nordland AS avdeling X siden henholdsvis 2009 og 
2008. Avdelingen ble nedlagt i 2016 og begge ble flyttet over til avdeling Y, som i 2018 ble gjort om til Z. Z 
omsetter byggevarer og maling og har ca 14 ansatte. 

22.03.2018 og 23.03.2018 ble det gjennomført oppklaringssamtaler med henholdsvis A og B. For 
arbeidsgiver Coop Nordland var sikkerhetsleder C til stede. I tillegg var D fra Pegasus Kontroll AS til 
stede. A og B fikk tilbud om å ha bisitter til stede, men takket nei. Det er skrevet rapport fra møtene og 
begge ansatte har skrevet en egenerklæring. 

Bakgrunn for møtene var at Pegasus Kontroll hadde fått i oppdrag å utrede og analysere vedvarende 
dårlig årsresultat og mistanke om svinn. Etter kontroller ble det konkludert med at det var gitt rabatter i 
forbindelse med salg eksternt og internt i større omfang enn forventet, og det ble fattet mistanke om at det 
var gitt uberettigede rabatter – rabatter som ikke var i henhold til interne retningslinjer og/eller som ikke 
var godkjent. 

Etter møtene i mars ble A og B innkalt til drøftingsmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1. Møtene ble 
avholdt i april. 

A og B mottok oppsigelser i brev av 23.04.2018. 
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Coop Nordland hevder at det ble avtalt A og B skulle fritas for arbeidsplikt mot å få lønn i 
oppsigelsestiden. A og B var ikke i jobb etter oppsigelsen fram til 05.06.2018 da Coop Norland aksepterte 
at de hadde rett til å arbeide i oppsigelsestiden. De har vært i arbeid siden. 

A og B tok ut stevning 19.06.2018 med påstand om at oppsigelsene skulle kjennes ugyldig og med krav om 
erstatning etter rettens skjønn. 

Tilsvar er datert 19.07.2018. I tilsvaret har Coop Nordland begjært at A og B skal fratre stilling som 
butikkmedarbeidere fra det tidspunkt retten bestemmer, jf arbeidsmiljøloven § 15-15 (2). 

A og B har tatt til motmæle i tilsvar til begjæringen om fratreden i prosesskrift av 07.09.2018. 

Salten tingrett avsa 9. oktober 2018 kjennelse med slik slutning: 

I sak 18-095900TVI-SALT A: 
Begjæringen fra Coop Nordland Sa om fratreden overfor A tas ikke til følge. 

I sak 18-096244TVI-SALT B: 
Begjæringen fra Coop Nordland Sa om fratreden overfor A tas ikke til følge. 

For begge: 
Coop Nordland Sa dømmes til å betale sakskostnader til A og B med kr 38.187,50 innen to uker fra 
forkynnelse av denne kjennelse. 

Coop Nordland SA har anket kjennelsen. A og B har inngitt anketilsvar. Coop Nordland SA har gjort de samme 
anførsler gjeldende overfor A som overfor B. Tilsvarende har A og B gjort samme anførsler gjeldende overfor 
Coop Nordland SA. 
 
 
Coop Nordland SA har i korte trekk anført: 
A og B har fullt ut erkjent å ha gitt uberettigede rabatter. Det vises til deres egenerklæringer, bilag 5 til 
stevningen, som de selv uforstyrret har ført i pennen. Av bedriftens Arbeidsreglement og sikkerhetsinformasjon 
fremgår at arbeidstakere ikke har anledning til å gi rabatt. A og B var kjent med arbeidsreglementet, jf. for Bs 
del signert protokoll fra drøftelsesmøte 11. april 2018, og for begges del utskrift fra e-læringsportalen, som 
viser at de gjennomgikk dokumentet i juni 2011. 

Det A og B har gjort er ikke representativt for en «kultur» blant de ansatte. Coop Nordland gjennomførte en 
bred kontroll i bedriften, som viste at fire ansatte utmerket seg. En av disse hadde gitt rabatter i tråd med avtale 
med ledelsen. De øvrige tre ble sagt opp. Det er ikke holdepunkter for at det har vært en «kultur» for å gi 
urettmessige rabatter blant andre enn de tre ansatte som ble sagt opp. As og Bs handlinger representerer 
instruksbrudd og en klart illojal opptreden overfor arbeidsgiver. 

De forhold som danner grunnlag for oppsigelse er av en slik karakter at de kunne ha begrunnet avskjed. Det 
vises til RG-1991-811. Arbeidsgiver valgte likevel oppsigelse fremfor avskjed fordi oppsigelse er et mindre 
inngripende tiltak, og fordi det samtidig med oppsigelse ble avtalt at de ansatte ikke skulle stå i stilling i 
oppsigelsestiden. Når de forhold som danner grunnlag for oppsigelsen kunne begrunnet avskjed, eller ligger 
nær opp til dette, må terskelen for å stå i stilling bli noe redusert. 

Med bakgrunn i de forhold som er avdekket og erkjent, har arbeidsgiver ingen tillit til A og B. Det er derfor 
svært vanskelig å ha dem i arbeid. Det er begrenset hvilke oppgaver som kan utføres når arbeidsgiver ikke har 
tillit til at den ansatte kan forvalte arbeidsgivers verdier. Arbeidsgiver må bemanne arbeidsplassen uavhengig 
av A og B, slik at de blir gående på topp, og ledelsen må følge med på hva de foretar seg. Det er heller ikke 
ønskelig at de er på jobb samtidig, noe som medfører praktiske problemer i forbindelse med utarbeidelse av 
vaktlister. 

Det er ikke riktig, som lagt til grunn av tingretten, at B har fungert som stedfortreder for andre ansatte. 

Det må legges vekt på at det opprinnelig ble avtalt at A og B ikke skulle stå i stilling i oppsigelsestiden. 

Selv om A og B har stått i stilling siden juni, har begge vært fraværende på grunn av ferie, permisjon og 
sykemelding. Dette reduserer ikke arbeidsgivers behov for beslutning om fratredelse. At det nå er i underkant 
av tre måneder til hovedforhandling kan heller ikke tillegges vekt. En avgjørelse om at arbeidstakerne kan stå i 
stilling vil som utgangspunkt gjelde helt frem til rettskraftig avgjørelse. 

580



På grunnlag av Ot.prp.nr.41 (1975–1976) s. 75, Rt-2002-712 og Fougner/ Holo, Arbeidsmiljøloven 
kommentarutgave 2006 s. 830 anføres at dersom retten finner det sannsynliggjort at arbeidstaker har forholdt 
seg på en måte som kan begrunne oppsigelse, bør begjæring om fratreden tas til følge, så fremt det ikke finnes 
vesentlige forhold på arbeidstakers side som taler imot. Her foreligger det ikke forhold på arbeidstakers side ut 
over det som foreligger i enhver oppsigelsessak. 

En helhetsvurdering av sakens faktiske sider tilsier at det vil være urimelig at A og B skal stå i stilling mens 
sakens behandles. 

Det er lagt ned slik påstand: 

I sak 18-095900TVI-SALT A: 
1. A fratrer sin stilling som butikkmedarbeider fra det tidspunkt retten bestemmer. 

 

2. A dømmes til å betale sakens omkostninger. 
 

I sak 18-096244TVI-SALT B: 
1. B fratrer sin stilling som butikkmedarbeider fra det tidspunkt retten bestemmer. 

 

2. B dømmes til å betale sakens omkostninger. 
 
 
 
A og B har i korte trekk anført: 
Tingrettens kjennelse er korrekt og det vises til tingrettens begrunnelse. 

A og B ble i avklaringssamtaler konfrontert med at de skulle ha gitt uberettigede rabatter. De aksepterte dette i 
noen grad, men mener at slike rabatter ikke har vært i strid med den kultur som var i bedriften. Kulturen rundt 
rabattgivning har i hvert fall fremstått som uklar, og dette er arbeidsgivers ansvar. 

Arbeidsgiver har ikke lagt frem dokumentasjon som viser at A og B har gitt rabatter i strid med hvordan de 
øvrige butikkmedarbeiderne har oppfattet og praktisert rabattgivning. Det er dermed ikke lagt frem bevis på at 
de har gitt uberettigede rabatter. Logg fra avklaringssamtale med E viser hvordan rabattkulturen har vært 
praktisert. De fremlagte bonger som viser at B har gitt i underkant av 3 000 kroner, og A i underkant av 4 000 
kroner, i rabatt, viser ikke at det er gitt rabatter i strid med den kultur som har utviklet seg i bedriften. 

Rabatter gis i utgangspunktet i bedriftens interesse, for å fremme salg. Hvorvidt en rabatt har gitt økonomisk 
tap eller sikret salg med fortjeneste, må vurderes konkret i hvert tilfelle. 

Det er vanskelig å forstå hvorfor tapet av tillit til ankemotpartene er så fundamentalt, når også andre 
butikkmedarbeidere har praktisert rabattgivning på samme måte. 

Det er lagt ned slik påstand: 

I sak 18-095900TVI-SALT A: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Coop Nordland SA dømmes til å betale sakens omkostninger. 
 

I sak 18-096244TVI-SALT B: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Coop Nordland SA dømmes til å betale sakens omkostninger. 
 
 
 
Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten og 
bemerker: 
Ankesaken er behandlet skriftlig etter hovedregelen i tvisteloven § 29-15, idet ingen av partene har krevd 
muntlig forhandling, og muntlig forhandling fremstår ikke påkrevd av hensyn til forsvarlig og rettferdig 
rettergang. 
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Tingretten har tatt utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 15-11 første og andre ledd, og har korrekt lagt til grunn 
at hovedregelen når søksmål om oppsigelse er reist innen lovens frister, er at arbeidstaker har rett til å fortsette i 
stillingen. Hvorvidt det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling, beror på en 
helhetsvurdering av en rekke momenter. Det vises til tingrettens dom side 10-11 med videre henvisninger. 
Avgjørelse om fratreden skal vurderes konkret for hver av ankemotpartene. De fleste relevante momenter er 
likevel felles for begge. 

Bakgrunnen for oppsigelsene er at A og B skal ha gitt uberettigede rabatter i tilknytning til salg. I anken er det 
anført at dette er erkjent fullt ut, ikke bare «til en viss grad» som lagt til grunn av tingretten. Lagmannsretten er 
enig med tingretten i at erkjennelsene det er vist til, ikke kan anses å gå lenger enn «til en viss grad». Av As 
egenerklæring av 22. mars 2018 fremgår at han har gitt rabatter «utover. . uavklart med reglement og daglig 
leder». Når dette sammenholdes med hans anførsel om at det har vært en kultur i bedriften for å gi rabatter 
utover reglementet, har han ikke erkjent å ha gitt «uberettigede rabatter» i et omfang som anført av 
arbeidsgiver. Av Bs egenerklæring fremgår at han har gitt rabatter «uten leders samtykke». Av signert protokoll 
fra drøftelsesmøte 11. april 2018 fremgår at han mener det er en kultur i butikken med å gi rabatter, «men dette 
forklarer ikke alle rabattene som er gitt». Heller ikke B har erkjent å ha gitt «uberettigede rabatter» i et omfang 
som anført av arbeidsgiver. 

Verken A eller B synes å bestride at de har vært kjent med arbeidsreglementet for bedriften, hvor det fremgår at 
de ansatte ikke har anledning til å gi rabatt uten at dette er godkjent av butikksjef. Dersom det likevel har vært 
en kultur i bedriften for å gi rabatter uten slik godkjenning, vil As og Bs rabattgivning vanskelig danne 
automatisk grunnlag for oppsigelse. Det er enkelte holdepunkter i saken for at det har vært en slik kultur i 
bedriften. Det vises til As og Bs anførsler. Det vises videre til at ytterligere to ansatte utmerket seg i kontrollen 
arbeidsgiver fikk gjennomført, og til Es egenerklæring av 15. mai 2018. 

Lagmannsretten finner som tingretten at omfanget av uberettigede rabatter fra A og B, utover også en eventuell 
kultur i bedriften, per i dag ikke er sannsynliggjort i en slik grad at utfallet av hovedsaken fremstår som 
sannsynliggjort. 

Det er i anken anført at forholdenes karakter og arbeidsgivers situasjon tilsier fratreden. Lagmannsretten legger 
til grunn at terskelen for fratreden er lavere ved oppsigelse som skyldes forgåelser fra arbeidstaker, enn ved 
oppsigelse som skyldes forhold på arbeidsgivers side. Lagmannsretten finner samlet sett at arbeidsgivers 
interesser ikke veier tyngre enn arbeidstakernes interesser i den interesseavveining som skal foretas. Som nevnt 
fremstår ikke utfallet av oppsigelsessaken som sannsynliggjort. Videre er det opplyst at A og B var fritatt for 
arbeidsplikt fra 23. april 2018, men har stått i arbeid siden begynnelsen av juni. Det er nå under to måneder til 
hovedforhandling, som etter det opplyste er berammet til å starte 28. januar 2019. Arbeidsgivers utfordringer 
med hensyn til hvilke oppgaver A og B kan utføre, nødvendig oppfølging fra ledelsen og utarbeidelse av 
vaktlister, fremstår ikke som uvanlige, uoverkommelige eller som tilstrekkelig tungtveiende momenter for 
øvrig. Z synes å ha 14 ansatte, og har dermed mer fleksible muligheter med hensyn til organisering enn helt 
små arbeidsplasser. Det er i anken ikke anført at As og Bs tilstedeværende i bedriften er en belastning for 
arbeidsmiljøet, noe som synes å ha vært tema for tingretten. 

Til dette kommer at både A og B etter det opplyste har forsørgeransvar for to barn hver, og vil få ventetid for 
rett til dagpenger. 

Etter en helhetsvurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, finner lagmannsretten at det ikke er 
interesseovervekt i arbeidsgivers favør for fratreden for A og B på nåværende tidspunkt. Konklusjonen blir at 
anken forkastes. 

A og B har vunnet ankesaken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning 
for sine sakskostnader fra motparten. Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet at tungtveiende grunner gjør 
det rimelig å frita motparten fra kostnadsansvaret etter § 20-2 tredje ledd. A og B har lagt ned påstand om 
tilkjennelse av sakskostnader, uten at kravet er spesifisert for lagmannsretten. Sakskostnadene fastsettes 
skjønnsmessig til 10 000 kroner. 

Med det resultat lagmannsretten har kommet til, gjøres ingen endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 
Dette kommer til uttrykk ved at anken forkastes. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 

582



1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Coop Nordland SA 10 000 – titusen – kroner til A og B, innen 2 
– to – uker fra forkynnelsen av kjennelsen.  
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Hålogaland lagmannsrett - Dom - LH-2018-93607 
 
 

Instans Hålogaland lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-12-12 
Publisert LH-2018-93607 
Stikkord Arbeidsrett. Ugyldig avskjed. Erstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd og 

§ 15-14 fjerde ledd, jf. § 15-12 andre ledd. 
Sammendrag Saken gjelder krav om erstatning etter avskjed i arbeidsforhold. Lagmannsretten 

kom til at avskjedene av to arbeidstakere var ugyldige. Lagmannsretten fant at 
avskjedene ikke var begrunnet med eller motivert av at arbeidstakerne skulle ha 
utført arbeid i konkurranse med arbeidsgiver. Den begrunnelse som var gitt var 
ikke tilstrekkelig til å begrunne avskjed. Avskjedene kunne heller ikke 
opprettholdes som oppsigelser. Tingrettens utmåling av erstatning, herunder 
oppreisning, ble opprettholdt. 

Saksgang Trondenes tingrett TTRES-2017-174120 – Hålogaland lagmannsrett LH-2018-
93607 (18-093607ASD-HALO). 

Parter [Firma1] AS (advokatfullmektig Siri Kjøren og advokat Finn Håkon Jørstad) mot 
A og B (for disse: advokat Alexander Arnesen og advokat Hallvard Østgård). 

Forfatter Lagdommer Henriette Nazarian, lagdommer Anders Haugestad og 
tingrettsdommer Anne Cathrine Haug-Hustad. 

 
 

 
 

Saken gjelder krav om erstatning etter avskjed i arbeidsforhold. 

Om sakens bakgrunn gjengis fra Trondenes tingretts dom av 28. mars 2018: 

Saksøkerne, B og A, er estiske statsborgere som har vært fast ansatt som snekkere i [firma1] AS. 
Arbeidsforholdet startet den 13. mars 2017 og løp på ubestemt tid. 

Av fremlagt arbeidsavtale fremgår at arbeidstakerne skulle arbeide 4 uker, før de deretter skulle få 2 uker 
fri. Videre fremgår at arbeidstakerne måtte påregne 9 – 9,5 timer arbeid i løpet av en dag med en timelønn 
à kr 200,-. 

Arbeidstakerne avviklet ferie i juli 2017. I denne perioden befant de seg i Estland. Etter planen skulle de 
være tilbake på jobb den 31. juli 2017. 

Den 28. juli 2017 mottok arbeidstakerne imidlertid en tekstmelding fra [firma1] AS v/ daglig leder C. Fra 
tekstmeldingen hitsettes: 

«Hi. We dont have more work for you. You will recive a mail from us today where we will explain the 
reason for the situation. Br C» 

Som angitt i tekstmeldingen av 28. juli 2017, mottok arbeidstakerne en e-post fra [firma1] AS v/ D den 29. 
juli 2017 kl. 00:49. I e-posten ble arbeidstakerne informert om at deres retur til [firma1] AS ikke var 
ønskelig som følge av liten oppdragsmengde. Videre ble det i e-posten vist til at [firma1] AS hadde 
bekymringer i relasjon til kvaliteten på arbeidstakernes arbeid, samt tilliten mellom arbeidstakerne og 
arbeidsgiver. Det ble i denne forbindelse vist til (1) høyt tidsbruk og mangler i forbindelse med et prosjekt 
på [sted1] og høyt tidsbruk i forbindelse med et prosjekt i [sted2], (2) arbeidstakernes behandling av 
firmabil og verktøy tilhørende arbeids-giver, og (3) store bompengeutgifter ved arbeidstakernes bruk av 
firmabil i og utenfor arbeidstid. 
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Det er uomtvistet at tekstmeldingen av 28. juli 2017 og e-posten av 29. juli 2017 er å betrakte som en 
avskjed. 

Den 29. august 2017 sendte advokatfullmektig Arnesen et brev til [firma1] AS, hvor han på vegne av 
arbeidstakerne fremmet et erstatningskrav på bakgrunn av ugyldig oppsigelse/avskjed. 

Kravet ble avvist i e-post av 5. september 2017 fra [firma1] AS' daværende prosessfullmektig, advokat 
Sagen. I e-posten ble det anført at arbeidstakerne ikke var å anse som oppsagte. Det ble videre vist til 
ytterligere forhold ved arbeidstakerne, herunder påstått utførelse av svart arbeid i konkurranse med 
arbeidsgiver, unnlatelse av å møte på jobb ved to anledninger, unnlatelse av å fullføre pålagt arbeid før 
ferieavvikling og skade på materiell som følge av manglende tildekking. I samme e-post ble arbeidstakerne 
innkalt til drøftelsesmøte den 7. september 2017, slik at arbeidsgiver kunne vurdere oppsigelse/-avskjed av 
arbeidstakerne. 

Den 8. september 2017 sendte [firma1] AS v/ advokat Sagen formriktige oppsigelser til arbeidstakerne. 
Samme dag startet arbeidstakerne i nytt arbeid i Finland, hvoretter de mottar en timelønn à 12 euro, dvs. 
ca. kr 114,- omregnet til dagens valuta-kurs. [Fra juni 2018 har de vært ansatt hos ny arbeidsgiver i 
Finland, med timelønn på 14 euro per time, som utgjør ca. 142 kroner etter valuta-kursen på 
lagmannsrettens domstidspunkt.] 

I tiden etterpå har det funnet sted en rekke korrespondanse mellom advokatfullmektig Arnesen og advokat 
Sagen. 

Ved brev av 6. oktober 2017 meldte advokat Jørstad seg som prosessfullmektig for [firma1] AS. I samme 
brev ble det opplyst at arbeidstakerne rent faktisk ble avskjediget ved tekstmelding og e-post av henholdsvis 
28. juli 2017 og 29. juli 2017. Videre ble arbeidstakernes fremsatte erstatningskrav, avvist. 

Den 3. november 2017 tok arbeidstakerne ut stevning ved Trondenes tingrett. 

Trondenes tingrett avsa 28. mars 2018 dom med slik domsslutning etter retting av 16. april 2018: 

I. 

Avskjeden av B og A er ugyldig. 

II. 

[Firma1] AS dømmes til å betale B erstatning med til sammen 260 000 – tohundreogsekstitusen – kroner 
innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

III. 

[Firma1] AS dømmes til å betale A erstatning med til sammen 260 000 – tohundreogsekstitusen – kroner 
innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

IV. 

[Firma1] AS dømmes til å betale B utestående feriepenger med 16 104 – sekstentusenetthundreogfire – 
kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

V. 

[Firma1] AS dømmes til å betale A utestående feriepenger med 16 104 – sekstentusenetthundreogfire – 
kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

VI. 

[Firma1] AS dømmes til å betale til *)det offentlige *)147 900 – hundreogførtisyv-tusennihundre – kroner i 
saksomkostninger innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

*) det offentlige/ B og A 

*) 167 755 – etthundreogsekstisyvtusensyvhundreogfemtifem 

[Firma1] AS har anket dommen. B og A har tatt til motmæle. Ankeforhandling ble avholdt i Tromsø 22.-23. 
november 2018. Partene møtte og ga forklaring. Det ble hørt tre vitner, hvorav to per telefon, og foretatt slik 
dokumentasjon som rettsboka viser. 
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[Firma1] AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
Anken gjelder hele tingrettens dom med unntak av domsslutningens punkt IV og V. 

Arbeidstakerne har utført virksomhet i konkurranse med arbeidsgiver ved oppdragene på [gate] og [sted3]. 
Dette var hovedbegrunnelsen for avskjedigelsene. 

Arbeidstakerne har erkjent at de utførte arbeid på gjerdet i [gate]. De har forklart at det skyldtes en avtale 
inngått før arbeidsforholdet i [firma1] AS startet og hvor også motytelsen fra oppdragsgiver, F, var ytt før dette. 
Prinsipalt anføres at det ikke var B personlig, men [firma2] AS, som hadde noe utestående til F på grunn av 
arbeid som var forhåndsbetalt til [firma2] AS, men ikke ble utført. Subsidiært anføres det at utestående uansett 
var gjort opp forut for mai 2017, ved at F fikk prisreduksjon av [firma2] for arbeid på vinkjelleren og ved at B 
utførte arbeid på tilstøtende rom til vinkjelleren. Arbeidet på gjerdet er dermed konkurrerende virksomhet. 

For oppdraget på [sted3] fremgår det av melding fra oppdragsgiver at B skulle få betalt i bildeler. Meldingen 
viser at oppdraget ikke var betalt i forkant og avviker fra ankemotpartenes forklaring om bakgrunnen for 
oppdraget. Avtalen kom mest sannsynlig i stand etter at arbeidstakerne ble ansatt i [firma1] AS og ble betalt 
etter mai 2017. 

Utskrift av bompasseringer viser at det er brukt ca. 43 timer på de to oppdragene til sammen. Det er dermed 
ikke enkle tjenester slik tingretten kom til. Oppdragene befinner seg i kjerneområdet for [firma1] AS sin 
virksomhet, og slikt arbeid har blitt utført flere ganger. 

Begrunnelsen for avskjedene må ses i sammenheng med forutgående hendelser. C var av den oppfatning at 
arbeidstakerne hadde utført konkurrerende virksomhet, og arbeidstakerne hadde selv spurt om de skulle pakke 
sakene sine og dra, da de ble oppdaget av C. I møtet 28. mai 2017 varslet C om at den konkurrerende 
virksomheten ville få konsekvenser. Avskjedene skyldtes ikke at virksomheten hadde liten oppdragsmengde. 

Den illojale konkurransen utgjør alene lovlig avskjedsgrunn. Uansett kan avskjedigelse også skje på grunn av 
de samlede forhold. Det er ikke bestridt at arbeidstakerne ikke vasket bilen. Verktøy ble ikke ivaretatt på en god 
måte. Videre er bilbruken, med det høye antall bompasseringer høyere enn det som er påregnelig. Passeringene 
viser at bilbruken er urovekkende høy i arbeidstiden og at bilen brukes privat på fritiden. At arbeidstakerne fikk 
lov å bruke bilen til å handle dagligvarer kan ikke forklare det høye antallet passeringer. Det er dessuten erkjent 
at firmabilen også er brukt til å dra på fisketurer. 

Manglende formelt drøftelsesmøte fører ikke automatisk til at en avskjed anses urettmessig. For at 
saksbehandlingsfeil skal medføre at en avskjed er ugyldig, må det være sannsynlighetsovervekt for at feilen har 
virket inn på avgjørelsen. Hensynet til kontradiksjon og forsvarlig avgjørelsesgrunnlag er ivaretatt ved møtet 
28. mai 2017. Det er uten betydning at det ikke var arbeidsgiver som innkalte til møtet. Siden det skjedde på 
arbeidstakernes initiativ, var de forberedt på tema. C sa i møtet at deres konkurrerende virksomhet ville få 
konsekvenser, men først etter at prosjektet på [sted1] var ferdigstilt. A og B foretok seg lite for å avkrefte at det 
hadde skjedd konkurrerende virksomhet. Alt kom ikke frem i møtet. Arbeidsgiver plikter å foreta undersøkelser 
før han avskjediger arbeidstaker. Det har C gjort ved å undersøke bompasseringene med firmabilen. 

At avskjedsbrevet ikke oppfyller formkravene medfører heller ikke automatisk ugyldighet, men har betydning 
for søksmålsfristene. 

Prinsipalt anføres at saksbehandlingsfeilene ikke kan tillegges vekt fordi de ikke har virket inn på avgjørelsen. 
Subsidiært anføres at avskjeden etter en helhetsvurdering uansett er en rimelig og forholdsmessig reaksjon. 

Etter dette er avskjedene rettmessige, og arbeidstakerne har ikke krav på erstatning. 

Uansett må avskjedene opprettholdes som oppsigelser. Terskelen for oppsigelse er lavere enn for avskjed. 
Oppsigelsen har her skjedd i prøvetiden, og begrunnelsen er i kjernen av de forhold prøvetiden er ment å 
avdekke. 

For det tilfelle at lagmannsretten likevel finner grunnlag for erstatning, må det tas hensyn til arbeidstakernes 
forhold. De responderte ikke på sms og e-post om avskjed, kom raskt i ny jobb, ønsket ikke gjeninntreden og 
unndro seg opplysningsplikten under saksforberedelsen. Dersom avskjedene opprettholdes som oppsigelse, har 
de krav på lønn i oppsigelsestiden. 
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Arbeidsgivers motkrav bygger på at arbeidsgiverne forsettlig eller grovt uaktsomt har utført arbeid av dårlig 
kvalitet og bevisst har feilført timer. Det kreves erstatning for omsetningstap på grunn av konkurrerende 
virksomhet, tapt materiell samt kostnader til innleid hjelp for å rette opp feil på [sted1]-prosjektet og avvik 
mellom førte og utførte arbeidstimer. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. Prinsipalt: Avskjeden av B og A er gyldig. [Firma1] AS frifinnes. 

 

2. Subsidiært: Avskjeden er gyldig som oppsigelse. 
 

3. I begge tilfeller: Dersom avskjeden er gyldig som avskjed og/eller oppsigelse, dømmes B og A til å betale 
[firma1] AS erstatning etter rettens skjønn oppad begrenset til kroner 70 000. 

 

4. I alle tilfeller: B og A dømmes til å betale til [firma1] AS sakens omkostninger for tingretten og 
lagmannsretten, med tillegg av lovens renter fra forfall og til betaling skjer. 

 
 
 
B og A har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
Terskelen for avskjed er høy. Tingretten har korrekt lagt til grunn at vilkårene for avsked ikke er oppfylt. 

Arbeidsgiver anfører at arbeidstakerne har gjort seg skyldig i konkurrerende virksomhet, og har tidligere anført 
at det dreier seg om svart arbeid. Dette er et belastende faktum som det må kreves kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt for å kunne legge til grunn. Videre må A og B vurderes hver for seg. 

Saksbehandlingen er mangelfull. Det ble ikke avholdt drøftelsesmøte. Møtet 28. mai 2017, som ble avholdt på 
arbeidstakernes initiativ, kan ikke anses som et drøftelsesmøte. C forklarte at han i møtet sa at de måtte ta en 
dypere prat på et senere tidspunkt, men det er ikke gjort. I sin forklaring sa han ikke at han hadde gjort 
arbeidstakerne oppmerksom på at konkurrerende virksomhet ville få konsekvenser. Videre er formkravene til 
avskjed åpenbart ikke oppfylt. Disse feilene kan ha innvirket på arbeidsgivers beslutning om avskjed, og 
avskjedene er ugyldige allerede på dette grunnlag. 

Det er ikke gitt advarsler, noe som hever terskelen for avskjed og oppsigelse. Videre gikk det for lang tid fra C 
avdekket den påståtte konkurrerende virksomhet til avskjed ble gitt. Arbeidsgiver har i mellomtiden ikke gjort 
andre undersøkelser enn å innhente utskrift av bompasseringer. 

I e-posten datert 29. juli 2017 fremstår manglende oppdragsmengde som hovedbegrunnelsen for avskjedene, 
men dette kan ikke begrunne avskjed fordi det ikke gjelder arbeidstakers forhold. I tillegg har arbeidsgiver 
forklart at det er positivt uriktig at de hadde for få oppdrag. Avskjedene er av den grunn urettmessige. 

De øvrige grunnene som er nevnt i e-posten kan heller ikke begrunne avskjed, verken hver for seg eller samlet. 
Feil ved arbeidsutførelsen på prosjektet på [sted1] kan ikke begrunne avskjed. Arbeidsgiver plikter først å gi 
arbeidstaker tilbakemeldinger og la vedkommende få mulighet til å forbedre seg. Arbeidsgiver har ikke oppfylt 
bevisbyrden. A og B er usikre på om alle arbeidene på de fremlagte bildene er utført av dem. Det er ingen 
holdepunkter for at de forsettlig eller grovt uaktsomt har utført dårlig arbeid. At arbeidsdagene skal ha vært lite 
effektive på grunn av antall bompasseringer er ikke tatt opp med arbeidstakerne. Vi har kun Cs ord for at 
passeringene ikke skyldes de grunner arbeidstakerne har oppgitt. 

Det er uklart hvilken stand arbeidsgiver mener at bil og utstyr var avtalt å skulle holdes i og hvor stort avviket 
fra dette anføres å være. Informasjon om at utstyr skal være ødelagt foreligger ikke. Forholdet utgjør uansett 
ingen avskjedsgrunn. At bilen ikke har blitt vasket er erkjent, men utgjør heller ikke avskjedsgrunn. Utstyr er 
blitt oppbevart i bilen på samme måte som andre arbeidstakere gjorde det. 

Heller ikke privat bruk av firmabilen kan begrunne avskjed. Arbeidstakerne mener at de hadde lov til å bruke 
bilen privat, mens C nå sier at de hadde lov til å benytte den til innkjøp av dagligvarer. Det fremgår ikke at 
privat bruk var forbudt. Bevisbyrden er ikke oppfylt. 

Kjernen i saken er den endrede begrunnelse om konkurrerende virksomhet. Det stilles relativt strenge beviskrav 
for at denne begrunnelsen har vært motiverende til tross for at den ikke fremgår av e-posten om avskjed. 

Det fins ikke spor av konkurrerende virksomhet i e-posten. Det eneste beviset for at konkurrerende virksomhet 
har vært motiverende, er Cs ord i etterkant. Han har selv forklart at den første begrunnelsen – manglende 
oppdragsmengde – var feil. 
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Skiftende begrunnelser svekker ofte tilliten til begrunnelsen. Her er saksbehandlingen ikke tilstrekkelig aktsom, 
og begrunnelsen er mangelfull. 

Uansett er biarbeid i utgangspunktet tillatt. Arbeidstakerne har forklart at oppdragene hadde grunnlag i tidligere 
inngåtte avtaler, før de ble ansatt i [firma1] AS. De har ikke fått betalt for arbeidene, som er gjort opp ved at de 
tidligere har fått husrom og at F hadde tilgodehavende fra tidligere prosjekt. Det arbeid som er utført kunne det 
derfor ikke ha vært konkurranse om, og det foreligger ikke konkurrerende virksomhet. 

Avskjedene er urettmessige, og de kan heller ikke opprettholdes som oppsigelser. Av grunnene nevnt i e-posten 
av 29. juli 2017, er det kun oppdragsmangel som kunne begrunnet oppsigelse. C har avkreftet at dette var en 
reell begrunnelse. 

Arbeidstakerne har ved erstatningsutmålingen et ubetinget krav på lønn. De har fått lavere lønn i ny jobb i 
Finland. Det skal i utgangspunktet ikke gjøres fradrag for inntekt i nytt arbeid. For tap i fremtidig inntekt må 
det vurderes hvor lang tid det var påregnelig for arbeidsgiver at det ville ta før arbeidstakerne oppnådde samme 
lønn i annet arbeid. Reiseutgifter kreves også dekket. 

I utmålingen har arbeidsgivers forhold betydning, herunder at det er fremsatt belastende påstander om 
arbeidstakerne, til og med at de har spekulert i å oppnå størst mulig gevinst. 

Dersom avskjedene opprettholdes som oppsigelser, skal det ikke bare betales lønn i oppsigelsestiden. Dette av 
hensyn til effektivt vern av arbeidstaker. 

Arbeidstakerne krever også oppreisning. Tingretten tilkjente 50 000 kroner til hver, noe som ikke er mye sett 
hen til rettspraksis fra senere år. 

Motkravet bestrides, da vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. [Firma1] AS dømmes til å erstatte det offentlige/ B 
A sakskostnadene for lagmannsretten, innen to uker. 

 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Før lagmannsretten vurderer om det er grunnlag for avskjed, vil den gjøre rede for hendelsesforløpet knyttet til 
de oppdrag som arbeidsgiver anfører er konkurrerende virksomhet. 

Den 27. mai 2017 var B og A i [gate] og utførte arbeid på et gjerde, noe de har erkjent. Mens de befant seg der, 
kom daglig leder i [firma1] AS, C, tilfeldigvis kjørende forbi og oppdaget dem der. C opplevde situasjonen 
pinlig og syntes B og A virket beklemt. B kom bort til bilen og spurte om C hadde GPS på dem, noe C 
avkreftet før han kjørte av gårde. Neste dag, den 28. mai 2017, oppsøkte B og A C i hans hjem. Ifølge C spurte 
de «Shall we just pack our bags and leave»? Verken B eller A har benektet at det ble sagt, men har forklart at 
det i tilfelle ble sagt på en humoristisk måte. Videre forklarte C at han hadde sagt at det var uakseptabelt å drive 
konkurrerende virksomhet og at det viktigste nå var å ferdigstille prosjektet på [sted1], og så fikk de prate mer 
om dette etterpå. B og A skal ifølge C ha sagt at de bare jobbet på et gjerde og at de ikke skulle gjøre noe slikt 
igjen. På spørsmål fra retten, svarte C at han ikke hadde sagt til dem at forholdet kunne føre til oppsigelse eller 
avskjed, verken i møtet eller i ettertid. A og B har forklart at det sentrale i møtet var bruken av firmabilen, og at 
de hadde lovet ikke å bruke den til slike formål igjen. Begge mener at B forklarte at bakgrunnen for oppdraget 
var en avtale fra tidligere kundeforhold. 

Etter møtet den 28. mai 2017 sjekket C bompasseringene til firmabilen B og A benyttet. Han fikk mistanke om 
at de hadde oppdrag på [sted3]. På spørsmål om «B og dæm gjør en jobb for dæ» svarte oppdragsgiver 29. mai 
2017 følgende i melding: 

Ja de har hjulpet oss ett par helligdaga i vår før å komme oss i havn til i sommer. Vi gjør det meste sjøl. 
Noe ble påbegynt for lenge sia og måtte ferdigstilles/fikses opp i. Sa til dem de fikk ta det noen dager de 
hadde fri hos dere slik at det ikke gikk ut over jobben. B har en dårlig bil jeg skal hjelpe han å få deler til. 

C har forklart at han tok opp med B og A om de hadde utført oppdrag på [sted3]. Det hadde de bekreftet. C sa 
ikke noe mer om dette, fordi han ikke ville «gnage noe på det». B og A forklarte begge for lagmannsretten at de 
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utførte arbeid på [sted3] to helligdager i mai 2017. Arbeidet besto blant annet i å legge plater på vegg, støpe 
gulv og legge listverk. 

Om bakgrunnen for oppdraget i [gate] har B og A forklart at det skyldtes utestående til tidligere kunde, F. B 
eier 70% av aksjene i [firma2] AS og utførte som ansatt der oppdrag for F med restaurering av hus i 2014/2015. 
F forklarte at han den gang hadde betalt en kontraktssum som inkluderte å få satt opp glassrekkverk på veranda. 
Han hadde imidlertid ombestemt seg og beholdt det originale rekkverket. Av den grunn hadde han et 
tilgodehavende for arbeidstimer og kostnadene til glassrekkverket på ca. 20-30 000 kroner. Han inngikk avtale 
med [firma2] AS om at han kunne få utført arbeid av tilsvarende verdi på et senere tidspunkt. 

B og A har forklart at oppdraget på [sted3] kom i stand fordi de hadde bodd der i perioden november 2016 til 
februar 2017. Den gang hadde de inngått avtale med huseier om å utføre arbeid på huset i stedet for å betale 
husleie. Bildelene var ikke betaling, men besto av noen gamle piggdekk og en skiboks med ødelagt lås, som de 
fikk. 

Lagmannsretten går så over til å vurdere om avskjedene av B og A er gyldige. 

Avskjed av arbeidstaker reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd som lyder: 

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort 
seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 

Terskelen for å meddele avskjed er etter ordlyden høy, noe som også fremkommer av rettspraksis. Det må 
gjøres en bred vurdering av om avskjed er en rimelig og forholdsmessig reaksjon, jf. Rt-2005-518 avsnitt 40-
41. 

Vurderingen tar utgangspunkt i den begrunnelse arbeidsgiver ga arbeidstakerne ved avskjedene, jf. Rt-2005-
518 avsnitt 41-42. Arbeidsgiver har en relativt streng bevisbyrde for at forhold som ikke er nevnt i 
begrunnelsen likevel har vært motiverende for avskjeden, jf. Rt-1996-1401 (på side 1406). 

Begrunnelsen i e-posten av 29. juli 2017 lyder slik: 

I am sending this email as a justification of our decision to not ask for your return to [firma1] for work as 
now. Since you are hourly paid, we can not guarantee that we have work for the coming months to fulfill 
your expectations on monthly remuneration. 

We have also experienced a few other areas that concerns us in regards to the quality of your services and 
the trust between you as employees and us as a company. 

1) The company are suffering both financially and in terms of reputation based on the project on [sted1]. 
We spent much more time than agreed, and the lack of quality means we need to go back to improve 
elements of the work. Too much time spent is also relevant for the Kitchen – project in [sted2], 

2) We are also disappointed to see that the tools and car spent by both of you are not in the condition that 
we agreed on. C has asked, repeatedly, you to clean the car, but we can not see that this has been done. 
The company has two major assets; our people and our tools. We can not see that you have followed 
instructions and fulfilled the agreeement on making sure that our tools and cars are appropriately taken 
care of. 

3) We have been in contact with Hålogalandsbrua (Toll/Bompenger) to see the tolls that have been 
registrered on the car you have been using. lt is worrying high. We therefore asked to see the driving 
pattern and we see that the car have been used on holidays, but also several times return trips between 
projects and Kanebogen. We havent started the calculation on this cost, since we are missing one period. 
You have also been confronted on the use of this car on a specific day when working for someone else. 

[Firma1] AS anfører at konkurrerende virksomhet er en del av den gitte begrunnelsen. 

Konkurrerende virksomhet er ikke nevnt eksplisitt i e-posten. Slik siste setning i sitatet ovenfor er formulert, er 
det sentrale etter lagmannsrettens syn bruken av bilen til private formål og kostnadene knyttet til bruken, ikke at 
B og A utførte arbeid for andre enn arbeidsgiver. Lagmannsretten finner derfor ikke at avskjedene ble 
begrunnet med konkurrerende virksomhet, men kommer tilbake til om konkurrerende virksomhet likevel kan 
anses å ha vært motiverende for avskjedene. 

Problemstillingen er etter dette om forholdene nevnt i e-posten ga tilstrekkelig grunn til å avskjedige 
arbeidstakerne. 
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Eventuell mangel på oppdrag skyldes ikke arbeidstakers forhold og kan dermed ikke begrunne avskjed. For 
øvrig tilbakeviste C, under ankeforhandlingen, at selskapet hadde for få oppdrag og erkjente at avskjeden ikke 
var begrunnet i dette. 

At tidsbruken på [sted1]-prosjektet skal ha vært for høy, er ikke søkt underbygd på annen måte enn å vise til at 
prosjektet ikke ble ferdigstilt innen opprinnelig frist, noe som ikke er bestridt, og at antall bompasseringer 
anføres å underbygge at arbeidstakerne ikke jobbet effektivt. Bevisførselen har ikke gitt lagmannsretten 
grunnlag for å vurdere om arbeidstakerne har brukt uforholdsmessig lang tid på oppgavene de skulle utføre. B 
og A har forklart at bompasseringene skyldes at det verken var toalettfasiliteter eller mulighet til å varme lunsj 
på arbeidsstedet, slik at de måtte kjøre til bensinstasjon ved behov. I tillegg måtte de noen ganger kjøre for å 
hente verktøy fra andre prosjekter eller kjøre for å kjøpe materialer. Det er uklart for lagmannsretten hvor 
mange bompasseringer dette foranlediget. Uansett kan det ikke legges til grunn at antall bompasseringer i 
arbeidstiden alene tilsier at arbeidstakerne har vært så ineffektive at det kan begrunne avskjed. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidsutførelsen på [sted1]-prosjektet, er det noen uklarheter knyttet til om B og 
A har utført alt arbeidet som det er fremlagt bilder av i og med at også andre arbeidstakere, fra Polen, jobbet på 
prosjektet. For det arbeidet som partene synes enige om at er utført av B og A, er de enige om at kvaliteten ikke 
er god nok. Dette fremgår også av de fremlagte bilder av utforing og listing av vinduer. Partene er videre enige 
om at C tok opp med B og A at dette arbeidet ikke var utført godt nok. De er uenige om hvorvidt de diskuterte 
hvordan arbeidet kunne rettes opp, men er enige om at arbeidstakerne ikke fikk mulighet til å rette opp feilene. 
De mottok heller ikke advarsler, og arbeidsgiver har ikke vist til hvem av dem som anføres å ha gjort hvilke 
feil. Ved mangelfull arbeidsutførelse, må det avklares hvem av arbeidstakerne som har stått for dette, og 
vedkommende må som det klare utgangspunkt gis anledning til å forbedre seg. Feilenes karakter, at det ikke 
fremgår hvem av B og A som har gjort hvilke feil og at de ikke fikk anledning til å forbedre seg, gjør at 
forholdet klart ikke kan begrunne avskjed. 

Tidsbruken på [sted2]-prosjektet ble ifølge C ikke vektlagt spesielt ved avskjeden. Videre er partene er enige 
om at arbeidet der, som besto i å montere kjøkken, tok lengre tid fordi kjøkkenet ikke var monteringsklart som 
forutsatt. Lagmannsretten finner ut fra dette at tidsbruk i [sted2] ikke kan begrunne avskjed. 

Avskjedene er også begrunnet med manglende ivaretakelse av bil og utstyr tilhørende arbeidsgiver. 
Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at det ble avtalt noe konkret om hvilken stand bil og utstyr 
skulle holdes i, men arbeidstakerne har plikt til å ivareta arbeidsgivers interesser og må i alle fall behandle 
arbeidsgivers bil og utstyr slik at det ikke kommer til skade. Det er verken anført at bil eller utstyr er skadet, 
bare at bilen ikke er vasket og at verktøy lå slengt bak i bilen. Disse forholdene er erkjent, herunder at 
arbeidsgiver flere ganger har bedt dem om å vaske bilen, men utgjør ikke pliktbrudd som kan begrunne 
avskjed. 

Lagmannsretten forstår det slik at [firma1] AS anfører at antall bompasseringer i arbeidstiden viser at 
arbeidstakerne ikke har jobbet effektivt. Dette er drøftet ovenfor i tilknytning til [sted1]-prosjektet. Videre har 
[firma1] AS anført at antall bompasseringer utenfor arbeidstiden viser at bilen er brukt til private formål, i strid 
med avtale med arbeidsgiver. 

Bruk av firmabilen er ikke regulert i arbeidsavtalen eller nedfelt i annen skriftlig avtale. C forklarte for 
lagmannsretten at arbeidstakerne kunne benytte bilen til å handle dagligvarer, men at antall bompasseringer 
viser at den må ha blitt brukt til andre private formål også. Av tingrettens dom side 10 fremgår at C i tingretten 
forklarte at han hadde gitt muntlig beskjed om at de ikke kunne bruke firmabilen utenfor arbeidstiden. A har 
forklart at arbeidsgiver var kjent med at deres egen bil var i dårlig stand og at de trengte å bruke firmabilen også 
på fritiden, og hadde fått lov til dette. Lagmannsretten legger på bakgrunn av bompasseringene og 
forklaringene til B og A til grunn at firmabilen ble brukt til innkjøp av dagligvarer og enkelte andre private 
formål. Lagmannsretten finner ikke sannsynliggjort at det foreligger bruk av firmabilen i strid med avtale, og 
uansett kan arbeidstakerne ikke lastes for uklarheter med hensyn til hva som var tillatt bruk. At bilen ble brukt 
til å dra ut til oppdraget i [gate] og kjøre til havna for å dra ut til oppdrag på [sted3] er uheldig, men kan ikke 
begrunne avskjed. 

I tillegg kommer at saksbehandlingen, som ikke er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, er 
kritikkverdig. Avskjedene ble sendt per sms, uten forutgående drøftelsesmøte, mens arbeidstakerne var på ferie. 
Det ble deretter sendt begrunnelse per e-post. Arbeidstakerne har forklart at avskjedene kom som lyn fra klar 
himmel. Lagmannsretten finner ikke at møtet mellom arbeidstakerne og C, som fant sted på arbeidstakernes 
initiativ ca. to måneder før avskjedene ble gitt, ga tilstrekkelig grunnlag for arbeidsgiver til å vurdere om det 
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var tilstrekkelig grunn til avskjed. De avskjedsgrunner som er nevnt i e-posten, ble dessuten ikke drøftet i dette 
møtet, med unntak av at B og A hadde benyttet firmabilen til å kjøre til oppdraget i [gate]. Forholdene i den 
oppgitte begrunnelse for avskjedene, er verken hver for seg eller samlet tilstrekkelig til å begrunne avskjed. 

Det neste spørsmålet er om konkurrerende virksomhet har vært motiverende for avskjedene. På bakgrunn av en 
helhetsvurdering finner lagmannsretten ikke at den relativt strenge bevisbyrden, for at konkurrerende 
virksomhet var motiverende for avskjedene, er oppfylt. Konkurrerende virksomhet kan da heller ikke gi 
grunnlag for å opprettholde avskjedene som oppsigelser. Forholdet er som nevnt ikke en del av begrunnelsen i 
e-posten av 29. juli 2017, slik lagmannsretten har vurdert denne. Konkurrerende virksomhet er heller ikke 
oppgitt som begrunnelse i de formriktige oppsigelsene av 8. september 2017. Disse sendte [firma1] AS etter 
først å ha bestridt at arbeidstakerne var avskjediget eller sagt opp, i e-post 5. september 2017 fra selskapets 
daværende advokat. På avskjedstidspunktet hadde det gått ca. to måneder siden arbeidsgiver ble kjent med 
oppdragene på [gate] og [sted3], noe som også taler for at konkurrerende virksomhet ikke var motiverende for 
avskjedene. [Firma1] AS har anført at tidsbruken skyldes at selskapet måtte foreta undersøkelser før det kunne 
avskjedige B og A. Videre har C forklart at oppdraget på [sted1] måtte ferdigstilles først. Lagmannsretten kan 
ikke se at arbeidsgiver har gjort andre undersøkelser enn å innhente informasjon om bompasseringer, noe som 
ble gjort allerede 29. mai 2017. At [firma1] AS innhentet slik informasjon også senere, rokker ikke ved 
vurderingen. For øvrig vises til den mangelfulle saksbehandlingen. Lagmannsretten bemerker at det forhold at 
C ønsket at B og A skulle være med å ferdigstille prosjektet på [sted1] i seg selv tilsier at [firma1] AS ikke anså 
at det forelå et behov for å kvitte seg med arbeidstakerne umiddelbart, underforstått at forholdet etter 
arbeidsgivers syn ikke ga grunn til å avskjedige dem. 

Etter dette er avskjedene av B og A ugyldige. 

Hvorvidt avskjedene kan opprettholdes som oppsigelser, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 tredje ledd siste 
punktum, blir i det vesentlige sammenfallende med vurderingen av om det var grunnlag for avskjed, men med 
en lavere terskel. Videre kan oppsigelse begrunnes i både arbeidsgivers og arbeidstakers forhold, jf. § 15-7. 
Bestemmelsen i § 15-6 gir en romsligere oppsigelsesadgang i prøvetid enn ellers, forutsatt at oppsigelsen er 
begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, jf. Rt-2011-74 avsnitt 33 
med videre henvisning til Rt-2003-1071 avsnitt 29 og 30 om den tilsvarende bestemmelsen i tidligere 
arbeidsmiljølov § 63. Av avsnitt 48 i sistnevnte dom følger at arbeidstaker må ha fått en reell mulighet til å 
prøve seg. 

B og A ble avskjediget før utløpet av prøvetiden. Begrunnelsen i e-posten av 29. juli 2017 favner imidlertid 
videre enn det som er ment å avklares i prøvetiden, i og med at manglende oppdrag er en av grunnene. Ettersom 
C forklarte at avskjedene reelt sett ikke var begrunnet i mangel på oppdrag, og at selskapet hadde tilstrekkelig 
oppdrag, kan avskjedene ikke opprettholdes som oppsigelser etter § 15-7 med denne begrunnelse. 

Lagmannsretten er kommet til at de øvrige grunnene nevnt i e-posten av 29. juli 2017, gjelder forhold som er 
ment å avdekkes i prøvetiden. Det vises til drøftelsene ovenfor om hvilke forhold som anses sannsynliggjort. 
Mangelfull kvalitet på deler av arbeidsutførelsen på [sted1]-prosjektet, manglende vask av firmabilen og bruk 
av denne til å dra til oppdragene i [gate] og [sted3], gir heller ikke grunnlag for oppsigelse, verken etter §§ 15-6 
eller 15-7. Lagmannsretten har i vurderingen lagt vekt på at arbeidstakerne ikke fikk advarsler, at det ikke ble 
holdt drøftelsesmøte og at de ikke ble gitt mulighet til å forbedre kvaliteten på arbeidet på [sted1]. Også ved 
oppsigelse, både i og utenfor prøvetid, må arbeidstakerne få mulighet til å forbedre seg. 

Avskjedene kan på denne bakgrunn ikke opprettholdes som oppsigelser. 

Ved urettmessig avskjed, kan arbeidstakerne kreve erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14 fjerde ledd, jf. § 
15-12 andre ledd. Erstatningen skal ifølge ordlyden i § 15-12 andre ledd fastsettes til det beløp retten finner 
rimelig under hensyn til det økonomiske tapet, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for 
øvrig. 

Arbeidstaker har i utgangspunktet krav på å få lønnstap erstattet fullt ut, jf. Rt-2005-518 avsnitt 69 med videre 
henvisninger. Av forarbeider og rettspraksis følger at utgangspunktet er at det ikke skal gjøres fradrag for annen 
inntekt. I tilfeller hvor arbeidstaker er forholdvis lenge ute av stillingen, kan det være aktuelt å gjøre fradrag, jf. 
Rt-2005-518 avsnitt 69-71 med videre henvisning til forarbeidene. 

B og A kom seg i arbeid etter kort tid, ca. en måned etter avskjedene, men lagmannsretten vurderer det ikke slik 
at de har vært ute av stillingene så lenge at det er grunn til å gjøre fradrag for annen lønnsinntekt i perioden det 
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er krevd erstatning for. B og A har ikke anket over tingrettens erstatningsutmåling, og det er derfor ikke 
spørsmål om full erstatning for lidt tap frem til domstidspunktet for lagmannsretten. 

Videre kan lagmannsretten ikke se at det er grunn til å gjøre fradrag i erstatningen på grunn av arbeidstakers 
forhold. [Firma1] AS har blant annet vist til at arbeidstaker ikke ba om gjeninntreden og ikke opplyste hvorfor 
de bestred at de hadde drevet konkurrerende virksomhet før under hovedforhandlingen. At arbeidstakerne ikke 
ba om gjeninntreden etter å ha blitt avskjediget per sms, har etter lagmannsrettens syn ikke betydning for 
utmålingen. Arbeidstakerne kunne med fordel på et tidligere tidspunkt, ha forklart arbeidsgiver hvorfor 
oppdragene på [gate] og [sted3] etter deres mening ikke utgjorde konkurrerende virksomhet. Men dette må ses i 
lys av at [firma1] AS ikke sørget for å få emnet tilstrekkelig opplyst før arbeidstakerne ble avskjediget. 
Lagmannsretten finner etter en helhetsvurdering ikke grunn til å redusere den erstatning tingretten utmålte for 
lidt inntektstap. 

Tingretten fastsatte skjønnsmessig erstatning for tap i fremtidig inntekt til 17 250 kroner til hver, begrunnet 
med at det vil ta tid før B og A kan oppnå samme lønn som de hadde i [firma1] AS. Lagmannsretten bemerker 
at dette særlig gjelder om de jobber utenfor Norge, hvor lønnsnivået er lavere. Slik lagmannsretten ser det har 
avskjedene ikke medført at B og A var forhindret fra å skaffe ny jobb i Norge, i hvert fall etter noe tid, særlig 
sett hen til at både B og A hadde arbeidet i Norge i flere år før de ble ansatt i [firma1] AS, henholdsvis siden 
2012 og 2015. Ifølge C og vitnet E, hadde B et godt rykte i Harstad. Lagmannsretten har likevel kommet til at 
tingrettens utmåling skal opprettholdes. Dette skyldes at B og A, ifølge C, fikk betalt ca. 20 kroner mer per time 
enn andre utenlandske arbeidstakere. Selv om B og A skulle få ny jobb i Norge, er det dermed påregnelig at det 
ville kunne ta noe tid før de oppnådde samme lønnsnivå. Lagmannsretten finner derfor ikke grunn til å endre 
den erstatning for tap i fremtidig inntekt som tingretten fastsatte. 

B og A ble av tingretten tilkjent erstatning på til sammen 7 500 kroner for reisekostnader tur/retur Estland-
Harstad. Lagmannsretten har forstått det slik at [firma1] AS ikke har anket over beløpet, dersom avskjedene 
anses urettmessige. Lagmannsretten finner det rimelig at [firma1] AS erstatter disse kostnadene. 

Ved urettmessig avskjed bør oppreisningserstatning normalt gis, jf. Rt-2001-1253, hvor Høyesterett tilkjente 
oppreisning for urettmessig avskjed selv om det var grunnlag for å opprettholde avskjedigelsen som oppsigelse. 
Høyesterett la i utmålingen, på side 1262, vekt på at en uberettiget avskjed er en belastning for arbeidstakeren 
og at saksbehandlingsfeil i saken, måtte ha økt denne belastningen. 

Lagmannsretten har kommet til at B og A skal tilkjennes oppreisning for ikke–økonomisk tap. Som tingretten, 
legger lagmannsretten ved denne vurderingen vekt på at arbeidsgivers saksbehandling har vært klart 
kritikkverdig, at avskjedene kom uten forvarsel og at arbeidsgiver har fremsatt belastende anførsler som ikke 
har latt seg bevise, både om konkurrerende virksomhet og at arbeidstakerne forsettlig eller grovt uaktsomt har 
utført arbeid av dårlig kvalitet, jf. drøftelser nedenfor. At arbeidstakerne påtok seg oppdragene på [gate] og 
[sted3] uten å orientere arbeidsgiver i forkant og uten å forklare bakgrunnen for oppdragene før under 
hovedforhandlingen i tingretten, får ikke betydning for utmålingen ettersom arbeidsgiver unnlot å sørge for en 
betryggende saksbehandling hvor dette kunne blitt belyst. Tingretten har skjønnsmessig fastsatt 
oppreisningsbeløpet til 50 000 kroner til hver, som ikke anses for høyt. 

[Firma1] AS har fremsatt motkrav. Selskapet krever erstatning for at arbeidstakerne har ført 18,5 timer hver for 
mye, for kostnader ved utbedring av arbeid på [sted1], for tapt materiell og for omsetningstap på grunn av 
konkurrerende virksomhet. 

Avviket i timer skyldes mest sannsynlig at partene er uenige om hvorvidt arbeidstakerne skulle føre timer fra de 
kjørte hjemmefra og til de var tilbake eller fra de ankom arbeidstedet til de forlot det. C åpnet i sin forklaring 
for at de kunne føre timer fra de ankom byggevarehuset i tilfeller hvor de handlet materialer på vei til 
arbeidsstedet. Timeføring er ikke regulert i arbeidsavtalen. Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at B 
og A har ført timer i strid med avtale med arbeidsgiver. 

Lagmannsretten finner det heller ikke sannsynliggjort at B og A har etterlatt materialer etter [sted1]-prosjektet 
på en slik måte at de er blitt skadet. Da de avsluttet arbeidet for å ta ferie, var det andre arbeidstakere som 
jobbet på prosjektet. Det er uklart om det var avtalt med de andre arbeidstakerne at de skulle dekke til 
materialene. 

At B og A forsettlig eller grovt uaktsomt har utført arbeid av dårlig kvalitet på [sted1]-prosjektet, er det ingen 
holdepunkter for. Det foreligger ikke ansvarsgrunnlag og er heller ikke sannsynliggjort noe tap. 
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Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort, og det er i hvert fall ikke kvalifisert sannsynlighetsovervekt 
for, at B og A har drevet konkurrerende virksomhet, jf. Rt-2014-1161 avsnitt 20-24. 

I vurderingen av oppdraget på [gate] har lagmannsretten særlig lagt vekt på bakgrunnen for oppdraget. 
Lagmannsretten legger til grunn forklaringene til B, A og oppdragsgiver, F, om at F hadde et tilgodehavende 
etter arbeid [firma2] AS hadde utført for ham i 2014/2015. Lagmannsretten finner det ikke avgjørende at det 
ikke var B personlig som hadde utestående til F, ettersom B er hovedaksjonær i selskapet i tillegg til at det var 
han som utførte arbeidet på Fs eiendom på vegne av [firma2] AS. At vitnet E, som er medeier i [firma2] AS, 
forklarte at tilgodehavende var oppgjort tidligere, er ikke avgjørende. Dette fordi både F og B var av den 
oppfatning at Fs tilgodehavende bare var delvis gjort opp og det verken foreligger dokumentasjon på størrelsen 
på Fs tilgodehavende eller verdien av det arbeid han senere har mottatt, som E viser til. Lagmannsretten finner 
etter dette at oppdraget i 2017 var avtalt og gjort opp før B og A ble ansatt i [firma1] AS og dermed ikke kunne 
ha blitt satt ut. Slik saken er opplyst, utgjør oppdraget ikke konkurrerende virksomhet. 

Bakgrunnen for oppdraget på [sted3] er noe mer uklart, særlig siden oppdragsgiver ikke ble ført som vitne. B 
og A har forklart at oppdraget ble utført i stedet for å betale husleie den tiden de leide hos oppdragsgiver. 
Meldingen fra oppdragsgiver kan indikere noe annet, men bringer ikke tilstrekkelig klarhet. Lagmannsretten 
anser det heller ikke sannsynliggjort at dette oppdraget er konkurrerende virksomhet. 

B og A har vunnet saken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning av 
sine sakskostnader. Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet, at tungtveiende grunner gjør det rimelig å 
frita [firma1] AS helt eller delvis for erstatningsansvar etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Advokat Alexander Arnesen har lagt frem sakskostnadsoppgave for lagmannsretten pålydende 129 299,25 
kroner inkludert mva., hvorav salæret utgjør 116 981,25 kroner inkludert mva. [Firma1] AS har ikke hatt 
innvendinger mot kravet. Lagmannsretten legger kostnadene til grunn som nødvendige og rimelige, jf. 
tvisteloven § 20-5. 

Lagmannsretten legger sitt resultat til grunn for tingrettens kostnadsavgjørelse, og finner ikke grunn til å gjøre 
noen endring i denne, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd. Dette kommer til uttrykk i domsslutningen ved at anken 
forkastes. 

Dommen er enstemmig. 
 

 Domsslutning: 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler [firma1] AS 129 299 – etthundreogtjuenitusentohundreognittini 
– kroner til det offentlige/ B og A innen 2 – to uker – fra forkynnelsen av dommen.  
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Frostating lagmannsrett - Dom - LF-2018-82321 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-12-07 
Publisert LF-2018-82321 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Ansiennitet. Utvalgskrets. Arbeidsmiljøloven § 15-7. 
Sammendrag Spørsmål om arbeidsgiver hadde saklig grunn til å begrense utvalgskrets ved 

nedbemanning. Bakgrunn for tvisten var en virksomhets bruk av utvalgskrets 
begrenset til lokasjon og divisjon i forbindelse med nedbemanning. 
Lagmannsrettens flertall fant at arbeidsgivers bruk av utvalgskrets var usaklig og at 
oppsigelsen derfor var ugyldig. 

Saksgang Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2017-79521 – Frostating lagmannsrett LF-2018-
82321 (18-082321ASD-FROS).Anke til Høyesterett delvis tillatt fremmet, HR-
2019-716-U. 

Parter Telenor Norge AS (advokat Sten Foyn) mot A (advokat Rune Lium). 
Forfatter Lagdommer Anniken Mellegaard Douglass, lagdommer Ragnhild Ryssdal Vada og 

ekstraordinær lagdommer Willy Nesset.Meddommere: Sekretær Øyvind Jenssen 
og senior HR Manager Sara Bavosi. 

Sist oppdatert 2019-05-24 
 

 
 

 

Saken gjelder spørsmål om oppsigelse av A er gyldig. 

Tingretten har gitt følgende fremstilling av sakens bakgrunn: 

«A er født 0.0.1965. Hun ble ansatt i Televerket som ekspeditør den 1. juni 1984. Fra 1986 har hun hatt 
arbeidssted i Trondheim. Hennes arbeidsoppgaver endret seg etter hvert som Telenor Norge AS endret både 
organisasjon og tjenester. Fra mars 2006 var hun ansatt som salgskonsulent i avdelingen Divisjon Business, 
enhet Salg storkunder. 

Telenor Norge AS er et heleid datterselskap av Telenor ASA. Per 31. mai 2017 hadde Telenor Norge AS 
3764 ansatte. Det er opplyst at selskapet er inndelt i de 5 divisjonene (1) Business, (2) Fixed&TV, (3) 
Technology, (4) Mobile og (5) Security, Wholesale and Regulatory, og at hver divisjon har eget budsjett og 
ansvar for inntekter og utgifter. Divisjon Business igjen var inndelt i flere enheter. A arbeidet i avdelingen 
Salg storkunde med arbeidssted i Trondheim. I Trondheim hadde Telenor 10 medarbeidere i divisjonen 
Business fordelt på de 4 underavdelingene (1) Salg storkunde, (2) Salg SMB, (3) Kunderådgivning og drift, 
(4) Produkt & Marked. I tillegg hadde Telenor i Trondheim medarbeidere i divisjonene Fixed&TV og 
Technology. 

Telenor Norge AS har gjennomført flere omorganiseringer og nedbemanninger de siste årene, og flere også 
i Divisjon Business. Omorganiseringen som ledet til oppsigelse av A ble innledet høsten 2016. Den 15. 
september 2016 ble det holdt drøftinger mellom arbeidsgiver og fagorganisasjonene. Arbeidsgiver 
redegjorde for at utvelgelse medarbeidere skulle skje med utgangspunkt i kompetanse vurdert mot 
virksomhetens behov. For kandidater som i vurderingen av kompetanse sto relativt likt skulle ansiennitet 
være avgjørende. Forutsatt at en kandidat var kvalifisert kunne sosiale hensyn gjøre at en medarbeider med 
bedre kompetanse og ansiennitet likevel måtte vike. Utvelgelsesområdet skulle avgrenses av kriteriene 
Juridisk enhet og divisjon, med geografisk avgrensning til naturlig dagpendleravstand. 

EL&IT forbundet protesterte på arbeidsgivers opplegg for omorganiseringen, og herunder på 
utvelgelseskriteriene og begrensningen av utvalgskrets. Arbeidsgiver og fagforening forhandlet om 
avgrenset utvalgskrets innebar brudd på tariffavtalens ansiennitetsprinsipp i henhold til Hovedtariffavtalen 
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§ 8-2. Det ble også gjennomført forhandling mellom fagforening og arbeidsgiverorganisasjonen. Partene 
kom ikke til enighet, men uenigheten ble ikke brakt inn for arbeidsretten. 

A fikk 16. november 2016 beskjed om at det ikke var funnet plass til henne i den nye organisasjonen. Det 
ble gjennomført to omstillingssamtaler og hun fikk tilbud om sluttavtale med lønn i oppsigelsestiden og i 
12 måneder i tillegg, samt noe annen omstillingsstøtte. Hun fikk også tilbud om en ny stilling i Telenors 
fakturaavdeling i Rørvik. Hun aksepterte ikke sluttavtale og på grunn av særskilte sosiale forhold takket 
hun nei til stillingen. Etter drøftelsesmøte den 13. januar 2017 ble hun oppsagt ved brev av 24. januar 2017. 

Partene er enige om at nedbemanningen var saklig begrunnet. Det er også enighet om at Telenor ikke har 
vurdert A mot ansatte i andre divisjoner med arbeidssted i Trondheim og at oppsigelsen derfor er usaklig 
dersom begrensningen i utvalgskretsen ikke var rettmessig.» 

Partene har ikke hatt innsigelser til tingrettens fremstilling og denne legges til grunn av lagmannsretten. 

A stevnet Telenor Norge AS (Telenor) 9. mai 2017. Sør-Trøndelag tingrett avsa 15. mars 2018 dom med slik 
slutning: 

1. Oppsigelsen av A er ugyldig. 
 

2. Telenor Norge AS betaler til A 10 000 – titusen – kroner i erstatning innen to uker etter forkynnelsen av 
dommen, med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 
betalingsfristens utløp til betaling skjer. 

 

3. Telenor Norge AS betaler erstatning for sakskostnader til A med 214 458 – 
tohundreogfjortentusenfirehindreogfemtiåtte – kroner innen to uker etter forkynning av dommen. 

 

Telenor anket dommen 27. april 2018. Anken gjelder tingrettens rettsanvendelse og bedømmelse av de faktiske 
forhold. A har tatt til motmæle i tilsvar av 24. mai 2018. 

Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 25. og 26. oktober 2018. Det ble hørt 11 vitner og ellers ført de 
bevis som rettsboken viser. 
 
 
Telenor Norge AS' påstandsgrunnlag: 
Saken gjelder spørsmålet om den utvalgskrets Telenor brukte da A ble oppsagt er saklig. Dersom 
lagmannsretten finner at utvalgskretsen var usaklig vil oppsigelsen av A være usaklig etter arbeidsmiljøloven 
og hovedavtalen. 

Saken gjelder videre spørsmålet om interesseavveining etter arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd skal gå i As 
favør ved at hun enten hadde rett til fjernarbeid i Rørvik eller rett til å bli overført til Telenors ressurssenter. 

Saken gjelder ikke utvelgelseskriteriene. Partene er enige om at utvelgelsen var saklig innenfor utvalgskretsen. 

Det følger av hovedavtalen § 8-2 at ansiennitet kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. A har kun krav 
på å bli sammenlignet med stillinger der hun oppfyller minstekravene, eventuelt med noe opplæring. 

Det skal foretas en helhetsvurdering, noe både LO og NHO er enige om. Partene er dog noe uenige om 
vektingen av de ulike momentene. 

Telenor har brukt utvalgskrets ved sine nedbemanningsprosesser i mer enn 10 år. Utvalgskretsen er alltid 
begrenset til divisjon og lokasjon. 

Telenor har fulgt praksisen konsekvent, men det har likevel ikke vært noen tvist om dette før. EL & IT-
forbundet har ikke gjort annet enn å erklære at man er uenige. 

Utgangspunktet for ansiennitetsvurderingen er hele selskapet, men vurderingen kan begrenses til en nærmere 
definert utvalgskrets dersom valg av krets er saklig. Dette er det opp til arbeidsgiver å bestemme. Retten skal 
ikke ta stilling til hvilken utvalgskrets retten ville valgt. 

Grunnprinsippene for utvalgskrets er de samme etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. 

Det må foreligge tungtveiende grunner for å begrense ansiennitetsvurderingen til en nærmere definert 
utvalgskrets. Et selskap er likevel ikke pålagt å gjennomføre prosesser som er uforholdsmessig tyngende. 
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For store selskap som Telenor er det både saklig og nødvendig med utvalgskretser. Dette gjelder også der 
utvalgskretsene blir nokså små. 

Det er ikke et krav at selskapet har dårlig økonomi for at utvalgskrets kan brukes. 

At Telenor har fulgt samme praksis over lang tid har stor betydning for sakligheten av utvalgskretsen. Hensynet 
til forutberegnelighet for de ansatte veier tungt. Det følger av Høyesterettspraksis at man ved 
saklighetsvurderingen skal ta utgangspunkt i den praksis selskapet har. Det vises særlig til Rt-2015-1332 
(Gresvig), avsnitt 44-52. 

Praksis viser at selv veldig små utvalgskretser kan være saklige. Det vises til Rt-2015-1332 (Gresvig)og HR-
2017-561-A (Posten II) 

For Telenor som arbeidsgiver er det naturlig å bruke en utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon. Det er 
her de ansatte har sin tilknytning. 

Telenors praksis med utvalgskretser bygger på saklige og viktige hensyn. Det brukes utvalgskrets av hensyn til 
bedriftens størrelse og fordi det er ulikheter i virksomhetsområder, kompetanse og arbeidsoppgaver. 

Det er tatt hensyn til de ansatte ved at de sikres forutsigbarhet og ved at de slipper å være en del av alle 
omstillingsprosessene i selskapet. At selskapet har gjentatte omstillingsprosesser tillegges vekt i rettspraksis. 

Det er vanskelig å finne perfekte løsninger og det vil være forskjell på utvalgskretsene. Arbeidsgiver må finne 
systemer som er «rimelig bra.» Utvalgskretsen i denne saken er i samsvar med lov og tariffavtale. 

Det er ikke grunnlag for å sette til side oppsigelsen etter en interesseavveining. 

Det følger av praksis fra Høyesterett at det kreves ekstraordinære grunner for å la interesseavveiningen gå i As 
favør, jf Rt-2015-1332 (Gresvig) og HR-2017-561-A (Posten II). 

As alder og ansiennitet er ikke eksepsjonell i Telenor. Det er mange i selskapet med like lang ansiennitet. 

Telenor må forholde seg konsekvent til utvalgskretsen. Det er ikke slik at det må åpnes for å gjøre unntak, men 
arbeidsgiver må anstrenge seg ekstra. Det har Telenor gjort. A ble skjermet i første nedbemanningsprosess av 
hensyn til hennes personlige situasjon på det tidspunktet. Hun har fått tilbud om sluttpakke og tilbud om en 
annen jobb. 

Telenor har vurdert As sosiale forhold. 

Telenor kan ikke pålegges å tilby A fjernarbeid. Å bestemme arbeidssted er i kjerneområdet for arbeidsgivers 
styrerett. Det foreligger ikke spesielle forhold som tilsier at det må tilrettelegges særskilt for A på den måten. 

Telenor har vurdert As krav om fjernarbeid, og retten har ikke grunnlag for å overprøve Telenors vurdering. A 
oppfyller ikke vilkårene for å bli overført til Telenors ressurssenter. 

Telenor Norge AS har nedlagt slik påstand: 
1. Telenor Norge AS frifinnes. 

 

2. Telenor Norge AS tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett 
 
 
 
As påstandsgrunnlag: 
Det rettslige utgangspunkt for vurdering av saken er den kollektive arbeidsretten. På dette området er 
Arbeidsretten den høyeste rettskilden og også Høyesterett må følge Arbeidsrettens avgjørelser. 

Ved nedbemanning skal det tas utgangspunkt i ansiennitet og deretter eventuelt korrigeres for kompetanse. 

Det anføres at ved Telenors bruk av en snever utvalgskrets og en svært subjektiv kompetansevurdering blir det i 
realiteten ikke noe igjen av ansiennitetsprinsippet. Dette er av betydning ved vurderingen av om utvalgskretsen 
er saklig. 

I protokoll fra 27. august 2014 fra organisasjonsmessig møte fremgår at EL&IT (arbeidstaker) og Abelia 
(arbeidsgiver) er enige om at utvalgskrets ved nedbemanning som hovedregel er hele selskapet og at dette skal 
følges når det er «praktisk gjennomførbart.» Partene i arbeidslivet, dvs LO og NHO, har tolkingsmonopol hva 
gjelder den kollektive arbeidsretten. 
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Lovens utgangspunkt er at hele virksomheten er utvalgskrets ved nedbemanning. Skal dette fravikes må det 
foreligge tungtveiende grunner. 

Arbeidsretten tok første gang stilling til spørsmål om begrenset utvalgskrets i avgjørelsen tatt inn i ARD-2016-
151 (Nokas). Det følger av denne at det har betydning hvilken konsekvens avgrensningen til utvalgskrets har 
for ansiennitetsvurderingen. Det vil være i strid med tariffavtalen og ansiennitetsprinsippet dersom mange med 
lang ansiennitet må gå som følge av begrensningen som er satt. 

Det foreligger ikke tungtveiende hensyn som tilsier en så streng avgrensning som den Telenor har gjort ved 
valg av utvalgskrets i denne saken. Noen av hensynene Telenor trekker frem er relevante hensyn, men de er 
ikke tungtveiende. Telenor er et stort selskap med god økonomi som kan håndtere omfattende 
omstillingsprosesser. 

Det er ingen sak fra rettspraksis med begrenset utvalgskrets i et selskap med tilsvarende økonomisk situasjon 
som Telenor. 

Det må foretas en konkret vurdering ved bruk av utvalgskrets. Arbeidsgiver kan ikke bare følge et fast system. 
Telenor har ikke gjort noen konkret vurdering, med det resultat at vurderingstema blir for smalt. 

A og EL & IT-forbundet er ikke gitt innsyn i eventuelle ansiennitetsforskjeller mellom de ulike divisjonene i 
Telenor. Dette gjør det vanskelig å etterprøve sakligheten i Telenors avgrensning. 

De ansattes organisasjoner mener ansiennitet innen hele virksomheten er mest rettferdig. Det er ikke riktig at 
dette vil gi økt uro blant de ansatte. 

Begrensningen Telenor bruker gir enkelte ansatte veldig små utvalgskretser. I As tilfelle var utvalgskretsen på 
10 personer. 

Det er ikke så ulik kompetanse mellom divisjonene. 

Det foreligger ingen fast praksis slik Telenor hevder, kun en fast oppfatning fra begge parter. Det var ingen 
oppsigelser mellom 2007 og 2015 og spørsmålet ble derfor aldri satt på spissen. EL & IT-forbundet har hele 
tiden gitt uttrykk for sitt syn. 

Slik bruk av utvalgskrets gir arbeidsgiver mulighet til å tilpasse organisasjonen i forkant av en 
nedbemanningsprosess slik at man får skjermet de man ønsker å beholde. 

Telenors nedbemanning må gjøres på en måte som gir ansiennitetsprinsippet større plass. Telenors utvalgskrets 
var ikke saklig og oppsigelsen av A var derfor usaklig. 

Oppsigelsen av A må settes til side etter en interesseavveining, jf arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd. 

Tilbudet A fikk om jobb i Rørvik var ikke annet «passende arbeid», da arbeidsstedet er for langt unna 
Trondheim. Tilbudet fratar derfor ikke arbeidsgiver sitt ansvar. 

Telenors bruk av utvalgskrets gjør at interesseavveiningen må gå i As favør. Det må stilles ekstra krav til de 
individuelle vurderingene når det er gjort slik begrensning. 

As sosiale forhold var ikke tema i omstillingsprosessen. 

Divisjonen i Rørvik er aldri bedt om å utrede muligheten for at A kunne jobbe fra Trondheim. Telenor 
fremsatte kun tilbud om jobb der fordi A selv lette etter løsninger. Det kan derfor ikke legges særlig vekt på at 
tilbudet ble fremsatt. 

As personlige forhold må tillegges vekt, herunder hennes behov for å bo i Trondheim. Hun er alene og har 
sårbar økonomi. A har realkompetanse fra Telenor, men denne har begrenset verdi andre steder. På grunn av 
hennes alder har hun dårlige utsikter til arbeid. 

Ansiennitetsprinsippet er anvendt feil og Telenor har ikke vurdert As mulighet for å lære nye ting. 

Telenor burde tilbudt A muligheten til fjernarbeid i Trondheim. Det er praktisk gjennomførbart, og det er lagt 
til rette på den måten for andre ansatte. Telenor kunne også overført A til ressurssenteret. A ble heller ikke 
vurdert for stillinger i annen divisjon i Trondheim, som ble tildelt nye oppgaver og hvor opplæring startet i 
samme periode. 

Lagmannsretten skal ikke ta stilling til hva Telenor burde ha gjort. 
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A har nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Telenor Norge AS dømmes til å betale sakens kostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig 
begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

Oppsigelsen av A er begrunnet i virksomhetens forhold. Lagmannsretten legger til grunn at det er ubestridt at 
Telenor hadde saklig grunn til nedbemanning. Spørsmålet i saken er om Telenor hadde saklig grunn til å 
begrense vurderingen av As ansiennitet og kompetanse opp mot andre ansatte i en nærmere definert 
utvalgskrets. 

Telenor er tariffbundet og hovedavtalens bestemmelser kommer derfor også til anvendelse. Det følger av 
hovedavtalen § 8-2 at det ved oppsigelse på grunn av innskrenking/omlegging kan ansiennitet fravikes når det 
foreligger saklig grunn. A har anført at Telenor ved å bruke divisjon og lokasjon som utvalgskrets har fraveket 
ansiennitetsprinsippet uten at slik saklig grunn foreligger. 

Telenor har ved oppsigelsen av A benyttet en utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon, noe som 
innebærer at hennes ansiennitet og kompetanse kun er vurdert opp mot andre ansatte i divisjonen Business som 
hadde/har arbeidssted i Trondheim. Avgjørende for spørsmålet om oppsigelsen av A var saklig, er om 
anvendelsen av en slik utvalgskrets tilfredsstiller saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 og hovedavtalen § 
8-2. Dersom lagmannsretten kommer til at utvalgskretsen ikke er saklig begrunnet, vil oppsigelsen av A være 
ugyldig. Det er ikke nødvendig å foreta en konkret vurdering av om det er noen andre som skulle vært sagt opp 
i stedet for A. 

Arbeidsretten har i avgjørelse tatt inn i ARD-2016-151 (Nokas), lagt til grunn at en naturlig språklig forståelse 
av hovedavtalen § 8-2 tilsier at det i en nedbemanningsprosess skal tas utgangspunkt i hele bedriften i 
ansiennitetsvurderingen. Tilsvarende utgangspunkt har Høyesterett lagt til grunn for arbeidsmiljøloven § 15-7, 
jf eksempelvis Rt-2015-1332 (Gresvig). Arbeidsretten og Høyesterett har videre begge lagt til grunn at dette 
utgangspunktet kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. I Rt-2015-1332 (Gresvig) avsnitt 32 uttaler 
Høyesterett vedrørende arbeidsmiljøloven § 15-7: 

«Når lovens utgangspunkt er at virksomheten er utvelgelseskrets, følger det imidlertid at de hensyn som 
tilsier at utgangspunktet fravikes, må være tungtveiende. På en annen side kan arbeidsmiljøloven ikke 
forstås slik at den pålegger bedrifter prosesser som blir uforholdsmessige tyngende, og som vil bidra til å 
undergrave tryggheten for de gjenværende ansatte» 

Arbeidsretten har lagt til grunn samme utgangspunkt etter hovedavtalen § 8-2 første ledd. 

Det følger videre av praksis fra Høyesterett og Arbeidsretten at hvorvidt Telenor hadde saklig grunn til å 
begrense utvalgskretsen må bedømmes konkret. I avgjørelse fra Arbeidsretten, AR-2018-18 (NRK) uttales det 
at spørsmålet vil være om arbeidsgiver etter en konkret vurdering har tilstrekkelig saklig grunn til å gjøre 
unntak fra prinsippet om bedriftsansiennitet. 

Av praksis fra Høyesterett og Arbeidsretten fremgår at det er en rekke hensyn som vil kunne trekkes inn ved 
saklighetsvurderingen. Eksempelvis vil en innarbeidet praksis hos arbeidsgiver kunne tillegges vekt. Det kan 
være av betydning om det er snakk om en enkelt nedbemanning eller en løpende tilpasning til markedet og 
virksomhetens økonomiske situasjon er relevant. Selskapets størrelse og eventuelle praktiske problemer det vil 
medføre å bruke hele selskapet som vurderingsgrunnlag kan være relevant, men denne vurderingen kan være 
ulik og avhengig av om selskapet har inngått tariffavtale eller ikke. 

Det kan videre ses hen til hvilken ansiennitet de ansatte har, og da særlig om det er store forskjeller. Ulikheter i 
kompetanse og stillingskategorier innad i virksomheten og hvor vanskelig eller enkelt det er å vurdere de 
ansatte opp mot hverandre er også momenter av betydning. Hensynet til de ansatte er trukket frem, da særlig 
med tanke på å sikre de ansatte forutberegnelighet og likebehandling, men det følger av rettspraksis at dette 
hensynet både kan tale for og mot at en begrenset utvalgskrets er saklig begrunnet. 
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Lagmannsretten legger dette rettslige utgangspunkt til grunn for sin vurdering. Det legges videre til grunn at det 
er Telenor som må sannsynliggjøre at utvalgskretsen er saklig begrunnet. 

Lagmannsretten har ved vurderingen av om Telenors bruk av utvalgskrets er saklig begrunnet eller ikke, delt 
seg i et flertall og et mindretall. 

Lagmannsrettens flertall, lagdommer Mellegaard Douglass, lagdommer Vada og meddommer Jenssen har 
kommet til at Telenors bruk av utvalgskrets ikke er saklig begrunnet og at oppsigelsen av A derfor er ugyldig. 

Flertallet har kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner som kan begrunne Telenors bruk av den 
angitte utvalgskrets. 

Telenor har inngått tariffavtale og har således påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitetsreglene, 
med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike dem. Det vises i den forbindelse til ARD-2016-151 (Nokas) 
avsnitt 84, hvor Arbeidsretten har pekt på betydning av at selskapet har inngått tariffavtale. 

Det følger av AR-2018-18 (NRK) avsnitt 53 at eventuell enighet mellom de lokale partene om en avvikende 
utvalgskrets vil være et særlig moment i vurderingen av om en utvalgskrets er saklig. Slik avtale foreligger ikke 
her og det må derfor foreligge andre forhold som kan begrunne unntak fra bedriftsansiennitet. Forholdet er 
således annerledes enn i HR-2017-561-A (Posten II) hvor det var inngått avtale om omstillingsprosess som 
blant annet inneholdt kriterier for fastleggelse av utvalgskrets. 

Telenors økonomiske situasjon kan ikke begrunne den avgrensning Telenor har gjort. Selskapets økonomi er 
god og situasjonen er derfor en annen enn i eksempelvis Rt-2015-1332 (Gresvig) som Telenor har vist til. Det 
er derfor etter flertallets vurdering av mindre betydning i denne saken at det vil være mer ressurskrevende å 
foreta ansiennitetsvurderingen opp mot en større utvalgskrets. Tilsvarende er det av mindre betydning at dette 
vil kunne by på noen praktiske problemer for Telenor. Det skal mer til før man kan konstatere at en prosess er 
uforholdsmessig tyngende for selskapet. 

Å bruke en større utvalgskrets vil ikke nødvendigvis gi en uhåndterbar dominoeffekt for Telenor og større 
virksomheter må som alminnelig regel forventes å håndtere omfattende utvelgelsesprosesser, jf eksempelvis 
AR-2018-18 (NRK) avsnitt 53. Ved utvelgelse av hvem som skal sies opp vil de ansattes ansiennitet alltid 
korrigeres for kompetanse. Telenor har pekt på at selskapet i stor grad benytter generelle stillingstitler, og at det 
derfor vil by på problemer å foreta denne vurderingen. Lagmannsrettens flertall legger til grunn at Telenor – 
med det fokus man har på kompetanse – har en oversikt over den kompetanse som kreves for de ulike 
stillingene. Mange av stillingene i Telenor har formelle minstekrav til kompetanse i form av bestemte 
utdanninger, og dette gir en naturlig avgrensning av hvilke stillinger A kan vurderes opp mot. 

Telenor har i mer enn 10 år brukt utvalgskrets basert på divisjon og lokasjon og har anført at selskapets 
langvarige praksis tilsier at utvalgskretsen er saklig. Flertallet er enig i at dette skal tillegges vekt, men 
betydningen av denne praksisen avhenger av om begrensningen av utvalgskretser bygger på kriterier som 
normalt vil føre til at begrensningen anses saklig, jf Rt-2015-1332 (Gresvig) avsnitt 46. Lagmannsretten skal 
under enhver omstendighet ikke ta stilling til Telenors praksis på prinsipielt grunnlag jf avsnitt 45 i nevnte dom, 
men vurdere om anvendelsen av den aktuelle praksis i As tilfelle, tilfredsstiller saklighetskravet i 
arbeidsmiljøloven § 15-7 og hovedavtalen § 8-2. 

Lagmannsrettens flertall viser videre til at spørsmålet om utvalgskrets i Telenor aldri tidligere har blitt satt på 
spissen da tidligere nedbemanningsprosesser har resultert i løsninger uten oppsigelser. EL & IT forbundet har i 
samme periode vært fast i sitt standpunkt om at Telenor må bruke hele selskapet som utvalgskrets. At det ikke 
har vært tvist om tema tidligere skyldes etter flertallets oppfatning ikke passivitet fra EL & IT-forbundet, da det 
ikke har vært grunn for å reise sak om spørsmålet før. Det er i så måte beskrivende for situasjonen at 
Arbeidsretten ikke har hatt spørsmålet om utvalgskrets, sett opp mot hovedavtalens § 8-2, til behandling før i 
2016. 

Selskapets praksis kan uansett bare tillegges avgjørende vekt dersom retten finner at den er saklig. 

Hensynet til de ansatte står sentralt, men de ansatte har gjennom sine fagorganisasjoner over tid fastholdt at de 
ikke ønsker at Telenor skal bruke utvalgskrets ved nedbemanningsprosessene i selskapet. Fagorganisasjonene 
mener de ansatte gjennom dette har gitt uttrykk for at Telenor ikke kan påberope seg deres trygghet og 
forutsigbarhet som grunn for å bruke utvalgskrets. 

Hvordan en ansatt stiller seg til selskapets bruk av utvalgskrets vil nok kunne avhenge av om den ansatte mister 
jobben som følge av utvalgskretsen eller om man blir skjermet fra oppsigelser på grunn av den begrensning 
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som er gjort. Det er likevel av betydning at fagorganisasjonene, som skal ivareta de ansattes interesser, over tid 
har fasthold at den eventuelle trygghet noen ansatte får gjennom selskapets bruk av utvalgskrets ikke skal 
tillegges vekt. 

Fagforeningenes standpunkt er i tråd med Arbeidsrettens syn, som i ARD-2016-151 (Nokas) uttaler at det må 
legges mindre vekt på at bruk av utvalgskrets verner de ansatte mot å bli trukket inn i nedbemanningsprosesser 
i andre deler av selskapet. I avsnitt 86 uttaler Arbeidsretten: 

«Det er anført fra saksøkte at praksisen med å benytte hvert k«objekt» eller kontrakt som utvalgskrets også 
er til fordel for de ansatte, ved at de er vernet mot å trekkes inn i nedbemanningsprosesser i andre deler av 
selskapet. Arbeidsrettens flertall mener at det i denne saken må veie tyngre at den valgte utvalgskrets vil 
kunne medføre at arbeidstakere med kortere ansiennitet, med sammenlignbare arbeidsoppgaver på 
nærliggende objekter, kan beholde jobben på bekostning av ansatte med bedre ansiennitet..» 

Lagmannsrettens flertall er enig i dette og mener at det blir tilsvarende i vår sak. 

I avsnitt 81 i samme avgjørelse uttaler Arbeidsretten: 

«[...] vilkårene for å fravike ansiennitet skjerpes når de arbeidstakerne saken gjelder har lang ansiennitet og 
hvis forskjellene i ansiennitet er store.» 

Det er på det rene at A har lang ansiennitet i Telenor. Telenor har ikke lagt frem ansiennitetslister for personer 
utenfor utvalgskretsen, for eksempel fra andre divisjoner i Trondheim og det kan derfor ikke ses bort fra at 
forskjellene i ansiennitet er stor. Det er heller ikke sannsynliggjort at det ikke finnes sammenlignbare 
arbeidsoppgaver i nærliggende divisjoner, og flertallet mener det ikke kan utelukkes at A er i samme situasjon 
som de ansatte i ARD-2016-151 (Nokas). 

Lagmannsrettens flertall legger videre vekt på at en konsekvens av Telenors bruk av utvalgskrets er at A kun 
ble vurdert opp mot et utvalg av 10 ansatte. At utvalgskretsen er liten fører ikke i seg selv til at utvalgskretsen 
er usaklig, jf eksempelvis Rt-2015-1132 (Gresvig), men har betydning ved vurderingen av om utvalgskretsen 
kan anses å være saklig. Flertallet viser til Arbeidsretten som i AR-2018-18 (NRK) avsnitt 49 uttaler: 

«Kravet om at begrensning av utvalgskretsen må ha saklig grunn tilsier at hvilke eller hvor mange 
arbeidstakere som inngår i utvalgskretsen kan få betydning også når kretsen skal fastsette.» 

Det følger videre i avsnitt 62 i samme dom at det er relevant å legge vekt på den generelle betydningen kretsen 
har for utvelgelsen. Ut fra det opplyste førte utvalgskretsen til at det ikke var stillinger A kunne vurderes opp 
mot, og flertallet mener ansiennitetsprinsippet har blitt svekket ved at Telenor har begrenset utvalgskretsen til 
divisjon og lokasjon. 

Flertallet tar ikke stilling til om Telenor vil kunne ha saklig grunn til å bruke en annen eller større utvalgskrets 
eller om selskapet må ta utgangspunkt i hele virksomheten ved ansiennitetsvurderingen. Det ligger utenfor det 
lagmannsretten skal ta stilling til. 

Det er likevel av betydning at det finnes andre muligheter for utvalgskretser som fremstår som like opplagte 
eller naturlige. Utvalgskrets kunne eksempelvis vært begrenset bare til divisjon eller bare til lokasjon. I 
Trondheim er det flere divisjoner som er samlokaliserte, men det er ikke foretatt noen vurdering av om 
utvalgskretsen skulle utvides til å omfatte en eller flere av disse. Situasjonen er dermed en annen enn i Rt-2015-
1332 (Gresvig) hvor Høyesterett blant annet la vekt på at det praktisk sett ikke var noen alternativ utvalgskrets 
og HR-2017-561-A (Posten II) hvor Høyesterett i avsnitt 78 la stor vekt på at det ikke var noen alternativ krets 
som fremsto som opplagt eller klart avgrenset på noen naturlig måte. 

Ansiennitetsprinsippet er grunnleggende og lagmannsrettens flertall mener Telenors bruk av den angitte 
utvalgskrets gir prinsippet svekket betydning. Etter en samlet vurdering har lagmannsrettens flertall kommet til 
at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å begrense utvalgskretsen slik Telenor har gjort da A ble sagt 
opp fra sin stilling. Flertallet har videre kommet til at det ikke pålegger Telenor en uforholdsmessig tyngende 
prosess å bruke en større utvalgskrets. Utvalgskretsen er usaklig og oppsigelsen av A dermed ugyldig. 

Lagmannsrettens mindretall, ekstraordinær lagdommer Willy Nesset og meddommer Sara Bavosi, har kommet 
til at Telenors bruk av utvalgskrets var saklig begrunnet. 

Telenor har foretatt en avgrensning som fremstår som naturlig ut fra måten bedriften er organisert på og ut fra 
geografi. Divisjonene er selvstendige enheter med egen ledelse, oppdelt etter hvilke oppgaver og/eller hvilket 
marked de jobber opp mot. De ansatte har sin tilknytning til Telenor gjennom arbeidsforhold i en bestemt 
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divisjon på et bestemt arbeidssted. Selv om noen stillinger i noen grad kan sammenlignes på tvers av 
divisjonene, vil de ulike divisjonene i stor grad ha ulike kompetansekrav for sine stillinger. 

At utvalgskretsen A ble vurdert opp mot var liten, taler ikke i seg selv mot at utvalgskretsen var saklig. I Rt-
2015-1332 (Gresvig) og i HR-2017-561-A (Posten II) la Høyesterett til grunn at selv en liten utvalgskrets kan 
være saklig begrunnet. 

Konsekvensene av Telenors utvalgskrets er etter mindretallets oppfatning ikke av en slik karakter at 
utvalgskretsen er usaklig. As alder og ansiennitet er ikke unik i selskapet, og selv om A har lang ansiennitet kan 
det ikke etter bevisføringen legges til grunn at det er mange utenfor utvalgskretsen med kortere ansiennitet som 
har fått beholde jobben. Situasjonen er således en annen enn den Arbeidsretten hadde til behandling i ARD-
2016-151 (Nokas), der det var klart at utvalgskretsen førte til at ansatte med kortere ansiennitet og 
sammenlignbare arbeidsoppgaver fikk beholde jobben i stedet for ansatte med lengre ansiennitet. Etter 
mindretallets oppfatning fører ikke Telenors bruk av utvalgskrets til av ansiennitetsprinsippet svekkes i en slik 
grad at utvalgskretsen må anses å være usaklig. 

Slik mindretallet ser det har Telenor ved å begrense utvalgskretsene unngått at mange ansatte har blitt berørt 
gjentatte ganger. Telenors bruk av utvalgskrets har i så måte tidligere kommet A til gode, ved at hun har blitt 
skjermet fra nedbemanningsprosesser med annen utvalgskrets. Det følger av rettspraksis at behovet for å 
skjerme ansatte som ikke er direkte berørt, er vurdert som et saklig behov. Det følger videre at Rt-2015-1332 
(Gresvig) avsnitt 44-52 at Telenor ikke kan påtvinges en prosess som vil undergrave tryggheten til de øvrige 
ansatte. 

Telenors langvarige praksis med bruk av utvalgskrets basert på divisjon og lokasjon er av stor betydning. Selv 
om spørsmålet aldri har blitt satt på spissen i en tvist, har Telenors standpunkt vært tydelig overfor de ansatte 
gjennom mange år. Dette sikrer forutsigbarhet og likebehandling av ansatte og Høyesterett har i Rt-2015-1332 
(Gresvig) vist til at det er et hensyn i seg selv å unngå forskjellsbehandling. Det følger videre av Arbeidsrettens 
avgjørelse i AR-2018-18 (NRK) at det ikke er et krav at omorganiseringen faktisk førte til oppsigelser for at 
selskapets praksis skal anses som relevant. Telenors praksis er av betydning så fremt den har blitt brukt i 
forbindelse med omorganiseringer som kan føre til oppsigelse, noe som klart er tilfelle i denne saken. 

Telenor har hatt omfattende omstillingsprosesser de siste årene, og selskapet har gjennomført flere 
nedbemanninger. Som i Rt-2015-1332 (Gresvig) er det for Telenors del snakk om en løpende tilpasning til 
markedsutviklingen og konkurransesituasjonen. Telenor er en kompetansebedrift med mange ulike type 
stillinger. Det er et legitimt formål for selskapet å beholde nødvendig kompetanse. Det er ingen enkel jobb å 
sammenligne de ulike stillingene opp mot hverandre og det kan være vanskelig å se konsekvensene for 
organisasjonen ved store nedbemanningsprosesser. Antallet nedbemanningsprosesser tilsier at selskapets behov 
for praktisk håndterbare prosesser blir større. Selv om Telenor er tariffbundet og således er påtatt seg et større 
ansvar for å følge ansiennitetsprinsippet, vil gjentagende nedbemanninger med større utvalgskretser, evt hele 
bedriften som utvalgskrets, være så ressurskrevende og vanskelig å håndtere at det vil være å påtvinge Telenor 
en uforholdsmessig tyngende prosess. I HR-2017-561-A (Posten II) er det lagt til grunn at det er et behov for å 
skjerme tilsatte som ikke er direkte berørt av omstillingstiltakene. 

Det foreligger etter mindretallets oppfatning heller ingen konkrete omstendigheter ved denne nedbemanningen 
som tilsier at utvalgskretsen er usaklig. Det er for eksempel ingen opplysninger om at ansatte har blitt skjermet 
fra nedbemanning ved at de er flyttet ut av divisjonen i forkant, og ut fra det opplyste er As stilling og 
tilsvarende stillinger i divisjonen, blitt borte som følge av teknologisk utvikling. 

Mindretallet har etter bevisføringen lagt noe vekt på at de mange omfattende omorganiseringer og 
nedbemanninger i Telenor synes å ha vært forankret i gode prosesser, herunder drøftinger mellom arbeidsgiver 
og fagorganisasjonene, samt tilbud om gode sluttavtaler. 

Mindretallet har etter dette kommet til at Telenors bruk av utvalgskrets ikke er usaklig. 

Sett hen til flertallets konklusjon hva gjelder bruken av utvalgskrets er det ikke nødvendig for flertallet å ta 
stiling til spørsmålet om oppsigelsen av A må settes til side etter en interesseavveining, jf arbeidsmiljøloven § 
15-7 andre ledd. Mindretallet har kommet til at oppsigelsen av A ikke skal settes til side på dette grunnlaget og 
at oppsigelsen av A derfor er gyldig, men finner det ikke nødvendig å begrunne dette nærmere under 
henvisning til dommens resultat. 
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A ble av tingretten tilkjent erstatning med kroner 10 000. Lagmannsrettens flertall er enig med tingretten i at 
Telenor skal betale oppreisning til A for den ekstraordinære belastningen den usaklige oppsigelsen har medført 
for henne, og slutter seg til den begrunnelse tingrettens flertall har gitt. Lagmannsrettens mindretall er kommet 
til at det ikke er grunnlag for oppreisning i det mindretallet vurderer oppsigelsen som saklig og gyldig. 

Anken blir etter dette å forkaste. 
 
 
Sakskostnader 
A har vunnet saken fullt ut og har krav på å få dekket sine sakskostnader, jf tvisteloven § 20-1 jf § 20-2. 
Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet grunn til å anvende noen av unntaksreglene i tvisteloven § 20-2 
tredje ledd. 

A har fremlagt kostnadsoppgave som viser sakskostnader på kroner 132 491, hvorav salær utgjør kroner 117 
300. Telenor har ikke hatt innvendinger til As sakskostnader, og lagmannsretten legger de til grunn som 
nødvendige, jf tvisteloven § 20-5. 

Dommen er avsagt under dissens slik det er redegjort for foran. 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er reisevirksomhet i domstolen. 
 

DOMSSLUTNING 
1. Anken forkastes. 

 

2. Telenor Norge AS betaler erstatning for sakskostnader til A med 132 491 – 
etthundreogtrettitotusenfirehundreognittien – kroner innen 2 – to – uker etter forkynning av dommen.  
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Frostating lagmannsrett - Kjennelse - LF-2018-103776 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2018-11-29 
Publisert LF-2018-103776 
Stikkord Arbeidsrett. Fortrinnsrett. Søksmålsfrist. 
Sammendrag En arbeidstaker reiste søksmål mot en arbeidsgiver med krav om erstatning på 

grunn av brudd på fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-2. Tingretten avviste 
saken under henvisning til at søksmålsfristen etter arbeidsmiljøloven § 17-4 første 
ledd var oversittet. Den ankende part anførte forgjeves at det ikke var avholdt et 
forhandlingsmøte mellom partene i lovens forstand, og at søksmålsfristen ikke 
hadde begynt å løpe. Lagmannsretten forkastet arbeidstakers anke og la til grunn at 
det var avholdt et forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Det ble blant 
annet vist til at pretensjonen i stevningen dreide seg om de samme spørsmål som 
ble tatt opp i forhandlingsmøtet. 

Saksgang Inntrøndelag tingrett TINTR-2018-18805 – Frostating lagmannsrett LF-2018-
103776 (18-103776ASK-FROS). 

Parter Kristin Nyheim (advokat Jan Arild Vikan) mot Sjøsiden Catering AS (advokat 
Anne Marie Sanne Øien). 

Forfatter Lagdommer Olav Magnus Hohle, lagdommer Ivar Sølberg og lagdommer Anniken 
Mellegaard Douglass. 

 
 

 
 

Saken gjelder anke over avvisning av søksmål på grunn av oversittelse av søksmålsfrist. 

Sakens bakgrunn er beskrevet på følgende måte i tingrettens kjennelse på side 2–3: 

«Saksøkte Sjøsiden Catering AS driver catering- og kafèvirksomhet på Stjørdal. 

Saksøker Kristin Nyheim ble ansatt hos Sjøsiden Catering AS som tilkallingshjelp den 01.08.13. Ved 
ansettelsesavtale datert 01.03.15 ble hun ansatt i 80% fast stilling som cafe-/grillmedarbeider. I ny avtale av 
14.01.16 ble stillingen redusert til 53%. 

Den 29.08.16 ble Nyheim oppsagt fra sin stilling med virkning pr. 01.10.16. Oppsigelsen var begrunnet i 
virksomhetens forhold, økonomiske årsaker herunder nedleggelse av saksøktes virksomhet ved SmileGrill'n 
i Stjørdal. Oppsigelsen ble på det tidspunkt ikke bestridt. Nyheim jobbet en del timer for saksøkte på 
tilkalling i november/desember 2016. 

I brev av 01.02.17 krevde Nyheim oppklaringsmøte/forhandlingsmøte, idet hun anførte at hun mente seg 
forbigått ved tilbud om arbeid og henviste til sin fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2. Det ble 
avholdt oppklaringsmøte den 08.03.17 hvor arbeidsgiver var representert med Åse Gresseth og Tøri Beate 
Hokling, og hvor Nyheim møtte sammen med Johan Susegg fra Fellesforbundet, uten at det kom til noen 
felles forståelse mellom partene. 

I brev av 06.04.17 fremmet Nyheim krav om forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3, hvor hun anførte 
at hun har fortrinnsrett til midlertidige stillinger som vikariat, ferievikariat og ekstravakter 
(tilkallingsvakter) i tillegg til nye faste stillinger ihh. til arbeidsmiljøloven § 14-2. Forhandlingsmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 17-3 ble avholdt 18.05.17. Til stede var de samme personer som var representert i 
møtet den 08.03.17. Saksøkte avviste at Nyheim etter arbeidsmiljøloven hadde fortrinnsrett i forhold til 
ekstravakter/tilkallingsvakter, og partene kom ikke til enighet i møtet. 
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I brev av 20.06.17 fra Gunn Anita Løvhaugen i Fellesforbundet ble det pva. Nyheim anmodet om et nytt 
møte for en gjennomgang av saken, og partene avholdt et nytt møte den 15.11.17. På møtet deltok Hokling 
og Gresseth fra arbeidsgiver i tillegg til Thea Tellemann fra Virke. Nyheim deltok sammen med Gunn 
Anita Løvhaugen fra Fellesforbundet. Det fremkom ikke noen løsning på konflikten i dette møtet heller, og 
partene sto fast på sine tidligere standpunkt som ble gjentatt. 

Den 29.01.18 tok Nyheim ut stevning for Inntrøndelag tingrett, hvor det ble anført at Nyheims fortrinnsrett 
er blitt tilsidesatt i forbindelse med bruk av tilkallingsvakter/ekstravakter, og det ble nedlagt påstand om at 
Nyheim tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn. I tilsvar av 02.03.18 har saksøkte prinsipalt gjort 
gjeldende at saken må avvises på grunn av at søksmålet ikke er fremsatt innen lovens frister, subsidiært at 
saksøkte må frifinnes idet bruk av tilkallingsvakter som ekstravakter ikke utløser fortrinnsrett.» 

Inntrøndelag tingrett avsa 8. mai 2018 kjennelse med slik slutning. 
1. Sak 18-018805TVI for Inntrøndelag tingrett avvises. 

 

2. Kristin Nyheim plikter innen 2 – to – uker fra forkynnelse av denne kjennelse å betale til Sjøsiden Catering 
AS kr. 24.200 – kronertjuefiretusentohundre – til dekning av saksomkostninger. 

 

Kristin Nyheim ved advokat Jan Arild Vikan anket kjennelsen 8. juni 2018. Sjøsiden Catering AS (Sjøsiden) 
tok til motmæle i anketilsvar fra advokat Anne Marie Sanne Øien 27. juni 2018. Saken innkom lagmannsretten 
6. juli 2018. 
 
 
Kristin Nyheim har i det vesentlige gjort gjeldende: 
Spørsmålet saker reiser er hva som regnes som «forhandlinger» etter arbeidsmiljøloven § 17-4 og § 17-3. 

Forhandlingsmøte som avholdes uten at det er et rettskrav på slike forhandlinger medfører ikke at 
søksmålsfristen starter å løpe. Krav om forhandlingsmøte kan bare fremsettes når det er tvist om en konkret 
aktuell stilling. Et krav som fremsettes i tilknytning til en stillingskategori, eksempelvis ekstravakter som det er 
tale om i denne saken, utløser ingen rett til forhandlingsmøte. Et møte til behandling av et krav i forhold til en 
stillingskategori fører ikke til at søksmålsfristen starter å løpe. 

Konsekvensen av tingrettens syn er at det kan fremsettes et krav i tilknytning til en stillingskategori, hvilket 
innebærer at det er et rettskrav på forhandlingsmøte selv i de tilfelle der arbeidstaker ikke er kjent med konkrete 
stillinger. 

En forutsetning for at en arbeidstaker kan fremme krav på fortrinnsrett er at det foreligger en ny stilling. 
«Ansettelse i stillingen» etter arbeidsmiljøloven § 14-4 forutsetter en konkret aktuell stilling. I denne saken er 
det allerede ansatt personer som kan ta ekstravakter på oppringing. Det foreligger ikke nyansettelser av slikt 
personell. Arbeidsavtalene til disse ekstrapersonene gir ingen rett til slike ekstravakter og arbeidsgiver har 
heller ikke forpliktet seg til å tilby vakter til de som allerede er ansatt. Når ekstravaktstillingene på denne måten 
er uten rett og plikt foreligger det ingen stilling i lovens forstand. Nyheim pretenderer derfor at hvert tilbud om 
vakt og aksept av det samme er en «ny stilling» i lovens forstand. 

Nyheim var ikke klar over at arbeidsgiver hadde benyttet ekstravakter, men hun reagerte på at hun ikke lenger 
fikk ekstravakter. 

Tingretten lar partenes angivelse av møte som «forhandlingsmøte» være avgjørende for sin vurdering av om det 
har blitt avholdt et forhandlingsmøte. Denne rettsanvendelsen er ikke riktig, jf. Rt-1997-1425 hvor et møte som 
ikke var betegnet som et forhandlingsmøte av ulike forhold likevel ble betraktet som et forhandlingsmøte. 

I denne sakene må man se på sammenhengen i rettsreglene for å avgjøre når et forhandlingsmøte er 
friststartende. Fortrinnsrett knytter seg til en konket stilling. 

Uttrykket «ny stilling» i arbeidsmiljøloven § 17-3 andre ledd referer seg til en konkret stilling, ikke en 
stillingskategori. Et avslag på et generelt krav i forhold til en stillingskategori vil ikke gi arbeidstaker rettskrav 
på et møte. Følgelig vil heller ikke søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4 andre ledd starte å løpe, idet 
fristen starter å løpe fra «forhandlingenes avslutning». I denne saken er det ikke avholdt forhandlinger i lovens 
forstand og noen søksmålsfrist begynner derfor ikke å løpe. 

Domstolene har generelt veket tilbake fra å konstatere søksmålsfrister der dette har virket som en felle for 
arbeidstaker. Først i møtet 15. november 2017 hadde Nyheim kunnskap om at det hadde blitt fordelt 
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ekstravakter, men ikke omfanget. Stevningen bærer preg av at omfanget av dette var ukjent. Det er uheldig om 
en arbeidstaker blir tvunget til å gå til søksmål som følge av søksmålsfristen der kravet er ukjent. 

Arbeidsmiljøloven er en vernelov og reelle hensyn taler for å velge det tolkingsalternativet som i størst mulig 
grad fremmer arbeidstakers rettigheter. Nyheim er ikke enig med tingretten i at det rettsteknisk vil være 
vanskelig at det løper frister fra hver eneste ekstravakt. 

Subsidiært anføres at søksmålet pretenderer å omfatte erstatning for ekstravakter både før og etter 18. mai 2017. 
Når søksmålet blir avvist i sin helhet innebærer dette at møtet også er friststartende for fremtidige stillinger. 
Nyheim pretendere at hver enkelt vakt er en ny stilling. 

Dette innebærer at arbeidstaker blir avskåret fra å reise krav om stillinger hun ikke er kjent med. 
Bestemmelsene om fortrinnsrett er en del av lovens verneregler som i utgangspunktet er ufravikelige, jf. 
arbeidsmiljøloven § 1-9. Det er i strid med lovens system at man på denne måten skal ha avskåret seg fra 
fremtidige stillinger. 

Kristin Nyheim har nedlagt slik påstand: 
1. Sak fremmes. 

 

2. Sjøsiden Catering dømmes til å betale sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Sjøsiden Catering AS har i det vesentlige gjort gjeldende: 
Tingretten har korrekt lagt til grunn at møtet som ble avholdt mellom partene 18. mai 2017 var et 
forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3, slik at søksmålsfristen etter arbeidsmiljøloven § 17-4 første 
og annet ledd startet å løpe. Stevningen ble tatt ut 29. januar 2018 og seksmånedersfristen for 
erstatningssøksmål er oversittet. 

Tingretten la korrekt til grunn at møtet fra begge parter var ment som et formelt forhandlingsmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 17-3. Arbeidstaker var bistått av rådgiver fra Fellesforbundet og det ble satt opp protokoll 
som begge parter signerte. 

Tvistetemaet i stevningen er nøyaktig det samme som ble behandlet og avvist i forhandlingsmøtet, nemlig 
spørsmålet om arbeidstaker har fortrinnsrett til ekstravakter. 

Sjøsiden kan ikke se at Nyheims anførsler henger sammen med hennes pretensjoner i stevningen, og det er 
hennes pretensjoner om sakens realitet som uprøvd skal legges til grunn ved avgjørelsen av om saken skal 
fremmes. 

Nyheim pretenderer at hun har fortrinnsrett til «ny ansettelse» etter arbeidsmiljøloven § 14-2 som følge av 
Sjøsidens bruk av ekstravakter. Uttalelsene kan ikke forstås på annen måte enn at hun krever fortrinnsrett til en 
stillingskategori – ekstravakter – som Sjøsiden har fordelt fortløpende etter oppsigelsestidspunktet. 

Den samme pretensjonen fremgår av kravshistorikken. Verken i stevningen eller tidligere er fortrinnsretten 
knyttet opp mot en konkret og aktuell stilling. Det kan synes som om Nyheim i anken forsøker å hevde at hvert 
tilbud om en vakt og aksept på den samme er en «ny stilling» i lovens forstand. 

Sjøsiden kan ikke se at det er grunnlag for en slik forståelse, verken i lovens ordlyd, forarbeider eller 
rettspraksis. Søksmålsfristene gjelder av hensyn til begge parter – også arbeidsgiver har behov for å få en rask 
avklaring av tvister. 

Det er ingenting som underbygger Nyheims uttalelser i ankeerklæringen om at hun først i møtet 15. november 
2017 fikk kunnskap om at det hadde blitt fordelt ekstravakter, men ikke omfanget. Den skriftlige 
dokumentasjonen viser tvert imot at Nyheim hele tiden var vel kjent med at Sjøsiden benyttet ekstravakter. 

Saken handler om tvist om brudd på reglene om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven § 14-2, hvilket skal behandles 
etter de særskilte prosessreglene i kapittel 17, uavhengig av om fortrinnsretten hevdes brutt ved konkrete 
nyansettelser eller ved arbeidsgivers generelle bruk av ekstravakter. Både reglene om forhandlingsmøter og 
søksmålsfrister kommer derfor til anvendelse. 

Nyheims subsidiære anførsel om at søksmålsfristen ikke har begynt å løpe for ekstravakter gitt etter 
forhandlingsmøtet kan heller ikke føre frem. Nyheim har fremsatt krav om fortrinnsrett til konkrete stillinger, 
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nemlig «ekstravakter (tilkallingsvakter) som blir fordelt fortløpende etter behov». Dette kan ikke forstås på 
annen måte enn et krav om fortrinnsrett også til fremtidige ekstravakter innenfor fortrinnsrettsperioden. Dette er 
sakens tvistetema, og var også gjenstand for forhandlinger 18. mai 2017. 

Først i ankeerklæringen – etter at saken er avvist – har Nyheim endret synpunkt der hun nå hevder at hver 
enkelt vakt er en stilling. 

Når Nyheim gjør gjeldende fortrinnsrett til en stillingskategori, taler reelle hensyn og systembetraktninger for et 
at det må løpe en søksmålsfrist for brudd på fortrinnsretten i tilknytning til denne stillingskategorien. 

Sjøsiden Catering AS har nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Sjøsiden Catering AS tilkjenne sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Saken avgjøres etter skriftlig behandling i henhold til hovedregelen i tvisteloven § 29-15 første ledd. 

Lagmannsretten har komme til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens 
begrunnelse. 

Spørsmålet er om saken skal avvises fordi søksmålsfristen etter arbeidsmiljøloven § 17-4 første ledd er 
oversittet. Bestemmelsen oppstiller krav om at søksmål – i de tilfeller der det kun kreves erstatning – må reises 
innen seks måneder etter at forhandlingene ble avsluttet, jf. § 17-4 annet ledd. 

Nyheim ble oppsagt 29. august 2016 på grunn av arbeidsgivers forhold. Nyheim fremmet ikke innsigelser til 
selve oppsigelsen. 

Etter at Nyheim i februar 2017 krevde et oppklaringsmøte, avholdt partene et slikt møte 8. mars 2017 der 
Nyheim var representert med tillitsvalgt fra Fagforbundet. Av protokollen fra møtet fremgår at Nyheim mente 
seg forbigått etter regelen om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven § 14-2 i forbindelse med bruk av ekstravakter. 
Sjøsiden hevdet på sin side at det ikke var gjort noen feil, «fordi det ikke var ansatt noen nye». 

Nyheim fremmet 6. april 2017 krav om forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Fra brevet siteres 
følgende: 

Jeg krever fortrinnsrett til midlertidige stillinger som vikariat, ferie vikariat og ekstravakter 
(tilkallingsvakter) som blir fordelt fortløpende etter behov, i tillegg til nye faste stillinger.» 

Forhandlingsmøte ble avholdt 18. mai 2017 uten at partene kom til enighet. Nyheim tok ut stevning 29. januar 
2018, i overkant av to måneder etter at den ordinære søksmålsfristen etter arbeidsmiljøloven § 17-4 utløp. 

Nyheim har gjort gjeldende at søksmålsfristen i dette tilfellet ikke startet å løpe, idet hun ikke hadde rettskrav 
på slike forhandlinger fordi krav på forhandlingsmøte bare kan fremsettes når det er tvist om en konkret stilling. 
Synspunktet er at et møte knyttet til en stillingskategori ikke fører til at søksmålsfristen starter å løpe. 

I likhet med tingretten legger lagmannsretten til grunn at det synes uomtvistet at begge parter oppfattet og 
titulerte møtet som fant sted 18. mai 2017 som et «forhandlingsmøte». Det ble ført protokoll som ble 
undertegnet av begge parter i overensstemmelse med bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 17-3 femte ledd 
tredje punktum, og Nyheim var dessuten representert med tillitsvalgt fra Fellesforbundet. Lagmannsretten er 
under henvisning til Rt-1997-1425 enig med Nyheim i at betegnelsen forhandlingsmøte ikke behøver å være 
avgjørende for om det i realiteten ble avholdt et slikt møte, men hvordan partene oppfattet det er likevel et 
viktig tolkningsmoment. 

Det ble avholdt et nytt møte mellom partene 15. november 2017. Det fremgår av protokollen fra møtet at begge 
parter var representert med sine respektive forbund. I møtet ble de samme spørsmål om fortrinnsrett tatt opp 
som partene diskuterte i forhandlingsmøtet i mai 2017. Nyheim fremmet i tillegg et konkret krav om erstatning 
på 50 000 kroner og varslet avslutningsvis at erstatningssøksmål ville bli reist. Nyheim ville for øvrig hatt 
mulighet for å ta opp spørsmålet om en lengre søksmålsfrist etter arbeidsmiljøloven § 17-4 første ledd annet 
punktum, men dette ble ikke gjort. 

606



Spørsmålet blir da om det var sammenfall mellom de spørsmål som ble tatt opp under forhandlingsmøtet og 
Nyheims pretensjoner i stevningen. Det er pretensjonene i stevningen som uprøvd skal legges til grunn ved 
vurderingen av om saken skal fremmes eller ikke. I stevningen ble påstandsgrunnlaget blant annet formulert på 
følgende måte: 

«Kristin Nyheim har fortrinnsrett som følge av at hun har mottatt oppsigelse grunnet virksomhetens 
forhold. Arbeidsgiver har etter tidspunktet for oppsigelse fortløpende foretatt nye ansettelser i form av bruk 
av ekstravakter. Ekstravaktene har lavere ansiennitet enn Kristin Nyheim. Ved at Kristin Nyheim ikke 
benyttes som ekstravakt har arbeidsgiver i realiteten skiftet ut Nyheim sin arbeidskraft med arbeidskraften 
til ekstravaktene. Dette er i strid med Kristin Nyheims fortrinnsrett.» 

Slik lagmannsretten oppfatter påstandsgrunnlaget ble de samme spørsmålene tatt opp av Nyheim i forbindelse 
med at krav om forhandlinger ble fremsatt i april 2017, i forhandlingsmøtet i mai 2017 og i møtet mellom 
partene i november 2017. Nyheim formulerte dette som et generelt krav om fortrinnsrett til midlertidige 
stillinger, slik det ble referert ovenfor. Sjøsiden har konsekvent tilbakevist at fortrinnsretten var brutt. 

Etter lagmannsrettens syn kan ikke uttrykket «ny ansettelse» i arbeidsmiljøloven § 14-2 første ledd i denne 
situasjonen begrenses til en konkret og aktuell stilling, slik Nyheim synes å hevde. Lagmannsretten er derfor 
enig med Sjøsiden i at et avslag på fortrinnsrett til stillingskategorien også må anses som et avslag på 
fortrinnsrett til «ny stilling» etter arbeidsmiljøloven § 17-3 andre ledd bokstav c. Konsekvensen er at 
søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4 begynner å løpe. 

Den omstendighet at Nyheim – slik hun synes å hevde – først på et senere tidspunkt ble kjent med omfanget av 
bruk av ekstravakter, tillegges ikke vekt. Det sentrale er at hun allerede i april 2017 krevet fortrinnsrett knyttet 
til «ekstravakter (tilkallingsvakter) som blir fordelt fortløpende etter behov». 

Nyheims anførsel om at hvert tilbud om vakt og aksept av dette tilbudet er å anses som «ny stilling» i lovens 
forstand, kan ikke føre frem. Konsekvensen av et slik resonnement vil i så fall være at en ansatt som 
pretenderer brudd på fortrinnsretten i slike situasjoner kan kreve forhandlinger, noe som synes svært lite 
praktisk. Lagmannsretten kan her slutte seg til tingrettens kjennelse side 8-9: 

«En slik tolkning av fristutgangspunktene som saksøker legger til grunn vil også gi en svært dårlig løsning 
rettsteknisk sett i en sak av den art som her er oppe til prøvelse. Det vil tilsi at det løper mange frister for å 
begjære forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3 og mange parallelle frister for søksmål etter § 17-
4, selv om grunnlaget for tvistene er identiske pretensjoner fra saksøkers side. Dette taler klart for at det er 
partenes anførsler i forhandlingsmøtet, sammenholdt med saksøkers pretensjoner i stevningen, som må 
være avgjørende for hvorvidt det aktuelle forhandlingsmøtet danner utgangspunkt for søksmålsfristen for 
det aktuelle søksmål. Som nevnt ovenfor er anførslene i forhandlingsmøtet og i stevningen identisk i dette 
tilfelle slik retten ser det. 

Også hensynet til forutsigbarhet i arbeidsforholdet og at begge parter har behov for å sette sluttstrek der det er 
tvist om brudd på fortrinnsretten, taler for en slik løsning. 

Nyheim har subsidiært anført at tingretten uriktig har kommet til at møtet 18. mai 2017 også var fristavbrytende 
for fremtidige stillinger, og at hun blir avskåret fra å reise krav om stillinger hun ikke er kjent med. 

Etter lagmannsrettens syn kan heller ikke dette føre frem. Lagmannsretten finner det tilstrekkelig å vise til 
drøftelsen ovenfor. Nyheim har som nevnt fremmet krav om konkrete stillinger – ekstravakter. Lagmannsretten 
er enig med Sjøsiden i at dette også må omfatte fremtidige ekstravakter innenfor perioden av fortrinnsretten. 
Også dette var en del av sakens tvistetema under partenes forhandlinger. 

Lagmannsretten konkluderer derfor med at seksmånedersfristen for å reise søksmål startet å løpe fra 
avslutningen av forhandlingene 18. mai 2017, og søksmålet er derfor for sent fremsatt. 

Anken blir etter dette å forkaste. 
 
 
Sakskostnader: 
Sjøsiden har vunnet saken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på å få erstattet 
sakskostnadene. Lagmannsretten har vurdert unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd, men har 
ikke funnet grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. 
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Sjøsiden har fremmet et sakskostnadskrav på 13 200 kroner for lagmannsretten og 24 200 kroner for tingretten, 
med tillegg av merverdiavgift. Tingretten tok kravet om sakskostnader til følge, og det gjøres ingen endring i 
tingrettens avgjørelse. 

Kravet om sakskostnader for lagmannsretten på 13 200 kroner med tillegg av merverdiavgift på 3 300 kroner, 
til sammen 16 500 kroner, tas til følge som rimelige og nødvendige kostnader i forbindelse med ankesaken, jf. 
tvisteloven § 20-5 første ledd. 
 

Slutning: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Kristin Nyheim til Sjøsiden Catering AS 16 500 – 
sekstentusenfemhundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av kjennelsen. 
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Frostating lagmannsrett - Dom - LF-2018-84021 
 
 

Instans Frostating lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-11-26 
Publisert LF-2018-84021 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Lærer. Arbeidstakers forhold. Krenkelse. Bruk av fysisk 

makt. Saklig grunn. Oppreisning. Arbeidsmiljøloven § 15-7 og § 15-12 annet ledd. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om oppsigelse av en lærer var gyldig. Læreren ble oppsagt 

blant annet på grunnlag av at han skulle ha grepet inn fysisk mot elever på 5. trinn. 
Kommunen anførte at lærerens handlinger var uakseptable og at kommunen ikke 
hadde tillitt til han som lærer. Lagmannsretten – i likhet med flertallet i tingretten – 
kom til at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet og derfor ugyldig. Lagmannsretten 
vurderte det slik at læreren ikke hadde handlet slik at det ga kommunen 
tilstrekkelig grunnlag for å bringe arbeidsforholdet til opphør basert på mistillit til 
lærerens vurderingsevne og skikkerhet. 

Saksgang Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2017-137865 – Frostating lagmannsrett LF-2018-
84021 (18-084021ASD-FROS). 

Parter [kommune] (advokat Hans André Vikheim) mot E (advokat John Vidar Raugland 
og advokatfullmektig Vilde Brunstad). 

Forfatter Lagdommer Erlend Malvik Moen, lagmann Kari Lynne og tingrettsdommer 
Ingunn Riseth.Meddommere: rådgiver Siri Kristin Konstad og 
organisasjonsdirektør Beate Simavik. 

 
 

 
 
 
 
Innledning 
Saken gjelder spørsmål om oppsigelse av en lærer er gyldig. 

En kontaktlærer på 5. trinn ved en barneskole i [kommune] ble oppsagt på grunn av forhold på lærerens side. 
Som grunnlag for oppsigelsen viste kommunen til fire episoder hvor læreren fysisk hadde grepet inn mot 
elever. I tillegg viste kommunen til at det var benyttet kollektiv avstraffelse og at han ble oppfattet som streng. 
Kommunen anførte at lærerens handlinger var uakseptable, slik at kommunen ikke lenger hadde tillitt til han 
som lærer. Læreren anførte at håndteringen av elevene var innenfor rammen av det forsvarlige ut fra de 
konkrete omstendighetene. 

Lagmannsretten må ta stilling til om oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakerens forhold, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12, jf. § 15-7. 
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Saksframstilling 
Sør-Trøndelag tingretts saksframstilling er ikke bestridt. I tingrettens dom av 13. april 2018 heter det på side 2–
3: 

«E, født 0.0.1969, er utdannet lærer, og han har jobbet som lærer i grunnskolen i til sammen 21 år. I august 
2014 ble E fast ansatt som lærer i [kommune] med tjenestested ved [skole1]. Før den tid hadde han 
midlertidige stillinger som lærer andre steder i landet. I mai 2016 ble E varslet om at han fra 1. august 
samme år var overtallig ved [skole1], men han beholdt ansettelsesforholdet i kommunen. Han begynte i et 
vikariat ved [skole2] fra 1. august 2016. Han vikarierte her som kontaktlærer på femte trinn i barneskolen. 
Dette vikariatet ble senere forlenget to ganger. I desember 2016 fikk E også tilbud om fast stilling som 
lærer ved voksenopplæringen i kommunen, men valgte i stedet å fortsette i vikariatet ved [skole2]. 

I mars 2017 ble E beskyldt for å ha utøvd vold eller uakseptabel fysisk makt overfor elever ved fire 
anledninger. Bakgrunnen var opplysninger om dette gitt av en elev i samtale med rektor den 9. mars 2017. 
E ble straks gitt permisjon med lønn, og deretter suspendert. Det ble avholdt tre drøftelsesmøter. Den 15. 
mars 2017 ble det fattet vedtak om suspensjon på ubestemt tid. E ble forhåndsvarslet om mulig avskjed ved 
brev 20. mars 2017 fra [kommune]. Ved brev 28. april 2017 ble E i stedet meddelt oppsigelse med 
fratreden 19. august 2017, og han ble fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Suspensjonen ble samtidig 
trukket tilbake. Etter at vikariatet ved [skole2] utløp i august 2017 ble E ikke plassert inn i ny stilling, og 
han inngår i dag formelt i en overtallighetspool i kommunen. 

E tok ut stevning for Sør-Trøndelag tingrett 31. august 2017. Han krevde at oppsigelsen kjennes ugyldig og 
fremmet krav om erstatning. Ved tilsvar 26. september 2017 la kommunen ned påstand om frifinnelse. 
Samtidig ble det fremmet krav om at saksøker pålegges å fratre under sakens behandling i medhold av 
arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd. Begge parter samtykket i rettsmekling. Det ble avtalt at kravet om 
fratreden skulle behandles etter at rettsmeklingen eventuelt ikke hadde ført frem. Samtykket til rettsmekling 
ble senere trukket tilbake. Ved Sør-Trøndelag tingretts kjennelse av 4. januar 2017 fikk E medhold i sitt 
krav om å stå i stillingen under sakens behandling for retten.» 

Lagmannsretten tilføyer at kommunen 24. mars 2017 anmeldte forholdet til politiet, som henla anmeldelsen 
etter bevisets stilling. Etter klage fra kommunen, opprettholdt Trøndelag statsadvokatembeter 8. november 
2017 henleggelsesbeslutningen. Noen etterforskning fra politiets side ble ikke foretatt. 

Tingretten avsa dom med slik slutning: 
1. Oppsigelsen av E er ugyldig. 

 

2. [kommune] pålegges å betale kr 30.000 – trettitusen i oppreisning til E innen 2 – to uker fra dommens 
forkynnelse. 

 

3. [kommune] plikter å betale kr 425.116 – firehundreogtjuefemtusenetthundreogseksten – inkludert 
merverdiavgift i sakskostnader til E innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

 

Dommen er avsagt under dissens idet rettens leder stemte for at det forelå saklig grunnlag for oppsigelse. 

[kommune] (kommunen) har 9. mai 2018 anket dommen til Frostating lagmannsrett. Anken gjelder tingrettens 
bevisbedømmelse, rettsanvendelse og saksbehandling. E (E) imøtegikk anken i anketilsvar 28. mai 2018. 

Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 6.–8. november 2018. Lagmannsretten var satt med 
arbeidslivskyndige meddommere, jf. arbeidsmiljøloven § 17-7 første ledd. Partene møtte og forklarte seg. Det 
ble hørt 16 vitner. Det vises for øvrig til rettsboken. 
 
 
[kommune] har i hovedsak anført: 
Spørsmålet retten må ta stilling til er om oppsigelsen av E er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Det må foretas en totalvurdering. Jo mer graverende arbeidstakers forhold 
er, jo viktigere vil det være for arbeidsgiver å få avsluttet arbeidsforholdet. 

E har gått over grensen for en lærers adgang til bruk av fysisk makt overfor elever. Han har også blitt oppfattet 
som streng av elever. E har vist seg uskikket som lærer. Han har handlet i strid med kravet om skape et trygt og 
godt psykososialt skolemiljø. Brudd på aktivitetsplikten for å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø er 
straffbart. 
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Det er nulltoleranse for en lærers bruk av fysisk makt mot elver. Det vil bare være rom for unntak ved 
avvergelseshandlinger. Uttrykket «nulltoleranse» er et nytt begrep i opplæringslova av 17. juli 1998, men 
medfører ingen realitetsendring med hensyn til elvenes rett til nulltoleranse mot krenkelser. Det vises til kapittel 
4 i Prop.57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 

Det vises til barneloven § 30 og straffeloven § 271, som også kan komme til anvendelse ved bruk av fysisk 
makt. 

Kommunen har bevisbyrden for at det er grunnlag for oppsigelse. Beviskravet vil være alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. Det vises til Rt-2014-1161. 

Kommunen bestrider ikke at E også har gode kvaliteter som lærer. Det anføres ikke fra kommunens side at det 
foreligger maktbruk ut over de fire omtalte episodene. Tre av episodene gjelder eleven A og én episode gjelder 
eleven B. 

A fortalte om vanndrikkeepisoden til lærer H. H oppfattet A som trist og opprørt, slik at «noe» hadde skjedd. A 
forklarte seg om samme episode til rektor F og SFO-leder G. Begge oppfattet A som troverdig. 

Det må legges til grunn at A lå over vasken mens han drakk vann fra den ene kranen. E ba han gå ned, noe A 
ikke etterkom. Deretter slo E gutten på rumpa. Slaget var så hardt at A følte seg krenket. Fs og Gs 
vitneforklaringer om slagets styrke kan legges til grunn. Det var ikke et klapp eller klask, men et slag – ris – på 
rompa. Det er helt usannsynlig at E i drøftelsesmøte ville demonstrere et hardere slag enn det slaget han faktisk 
tildelte A. 

Hva gjelder episoden om tak i bukselinningen/«truserøsk» var foranledningen at A stakk fingrene i ryggen på 
E, eller kløp han i halsen. Det forelå ingen nødvergesituasjon for E. Det må det legges til grunn at E løftet A 
opp i luften. Hvor høyt og lenge er det ikke mulig å si sikkert, men A opplevde at han ble løftet opp. E løftet 
etter bukselinningen til gutten, som kan ha blitt oppfattet ubehagelig for ham. Det skjedde også i påsyn av andre 
elever, slik at A følte seg nedverdiget og ydmyket. I denne situasjonen kunne E handlet på en alternativ måte, 
for eksempel ved å ta et forsiktig tak i guttens hånd og samtidig be ham slutte. 

Ved gjensittingsepisoden var A utagerende. Han forsøkte å løpe ut, men ble stanset av E som strakk ut armen. 
A løp på armen, slik at E dermed hindret gutten i å forlate klasserommet. Dette er tilstrekkelig til at det 
foreligger uforsvarlig maktbruk fra Es side. F forklarte at Es armbruk var mer aktiv. Uansett faktum, benyttet E 
fysisk makt for å hindre at A forlot klasserommet. Det var ikke avtalt på forhånd med guttens mor at han kunne 
sitte igjen, men at han kunne være igjen på skolen i 20 minutter for å prate om ting. 

Gymsalepisoden er dårligere utredet enn de andre episodene. E hadde en foranledning til å gripe inn overfor B. 
Likevel anses episoden alvorlig. B kastet en «stepkasse» mot C. E løp mot B og tok tak i armen til B, slik at han 
fikk over-rotasjon og gikk i gulvet. B reiste seg igjen og E tok tak i armen på ny, slik at gutten falt en gang til. 
Det var ikke forsvarlig av E å gripe inn slik at eleven falt to ganger i gulvet. B har fortalt at han fikk vondt i 
ryggen. Det underbygger at E var hardhendt. E rapportert ikke om hendelsen til skoleledelsen. 

E har dessuten irettesatt gutter i klassen kollektivt, slik at én elev ble redd for at det snart var hans tur. E har 
også opptrådt strengt overfor elever. Det vises til episoden hvor en elev som hadde glemt gymtøy, måtte bruke 
klær og håndduk fra et skap med gjenglemte artikler. 

Ved helhetsvurdering må det også ses hen til det som kom fram om E fra tiden som lærer ved [skole3]. Det 
vises til Es brev 4. mai 2006 til foreldrene hvor han beklager ett tilfelle han benyttet kollektiv avstraffelse. 
Episoden fra [skole3] hvor en elev skal ha blitt tapet fast til en stol, er ikke tilstrekkelig bevist til å kunne 
vektlegges. 

Ved vurderingen av om det foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag, må det ses hen til nulltoleranse mot 
krenkelse av elever og at skolen har en særlig foranledning når det er en lærer som står for krenkelser. Det vises 
til Prop.57 L (2016–2017) side 28–29. 

Det er ingen formildende omstendighet at klassen var krevende, snarere tvert imot. Krevende elever har et 
særlig behov for vern mot krenkelser. 

Rettspraksis viser at det er grunnlag for oppsigelse dersom en lærer bruker vold mot en barneskoleelev. Det 
vises til LB-2005-8280 og LF-2016-105138. 

Tre av episodene gjelder A, som er en elev med særlige behov. Es opptreden knyttet til episoden om 
vanndrikking framsto som en ren irettesettelse for at gutten brøt ut av rekken da klassen gikk mot 
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klasserommet. Taket i bukselinningen var en unødvendig irettesettelse. Episoden med gjensitting var ikke 
avtalt. Det var ikke grunnlag for å anvende tvang mot eleven. E opptrådt unødvendig hardhendt. 

E har også opptrådt strengt og benyttet kollektiv irettesettelse. Slik praksis er ikke forsvarlig. 

Hendelsene ved [skole3] får begrenset betydning, men det må likevel vektlegges ved saklighetsvurderingen at 
E brukte kollektiv avstraffelse og at foreldre har oppfattet han som en streng lærer. I saklighetsvurderingen kan 
det også ses hen til forhold som i tid lå forut for oppsigelsesvedtaket, jf. Fanebust, Oppsigelse i arbeidsforhold, 
5. utgave, side 77. 

Samlet hadde kommunen tungtveiende grunner for å avslutte arbeidsforholdet. Det foreligger ikke feil i 
saksbehandlingen. Saken er godt nok utredet. 

[kommune] har lagt ned slik påstand: 
1. [kommune] frifinnes. 

 

2. E dømmes til å erstatte [kommune]s saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
E har i hovedsak anført: 
Retten må ta stilling til om det foreligger en gyldig oppsigelse av E etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd 
og om han kan kreve erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd. 

Lærerhverdagen byr på utfordringer. Det må daglig utøves en stor grad av skjønn i enkeltsituasjoner. 
Skjønnsutøvelsen kan være krevende. Det må være spillerom for lærerens skjønn. E var kontaktlærer for en 
krevende klasse med en del atferdsproblematikk. 

Det bestrides at E har handlet mot bestemmelser som forbyr krenkelser mot elever. Han har ikke benyttet refs 
eller begått krenkende handlinger i opplæringslovens forstand. 

Hva gjelder vanndrikkeepisoden bestrider E å ha slått A på rumpa, slik kommunen har beskrevet. 
Foranledningen var at A ikke overholdt ordensreglene. E forsøkte først muntlig å få kontakt med gutten. Siden 
han ikke responderte på muntlig beskjed, var det ikke unaturlig å bruke kroppslig kontakt. Formålet var ikke å 
refse eller irettesette A. Det var et klapp på rumpa, tilsvarende når man i andre sammenhenger gir et 
bekreftende klapp på skulderen og sier «godt jobbet». Dette kan ikke sammenlignes med å slå. A ble ikke 
påført smerte. Dette kan ikke anses som vold eller ulovlig maktbruk. Episoden kvalifiserer ikke som 
oppsigelsesgrunnlag. 

Es tak i bukselinningen til A gir ikke grunnlag for oppsigelse. As angrep mot E, gjorde at sistnevnte måtte 
reagere for å få eleven bort. E hadde først forsøkt med tilsnakk. E løftet A til side for å få ham til å slippe grepet 
i halsen. 

Om gjensittingsepisoden må Es forklaring legges til grunn. Det er ikke riktig som A forklarte at han ble slått i 
brystet. Det har heller ikke kommunen lagt til grunn. E utviste ikke manglende vurderingsevne da han i en 
opphetet situasjon stanset A da han løp ut. E holdt ut hånden i refleks. Forut for dette hadde A kastet stoler og 
muntlig truet E. Formålet med gjensittingen var at A skulle få gjort arbeid slik at han holdt tritt med de andre 
elevene. A var sint og frustrert for å bli holdt igjen. E har ikke handlet i strid med sine plikter som lærer. Heller 
ikke dette gir grunnlag for oppsigelse. 

Hva gjelder episoden i gymtimen er partene enige om at E hadde rett og plikt til å gripe inn, men kommunen 
mener E gikk lengre enn nødvendig. Det bestrides at E gikk for langt da han hindret B i angrepet mot C. 
Episoden gir ikke grunnlag for oppsigelse. 

Det bestrides at E har benyttet kollektiv avstraffelse mot elevene. Det er ikke kollektiv avstraffelse at E muntlig 
irettesatte elever for dårlig oppførsel. Det kan ikke legges til grunn at E var noen streng lærer. Dette gir ikke 
kommunen oppsigelsesgrunnlag. 

Oppsigelsen av E bygger på et uriktig faktisk grunnlag og er ikke tilstrekkelig begrunnet. Det er ikke utøvd 
vold eller ulovlig maktanvendelse. Oppsigelsen er i strid med arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd og må 
kjennes ugyldig. Det vises til LB-2010-30904. 
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Oppsigelsen framstår også som en uforholdsmessig reaksjon. Det vises til LF-2016-105138 og LB-2009-61879. 
Det har også betydning for saklighetsvurderingen at kommunens rutiner var mangelfulle og at kommunens 
saksbehandling var uforsvarlig. 

Det må fastsettes erstatning etter rettens skjønn, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd. Tingrettens 
oppreisningsbeløp er for lavt. Det må ses hen til at oppsigelsen hadde preg av avskjed og var en stor påkjenning 
for E. Det vises til LB-2009-61879 og LB-2010-30904. 

E har lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. E tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering: 
 
 
1. Konklusjon 
Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes. Oppsigelsen er ikke saklig begrunnet i arbeidstakers 
forhold og er derfor ugyldig. Det er grunnlag for å tilkjenne oppreisning for ikke–økonomisk tap. 
 
 
2. Rettslige utgangspunkt – innledende merknader 
Hovedspørsmålet i saken er om oppsigelsen av E 28. april 2017 var saklig begrunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 
15-7 første ledd. Sentralt for vurderingstemaet er om Es opptreden overfor elevene i de fire konkretiserte 
episodene ga kommunen tilstrekkelig grunnlag for å gå til oppsigelse. 

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i 
virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. I denne saken er det forhold på arbeidstakers side som 
ligger bak oppsigelsen. Som det framgår av Rt-2009-685 avsnitt 52 gir bestemmelsen anvisning på en konkret, 
skjønnsmessig avveining av virksomhetens og den ansattes interesser med utgangspunkt i 
oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen. Spørsmålet er om det etter en samlet vurdering av begge parters 
behov anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Det framgår videre at terskelen for å gå 
til oppsigelse er høy, og at arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner for oppsigelsen. 

Det følger av Rt-1984-1058 at domstolene skal prøve om reglene er riktig anvendt i det konkrete tilfellet. Det 
innebærer at lagmannsretten har full prøvelsesadgang. Domstolene kan også prøve om oppsigelsen bygger på et 
riktig og fyllestgjørende faktisk grunnlag, om den begrunnelse som er gitt for oppsigelsen bygger på relevante 
argumenter, om vurderingen har tilstrekkelig bredde, således også om avveiningen omfatter de 
rimelighetshensyn som gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstakeren. Det vises videre til Fougner m.fl., 
Arbeidsmiljøloven Kommentarutgave, 2. utgave, side 792. 

*** 

Innledningen til saken var opplysninger fra eleven A, som E var kontaktlærer for, om fysisk maktbruk fra 
sistnevntes side. Om dette viser lagmannsretten til det som framgår i annet avsnitt på side 7 i tingrettens dom. 
Her heter det: 

«Bakgrunnen for at saken kom opp var at en elev (heretter «elev A») som E var kontaktlærer for, var 
innkalt til samtale med rektor (enhetsleder) F den 9. mars 2017. Samtalen skjedde i forbindelse med at 
eleven selv var anklaget for uønsket adferd overfor en jente i en annen klasse. Elev A kom da med anklager 
om at E hadde slått ham ved to anledninger og at E hadde «truserøsket» ham ved en tredje anledning. 
Videre forklarte han at E hadde slengt en annen elev (elev B) i gulvet i en gymtime. Rektor F tilkalte 
deretter SFO-leder (avdelingsleder) G som fikk høre samme forklaring direkte fra elev A. ... » 

Kommunen har anført flere forhold som begrunnelse for oppsigelsen. I vedtaket om oppsigelse 28. april 2017 
skriver kommunen: 
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« ... Bakgrunnen for oppsigelsen er at du ikke har ivaretatt dine grunnleggende plikter som lærer, herunder 
at du utførte flere handlinger som overskrider grensen for hva man som lærer kan utføre av fysiske tiltak. 
Det framgår av opplæringslova § 2-9 tredje ledd at «Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må 
ikkje nyttast», og det er videre en forutsetning i opplæringslova § 9A-3 at det skal være et godt psykososialt 
miljø på skolen for elevene. Gjennom drøftingsmøter har følgende blitt avdekket: 

- Du har slått elev A på rumpa da han lå på vasken og drakk, 
 

- Du har løftet elev A over bakken kun ved å holde i elevens bukselinning, 
 

- Du har dyttet elev A da han forsøkte å komme forbi deg på gjensitting, 
 

- Du har tatt tak i armen til elev B slik at han har falt to ganger da han forsøkte å løpe etter en annen elev 
C. 

 

I tillegg meldte far til elev D inn en bekymringsmelding for sin gutt D som ikke ville tilbake på skolen etter 
vinterferien 2017. Faren opplyste at D gråt, klorte seg opp og sa at du var streng. Han fortalte at guttene ble 
straffet kollektivt av deg, og at D var redd for at det snart ble hans tur. ... » 

Lagmannsretten må vurdere om de faktiske forhold som kommunen har påberopt som grunnlag for 
oppsigelsen, kan legges til grunn som bevist. Til støtte for oppsigelsesgrunnlaget har kommunen også vist til et 
par andre forhold som ikke var kjent for kommunen på oppsigelsestidspunktet. Sentralt står som nevnt de fire 
konkretiserte episodene i oppsigelsesvedtaket. Det er kommunen som har bevisbyrden. Lagmannsretten må 
videre vurdere om de faktiske forhold som kan legges til grunn som bevist, kan gi tilstrekkelig grunnlag for 
oppsigelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. I likhet med tingretten legger lagmannsretten til 
grunn at det i dette tilfelle ikke kan oppstilles et strengere beviskrav enn alminnelig sannsynlighetsovervekt. 
Det vises til tingrettens begrunnelse i første avsnitt på side 7 i dommen, som lagmannsretten kan slutte seg til. 

Lagmannsretten vil foreta en gjennomgang av ovennevnte forhold i punkt 3. Deretter vil det i punkt 4 bli 
foretatt en samlet vurdering. 
 
 
3. Vurdering av oppsigelsesgrunnlaget 
 
 
Episode 1 – hendelse knyttet til vanndrikking 
Partene er enige om at det er denne hendelsen som kommer først i tid – høsten 2016. 

Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at foranledning til episoden var at elevene gikk i rekke fra 
garderoben på vei til klasserommet. A brøt ut av rekken og løp opp trappen fram til et område foran 
klasserommet. Her var det en vask med flere drikkekraner. A la seg på magen over den felles vasken/vannrenna 
og drakk av den ytterste vannkrana. I forkant forsøkte E å kalle A tilbake, men uten at gutten responderte. 
Lagmannsretten legger videre til grunn at E – da han og de andre elevene nærmet seg A som drakk vann – ba 
sistnevnte gå ned fra vasken. A hørte ikke etter. Idet E passerte A, ga han gutten et klapp på baken med flat 
hånd med ny beskjed om å gå ned. A responderte ikke på klappet, men fortsatte å drikke vann. Deretter gikk 
han ned fra vasken og meddelte at E ikke bestemte om han skulle drikke vann. Deretter sluttet A seg til de 
andre elevene og gikk inn i klasserommet. Ovennevnte beskrivelse av hendelsesforløpet er i tråd med Es 
forklaring under ankeforhandlingen, som lagmannsretten ikke har funnet grunnlag for å trekke i tvil. 

Et sentralt tema under ankeforhandlingen har vært hvor hardt E slo da han klappet eleven over baken. 
Lagmannsretten har notert at det i etterfølgende møtereferat er benyttet ulike uttrykk, men kan ikke se at 
begrepsbruken gir nevneverdig veiledning for bevisvurderingen. 

Slik lagmannsretten ser det er det ingen holdepunkter i bevisførselen for at A ble påført smerte som følge av 
klappet på baken. A ga ingen synlig reaksjon, fysisk eller verbalt, på klappet. Han fortsatte å drikke vann. 

E har forklart at kraften kan sammenlignes med et bekreftende, anerkjennende klapp på skulderen. Formålet 
med klappet var ifølge E ikke å gi eleven fysisk refs eller irettesettelse, men å påkalle hans oppmerksomhet 
etter at gutten ikke reagerte på muntlig tilsnakk. 

Bevisførselen under ankeforhandlingen har etter lagmannsrettens syn ikke sannsynliggjort at det kan legges til 
grunn at det ble benyttet mer kraft enn det E selv har gitt uttrykk for. Hva A selv la i begrepet «slag» eller 

614



«slått», finner retten for usikkert til å kunne vektlegge. Hans versjon av hendelsesforløpet framkommer ved 
gjenfortellinger fra F, G og guttens mor. Guttens mor og H ga i sine vitneforklaringer uttrykk for at han kunne 
overdrive. Det må også ved bevisvurderingen ses hen til at det ikke er stilt kontrollerende spørsmål med tanke 
på å etterprøve innholdet eller omstendighetene rundt guttens forklaring. I likhet med tingretten finner 
lagmannsretten at guttens forklaring er for usikker til å kunne vektlegges ved bevisvurderingen. 

Kommunen har under ankeforhandlingen lagt stor vekt på at E under etterfølgende drøftelsesmøte 13. mars 
2017 demonstrerte styrken ved et slag med hånden mot et bord. Kommunen har framholdt at dette bekrefter at 
eleven ble tildelt «et slag – et ris – på baken.» Ifølge kommunen har vitnene F, G og I bekreftet slik styrke i 
sine forklaringer. Lagmannsretten finner at dette ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det må tas høyde for at 
styrken i klappet ble oppfattet feil. Videre må det tas høyde for at lyden fra bordet når hånden slås i bordet lett 
kunne gi inntrykk av større kraft enn det som faktisk var tilfelle. Det må videre, slik tingretten har påpekt, tas i 
betraktning at E også var negativt preget av den vanskelige situasjonen har var kommet i, slik at han kan ha 
markert styrken kraftigere enn det som faktisk var tilfelle. 

Det må også ses hen til at A ikke fortalte om episoden før lenge etter. Dette underbygger etter lagmannsrettens 
vurdering at gutten ikke hadde reagert på styrken da hendelsen fant sted. Flere vitner har beskrevet A i sine 
forklaringer. Basert på disse sitter lagmannsretten tilbake med et klart inntrykk av en elev som ikke var redd for 
å gi tydelig uttrykk for sine meninger. Slik lagmannsretten ser det har det derfor formodningen klart mot seg at 
han ville vente i lang tid dersom E hadde slått ham hardt over baken. 

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at en samlet vurdering tilsier at E klappet A over baken med 
tilsvarende styrke som et positivt klapp på skulderen. Klappet var ikke hardt. Det medførte ikke smerte eller 
ubehag for A. At E ikke hadde noe annet formål ved klappet enn å påkalle elevens oppmerksomhet etter 
forgjeves tilsnakk, finner lagmannsretten ikke grunn til å betvile. 

Om klappet på baken framsto krenkende for gutten, eller om E i denne situasjonen kunne valgt et annet 
handlingsalternativ, hører under helhetsvurderingen. Lagmannsretten kommer nærmere tilbake til dette i punkt 
4 nedenfor. 
 
 
Episode 2 – leksehjelp («gjensitting») 
Episoden fant sted 14. februar 2017 og gjaldt A. Innledningsvis bemerkes at denne hendelsen under 
oppsigelsesprosessen er benevnt som gjensitting. Dette er etter lagmannsrettens syn en lite treffende betegnelse. 
Lagmannsretten kan ikke se at det er holdepunkter i bevisførselen for at A – som et disiplinærtiltak – måtte 
være igjen etter skoletid. 

E har forklart at foranledningen til episoden var at A var urolig under norskundervisningen, slik at han ikke 
hadde fått jobbet med faget. Gutten hang etter de andre elevene. Etter avtale med moren, kunne A bli igjen 20–
30 minutter på skolen for å jobbe med norskfaget. Lagmannsretten ser ikke grunn til å betvile Es forklaring om 
dette. As mor var i sin vitneforklaring under ankeforhandlingen usikker på om E samme dag, i forkant av 
episoden, kontaktet henne pr. telefon. E forklarte at dette ble gjort, noe lagmannsretten også legger til grunn. 
Morens samtykke omfattet imidlertid ikke at sønnen kunne holdes tilbake på skolen mot hans vilje. 

A var sint og umotivert for skolearbeid denne dagen, noe han også klart ga uttrykk for til E. I tråd med Es 
forklaring var han og A på grupperommet. A kjeftet på E og rev ned stoler som var plassert på pultene. A 
forsøkte deretter å løpe forbi E og videre ut av rommet. E, som satt på en stol, reiste seg noe opp fra stolen og 
strakk hånden ut for å stanse A. Es hånd traff A i brystregionen idet han ble stanset. A beskyldte deretter E for å 
slå, noe E benektet. A roet seg deretter ned og begynte etter hvert med skolearbeid. Etter avsluttet arbeid, ga A 
uttrykk for at E hadde ødelagt «hjemmetiden» hans. 

Basert på ovennevnte konkluderer lagmannsretten med at E, ved bruk av fysisk makt, holdt A tilbake mot 
guttens vilje. Slik maktanvendelse overfor eleven var urettmessig. Den nærmere vurderingen av handlingen 
kommer lagmannsretten tilbake til nedenfor i helhetsvurderingen. 
 
 
Episode 3 – løft etter bukselinningen 
I tingrettens dom på side 11–12 heter det: 
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«Denne episoden skjedde sannsynligvis 17. februar 2017, rett før vinterferien. E hentet klassen etter et 
friminutt, og de gikk i rekke opp til klasserommet. Det startet med tull fra elev A sin side, hvor han kløp 
læreren i nakken for å teste smerteterskelen hans. I begynnelsen var E med på leken og tøyset tilbake. 
Deretter ble det vondere etter hvert som eleven kløp hardere, og E ga til slutt uttrykk for at det nå var nok. 
Da eleven likevel ikke sluttet å klype, måtte E verge seg selv ved å fjerne eleven med makt. Han tok tak i 
bukselinningen til elev A og løftet ham bort fra seg selv. Elev A beskyldte læreren for å ha «truserøsket» 
ham. Det er enighet mellom partene om at «truserøsk» ikke er et riktig begrep for det som skjedde. E tok 
som nevnt tak i bukselinningen og ikke underbuksen. Det har vært et tema om elev A ble løftet opp fra 
gulvet et kort øyeblikk eller ikke. Retten finner ikke at det er bevismessig dekning for at gutten ble løftet 
nevneverdig opp i luften. Det var uansett et kortvarig løft etter bukselinningen for å få gutten bort fra seg 
selv, slik at han slapp klypetaket. Dette var etter rettens vurdering en relativt skånsom måte å avverge 
elevens fysiske angrep på læreren, og alternativene ville ikke nødvendigvis ha vært bedre. Det er ikke 
holdepunkter for at handlingen medførte smerte for eleven. Ut fra Es forklaring tok gutten det med godt 
humør. I en slik situasjon hvor læreren er berettiget til å gripe inn fysisk for å verge seg selv, må det være et 
visst handlingsrom uten at det får konsekvenser for ansettelsesforholdet.» 

I lys av bevisbildet fra ankeforhandlingen, kan lagmannsretten slutte seg til tingrettens vurdering, jf. tvisteloven 
§ 19-6 femte ledd, med den presiseringen at guttens grep var i siden på halsen til E. 

Lagmannsretten konkluderer med at E ikke kan kritiseres for urettmessig bruk av makt under denne hendelsen. 
 
 
Episode 4 – gymtimen 
Lagmannsretten legger til grunn at episoden i gymtimen skjedde dagen før E ble foreholdt beskyldningene om 
fysisk maktbruk mot elever på rektors kontor 9. mars 2017. 

Basert på bevisbildet fra ankeforhandlingen, kan lagmannsretten slutte seg til tingrettens premisser om denne 
hendelsen, jf. tvisteloven § 19-6 femte ledd. Det vises til følgende som framgår på side 12 i tingrettens dom: 

«Denne episoden gjelder to andre gutter i samme klasse (elev B og elev C). Elev B var i krangel med elev 
C i en gymtime, og elev B kastet først en stepkasse etter C. Han bommet, og stepkassen gikk i biter da den 
traff gulvet. E tok tak i elev B da han var i ferd med å løpe etter elev C, som på daværende tidspunkt hadde 
skadet foten og var ekstra sårbar. Ved et uhell roterte elev B og falt i gulvet som følge av at E stanset ham. 
E ga elev C beskjed om å gå i garderoben. Elev B var fortsatt sint og gjenopptok jakten på elev C. E tok så 
på nytt tak i elev B slik at han falt på nytt i gulvet. Dette hendelsesforløpet legges til grunn basert på Es 
egen forklaring. Det er ingen andre pålitelige kilder til hva som skjedde. Bortsett fra Es forklaring 
foreligger kun elev A sin gjenfortelling til rektor om hva elev A hadde hørt fra andre. Heller ikke elev A 
hadde sett dette selv, og elev B og C er ikke spurt om hendelsen. Det er ikke holdepunkter for at elev B falt 
hardt i gulvet eller fikk vondt ved det som skjedde. Retten legger til grunn at E hadde en plikt til å gripe inn 
for å skåne elev C. Episoden er svært dårlig opplyst. Retten finner ikke bevismessig dekning for at E 
handlet på en uforsvarlig måte. De konkrete omstendighetene ikke er tilstrekkelig belyst til å kunne si noe 
om dette. Det kan være grunn til mistanke om at Es inngripen ikke skjedde på en ideell måte, da elev B falt 
i gulvet to ganger, men hendelsesforløpet er for uklart til at det kan tillegges vekt i saken her.» 

Lagmannsretten konkluderer med at det ikke ble utøvd fysisk makt på en urettmessig måte fra Es side. 
 
 
Øvrige forhold som begrunnelse for oppsigelsen 
Det framgår av oppsigelsesvedtaket at kommunen også har holdt mot E at han benyttet kollektiv irettesettelse 
av gutteelevene. Det vises til det som er sitert om elev D avslutningsvis fra oppsigelsesvedtaket foran på side 9. 
Tingretten anså denne delen av oppsigelsesgrunnlaget dårlig belyst, noe også lagmannsretten kan slutte seg til i 
lys av ankeforhandlingen. I tingrettens dom heter det på side 13: 

« ... I samtalenotat fra rektors telefonsamtale med D's far den 27. februar 2017 fremgår at elev D etter 
vinterferien hadde vegret seg for å gå på skolen på grunn av at han syntes at E var streng. Han hadde også 
begynt å klore seg opp, angivelig på grunn av det samme. Eleven hadde fortalt til faren at han og en annen 
gutt ofte fikk beskjed om «holde for ørene» fordi «kjeften» ikke var myntet på dem. Dette er også bekreftet 
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av E selv. I samråd med rektor tok E en samtale gutten om saken, og i ettertid fikk eleven et greit forhold til 
E ut fra det som har kommet frem. 

Denne delen av oppsigelsesgrunnlaget er dårlig belyst, og kommunen har etter rettens skjønn ikke oppfylt 
sin bevisbyrde på dette punktet. ... » 

Lagmannsretten finner grunn til å tilføye at uttrykket «kollektiv straff» ikke er et uttrykk som elevene har 
benyttet, men var et begrep faren til elev D introduserte i telefonsamtale med rektor 27. februar 2017. 

Lagmannsretten konkluderer med at det ikke er grunnlag for kritikk mot E for kollektiv irettesettelse av elever. 
Om E for øvrig kunne bli oppfattet som «streng» av noen av elevene, kommer lagmannsretten nærmere tilbake 
til under helhetsvurderingen. 

I tiden etter oppsigelsen av E ble kommunen kjent med et par andre forhold som kommunen mener støtter opp 
under oppsigelsesgrunnlaget. Det ene tilfellet fant sted 6. februar 2017 i en kroppsøvingstime. Eleven J hadde 
glemt gymtøy. E, som ville at eleven skulle delta i kroppsøvingstimen, ba eleven bruke klær og håndduk fra et 
skap på skolen med gjenglemte artikler. Eleven byttet deretter tøy og deltok i kroppsøvingstimen. 

Det framgår av e-post 7. februar 2017 fra elevens mor, K, at sønnen opplevde at han ikke hadde noe annet valg 
enn å benytte brukt gymtøy, og at det var flaut at shortsen han lånte ikke passet. Sønnen opplevde det også 
ekkelt å benytte brukt håndduk etter dusjing. 

Selv om lagmannsretten ikke har holdepunkter for at E handlet slik for å sjikanere eleven, eller for å påføre 
psykisk ubehag, viste E liten forståelse for at dette kunne oppfattes negativt av eleven. E utviste dårlig skjønn 
som lærer. Slik lagmannsretten ser det burde han i stedet gitt eleven anmerkning for glemt gymtøy og holdt 
ham utenfor kroppsøvingsundervisningen den aktuelle timen. Den arbeidsrettslige vurderingen av dette 
kommer lagmannsretten tilbake til under helhetsvurderingen, se punkt 4. 

Det andre tilfellet ligger ca. 12 år tilbake i tid da E arbeidet som lærer ved [skole3] i [kommune2]. Med 
bakgrunn i Es brev 4. mai 2006 til foreldre/foresatte på 4. trinn har kommunen anført at det er holdepunkt for at 
E benyttet kollektiv avstraffelse av elever. Bakgrunnen for og de nærmere omstendigheter knyttet til det som er 
omtalt i brevet, framstår uklart for lagmannsretten. Ut over dokumentasjon av brevet har det ikke vært 
bevisførsel som belyser hendelsen som E omtaler i brevet. Lagmannsretten finner at dette punktet er for dårlig 
opplyst til å kunne ta det i betraktning ved oppsigelsesgrunnlaget. Lagmannsretten er for øvrig enig med 
kommunen i at episoden fra [skole3] om eleven som ble tapet fast i stolen, er for dårlig opplyst. 
Lagmannsretten går derfor ikke nærmere inn på dette. 
 
 
4. Helhetsvurderingen 
Kommunen har, med støtte i kapittel 4 i Prop.57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova 
(skolemiljø), særlig vektlagt at det er nulltoleranse i skolen mot krenkelser av elever, jf. opplæringslova § 9A-3. 
Dette omfatter også en lærers bruk av fysisk makt mot elever. Lagmannsretten viser også til opplæringslova § 
9A-2 om retten til et godt og trygt skolemiljø. 

Før lagmannsretten går nærmere inn på helhetsvurderingen, er det imidlertid grunn til å se nærmere på hvilke 
handlinger eller former for atferd som omfattes av begrepet «krenkelse». I ovennevnte proposisjon framgår 
følgende i punkt 4.5.3: 

«I departementets forslag om nulltoleranse ble det vist til krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener det kan vurderes om det bør synliggjøres i 
bestemmelsen at også passiv opptreden og unnlatelser omfattes, mens Likestillings- og 
diskrimineringsombudet ber om at også hatytringer tas med i opplistingen av ulike former for krenkelser. 
Departementet vil understreke at mobbing, vold, diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler 
på krenkelser, og at dette ikke er en uttømmende oppramsing. Begrepet krenkelser omfatter direkte 
handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, for eksempel hatytringer. I tillegg omfatter begrepet mer 
indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Det er 
likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene er ment å være omfattet.» 

Slik lagmannsretten forstår departementets uttalelse om en vid tolkning av begrepet, vil det likevel være en 
nedre grense for hva som kan defineres som en krenkelse fra lærer mot elev. Som det framgår av ovennevnte 
sitat vil ikke enhver kritisk ytring rammes. Samtidig vil det også være adgang for en lærer til å gripe fysisk inn 

617



mot en elev ut fra nødverge- eller nødrettsbetraktninger. De eksempler på krenkelser som er angitt over, 
tilkjennegir etter lagmannsrettens syn atferd hvor det klart kan rettes bebreidelse mot den som utøver 
krenkelsen. Lagmannsretten antar at det vil være en «gråsone» i den nedre grensen hvor de konkrete 
omstendigheter i situasjonen kan være avgjørende for om det dreier seg om en krenkelse i opplæringslovens 
forstand. For øvrig kan lagmannsretten slutte til tingrettens vurdering i siste avsnitt på side 6 hvor det heter: 

«Videre fremgår uttrykkelig av opplæringsloven § 9A-10 tredje ledd at skolens tiltak overfor elever som 
bryter skolens reglement ikke kan innebære fysisk refsing eller annen krenkende behandling. Samtidig 
forekommer vanskelige situasjoner hvor en lærer må gripe inn for å avverge skade på seg selv eller andre 
elever. Videre må det være et visst rom for feiltrinn også på dette området, og ikke enhver opptreden fra en 
lærer i strid med det ovennevnte kvalifiserer for oppsigelse. Det må vurderes konkret om tilrettevisning 
eller skriftlig advarsel i stedet vil være tilstrekkelig reaksjon.» 

*** 

Basert på ovennevnte generelle betraktninger går lagmannsretten etter dette over til den konkrete 
helhetsvurderingen. 

Lagmannsretten må foreta en vurdering av om det forelå tilstrekkelig saklig grunn for å gå til oppsigelse av E. 
Det må foretas en samlet og helhetlig bedømmelse av arbeidsforholdet. 

Ved vurderingen vil det etter lagmannsrettens syn være særlig relevant å se hen til om Es håndtering knyttet til 
de forhold som er omtalt foran i punkt 3 tilkjennega en uakseptabel atferd/krenkelse overfor barn, som ga 
grunnlag for mistillit til hans vurderingsevne og skikkethet som lærer og dermed et saklig grunnlag for å bringe 
arbeidsforholdet til opphør. 

Basert på lagmannsrettens vurdering i punkt 3, er det ikke grunnlag for å bebreide E for episodene med løft i 
bukselinningen og gymtimen (episode 3 og 4). På disse punktene bygger oppsigelsen ikke på et riktig faktisk 
grunnlag og gir ikke saklig grunnlag for oppsigelse. Etter dette er det derfor følgende forhold som er relevante 
for helhetsvurderingen: 

- Hendelsen knyttet til vanndrikking, jf. episode 1 
 

- Hendelsen knyttet til leksehjelp/«gjensitting», jf. episode 2 
 

- Situasjoner hvor E ble oppfattet som «streng», jf. øvrige forhold som begrunner oppsigelsen 
 

Som nevnt foran på side 11 om hendelsen knyttet til vanndrikking, er spørsmålet om E kunne valgt et annet 
handlingsalternativ enn å gi eleven et klapp på baken. Selv om klappet ikke var hardt, kan handlingen likevel ha 
en negativ betoning ved at den lett kan sammenlignes med «ris på rumpa». For et barn på 10 år kan dette også 
oppfattes ydmykende, ikke minst når dette skjer i påsyn av medelever, noe som framkom under Ls 
vitneforklaring om sønnens reaksjon. 

Slik lagmannsretten ser det burde E – når gutten ikke reagerte på tilsnakk – latt gutten være til han drakk seg 
ferdig og gikk ned fra vasken, alternativt berørt en annen del av kroppen for å understreke anmodningen om å 
gå ned fra vasken. Det framsto lite skjønnsomt å gi eleven klapp på baken. I så måte er det det grunn til å 
kritisere E for handlingen. På den annen side må det tas i betraktning at det ikke er holdepunkter for at E 
handlet som han gjorde for å krenke eller ydmyke eleven, men at klappet var ment for å påkalle elevens 
oppmerksomhet. Som lagmannsretten har påpekt i tredje avsnitt på side 15, vil det være en gråsone for hva som 
utgjør «krenkelser» i det nedre sjiktet. Etter lagmannsrettens vurdering anses handlingen å ligge i dette 
området. Isolert sett gir dette ikke saklig grunnlag for oppsigelse. 

Hva gjelder episoden knyttet til leksehjelp/«gjensitting» har E brukt av makt for å holde eleven tilbake i 
grupperommet urettmessig. E burde ikke stoppet eleven da han var på vei ut av grupperommet. Dette var 
kritikkverdig av E og urettmessig. 

Lagmannsretten ser det slik at handlingen – isolert bedømt – ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å gi saklig 
grunnlag for oppsigelse. E utviste dårlig skjønn i situasjonen. Gutten hadde i forkant uttrykt tydelig motvilje, 
noe som kan ha framprovosert guttens sinne inne i grupperommet. Selv om E handlet urettmessig, er det likevel 
grunn til nyansering. E har ikke handlet med noe forsett om å påføre A noen krenkelse. Formålet med 
leksehjelpen var ment til guttens beste – å hindre at han ble hengende etter faglig. E stanset A for å få roet 
gutten ned, noe E også lykkes med all den stund det ble gjort skolearbeid like etter. Det er likevel spørsmål om 
situasjonen kunne kvalifisert til en skriftlig advarsel. Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å drøfte 
dette nærmere slik saken ligger an. 
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Det er videre holdt mot E at han er blitt oppfattet som «streng», jf. det som framgår på side 13–14 om kollektiv 
irettesettelse og eleven som glemte gymtøy til kroppsøvingstimen. 

Lagmannsretten kan ikke se at bevisførselen gir grunnlag for bebreide E for kollektiv avstraffelse av elever. Det 
framkom fra flere av Es kollegaer som vitnet for lagmannsretten at det var ordensproblemer knyttet til flere av 
guttene på 5. trinn. E fikk ofte anmodning fra andre lærere om ta dette opp med de elvene det gjaldt. Det 
framkom også at dette trinnet hadde en positiv utvikling den tiden E arbeidet ved skolen. Lagmannsretten 
bemerker at «tilsnakk» i praksis vil være ett av få virkemidler en lærer vil ha overfor elever som ikke 
overholder ro og orden i skolemiljøet. Det er ikke bevismessig grunnlag for at E har overtrådt sine plikter som 
lærer i den forbindelse. 

Som lagmannsretten har påpekt på side 14 utviste E dårlig skjønn overfor eleven som glemte gymtøyet til 
kroppsøvingstimen. På den annen side har lagmannsretten merket seg at E besvarte e-posten fra elevens mor 
påfølgende dag med en beklagelse av det inntrufne. E påpekte samtidig at dersom eleven senere skulle glemme 
gymtøy, kunne han delta i kroppsøvingen i de klærne han hadde dersom dette var greit. Som lagmannsretten 
har påpekt foran må det være rom for å gjøre feil uten at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Dette anses 
å være et slikt tilfelle. 

I tillegg til ovennevnte vurderinger av de forhold som er holdt mot E, er det også relevant for 
helhetsvurderingen å se hen til om kommunens saksbehandling framsto som forsvarlig. Et sentralt moment i 
den forbindelse er at det var rettet alvorlige beskyldninger mot E. En oppsigelse på et slikt grunnlag ville 
ramme E svært hardt. 

Drøftingsregelen i arbeidsmiljøloven § 15-1 suppleres med en ulovfestet regel om forsvarlig saksbehandling, jf. 
Fougner m.fl., ajourført lovkommentar på juridika.no til arbeidsmiljøloven § 15-7, punkt III. Når grunnlaget for 
oppsigelsen beror på graverende forhold på arbeidstakers side, legger lagmannsretten videre til grunn at det 
oppstilles en særlig plikt for arbeidsgiver til å utrede forholdet. Det vises til note 618 ved Tron Dalheim til 
arbeidsmiljøloven § 15-7 på Gyldendal rettsdata hvor det også framheves at det i slike tilfeller foreligger «en 
plikt til å avklare bakgrunnen for de ansattes handlemåte.» At det påhviler arbeidsgiver å foreta en grundig 
saksbehandling gjelder også når en lærer beskyldes for krenkelse av elever. Det vises til Prop.57 L (2016–2017) 
hvor det heter på side 28: 

«Norsk lektorlag har påpekt at skolens undersøkelser og tiltak ikke må skje i et så høyt tempo at det ikke 
blir gjennomført en forsvarlig prosess for den ansatte som beskyldes for å krenke elever. Departementet er 
enig i at dersom det mistenkes at en ansatt krenker en elev, skal dette undersøkes grundig, og både den 
ansattes og elevens mening og oppfatning av situasjonen må bli utredet og hørt.» 

Etter lagmannsrettens syn har kommunens saksbehandling ikke framstått tilstrekkelig grundig sett hen til 
alvoret i de beskyldninger som var rettet mot E. Kommunen har framholdt at det ikke ble ansett tilrådelig med 
ytterligere samtaler med de aktuelle barna av hensyn til at dette ville være belastende for barn som hadde vært 
vitner til hendelsene. Dette har ført til at det ikke er blitt stilt oppfølgingsspørsmål til barna med å tanke 
etterprøving av uttalelsene. Lagmannsretten vurderer dette som en betydelig svakhet. Etter lagmannsrettens syn 
burde det vært fullt mulig å gjennomføre slike samtaler uten at dette ble opplevd særlig vanskelig eller 
belastende for de berørte barna. Særlig gjelder dette siden E allerede dagen etter samtalen 9. mars 2017 på 
rektors kontor, ble suspendert fra stillingen. Kommunen hadde således god tid til å forberede og tilrettelegge for 
en saksbehandling som også omfattet samtaler med de berørte elevene upåvirket av at E befant seg i 
skolemiljøet. Det kan ikke utelukkes at ytterligere undersøkelser ville tilført kommunen opplysninger som ville 
vært relevant for oppsigelsesvurderingen. 

E har generelt fått svært gode skussmål for å være en dyktig, tydelig og samvittighetsfull lærer. Det er kun to 
forhold hvor lagmannsretten har funnet grunnlag for kritisere hans utførelse av arbeidet. Disse betraktningene 
er også relevante i helhetsvurderingen. 

Etter en samlet, helhetlig bedømmelse konkluderer lagmannsretten med at kommunen ikke har sannsynliggjort 
at oppsigelsen bygger på et riktig og fyllestgjørende faktisk grunnlag og at vurderingen har tilstrekkelig bredde. 
Det er ikke sannsynliggjort at E har utvist uakseptabel atferd overfor elever, eller krenket elever, slik at dette ga 
kommunen grunnlag for å bringe arbeidsforholdet til opphør basert på mistillit til Es vurderingsevne og 
skikkethet som lærer. Lagmannsretten finner at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd, og er følgelig ugyldig, jf. § 15-12 første ledd. 
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5. Spørsmålet om oppreisning 
E har fremmet krav om erstatning for ikke–økonomisk tap (oppreisning) i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-
12 annet ledd. Bestemmelsen lyder slik: 

«Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelse er i strid med § 15-6 til § 15-11. Erstatningen 
fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og 
arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.» 

Lagmannsretten legger til grunn at utgangspunktet vil være at det tilkjennes oppreisning ved ugyldig 
oppsigelse. Oppreisningen må avspeile den krenkelsen E har vært utsatt for. Vurderingen må bli skjønnsmessig. 

E har ikke lidt noe økonomisk tap. I likhet med tingretten finner lagmannsretten at det må tas hensyn til at 
oppsigelsen har vært belastende for E. Han måtte forlate skolen dagen etter møtet med rektor 9. mars 2017, slik 
at oppsigelsen har hatt et avskjedsliknende preg. Selv om oppreisningsbeløpet tingretten fastsatte synes noe 
lavt, er det ikke grunnlag for lagmannsretten for å tilkjenne en høyere erstatning. E har ikke erklært anke – 
selvstendig eller avledet – mot tingrettens erstatningsfastsettelse, men påstått kommunens anke forkastet. 
Lagmannsretten kan ikke gå ut over den nedlagte påstanden. Tingrettens erstatningsfastsettelse på 30 000 
kroner blir derfor stående. 
 
 
6. Sakskostnader 
E har vunnet ankesaken. Han har da som hovedregel krav på full erstatning for sine sakskostnader fra 
motparten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Lagmannsretten har ikke vært i tvil om resultatet. Det foreligger 
ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fravike lovens hovedregel for så vidt gjelder kostnadene for 
ankeforhandlingen, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Ankedomstolen skal legge sitt resultat til grunn når den avgjør kravet på sakskostnader for lavere instanser, jf. 
tvisteloven § 20-9 annet ledd. Også her kan det bli spørsmål om å fravike lovens hovedregel, men 
lagmannsretten kan slutte seg til tingrettens vurdering om at det ikke er tungtveiende grunner som gjør dette 
rimelig. 

E skal etter dette tilkjennes sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett, men lagmannsretten har kommet til 
at det er grunnlag for å redusere kostnadskravet for begge instanser. 
 
 
Sakskostnader for tingretten 
Kommunen har protestert på sakskostnadskravet som ble fremmet for tingretten og har opprettholdt dette for 
lagmannsretten. Det framgår av tingrettens rettsbok at kommunens prosessfullmektig anførte at timetallet på 
saksforberedelsesstadiet var for høyt, sett i forhold til sakens kompleksitet og omfang. Motparten fikk 
anledning til å imøtegå dette i tingretten. 

Det framgår av advokatfullmektig Riisers omkostningsoppgave for tingretten at det etter inngitt stevning er 
oppgitt et timetall på 88,75 med en timesats på 2 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Totalt timeforbruk er 
oppgitt til 164. Timetallet for kommunens prosessfullmektig var vesentlig lavere. Samlet salærkrav for 
tingretten utgjorde 328 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Samlet omkostningskrav inklusive 
merverdiavgift for tingretten var på 425 116 kroner. Av dette beløpet utgjorde 15 116 kroner reiseutgifter. 

Full erstatning for sakskostnader skal dekke partens nødvendige kostnader ved saken, jf. tvisteloven § 20-5 
første ledd. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra sakens 
betydning har vært rimelig å pådra dem. 

Lagmannsretten anser at timeforbruket under saksforberedelsen for tingretten ligger vesentlig for høyt. Det 
framgår dessuten av kostnadsoppgaven at det har medgått 54,75 timer fram til inngitt stevning, noe som 
tilkjennegir at det allerede var nedlagt et betydelig arbeid i saken. Lagmannsretten ser det slik at en normalt 
erfaren prosessfullmektig ville brukt vesentlig kortere tid. Sett hen til dette og for øvrig tatt i betraktning sakens 
art, omfang og kompleksitet og at hovedforhandlingen ble gjennomført i løpet av to ordinære rettsdager, 

620



vurderer lagmannsretten det slik at salærkravet for tingretten overstiger det nødvendige. For tingretten fastsettes 
etter dette rimelig og nødvendig salær skjønnsmessig til 300 000 kroner inklusive merverdiavgift. Tillagt 
reiseutgifter på 15 116 kroner blir beløpet 315 116 kroner. 
 
 
Sakskostnader for lagmannsretten 
For lagmannsretten har advokatfullmektig Riiser fremmet et samlet krav på 315 937 kroner. Av dette utgjør 
salær eksklusive merverdiavgift 244 500 kroner. Tillagt merverdiavgift utgjør beløpet 305 625 kroner. Det 
resterende beløpet gjelder reiseutgifter. Oppgitt timeforbruk fram til ankeforhandling er 82,25 timer. Også her 
er motpartens timetall vesentlig lavere. 

Etter lagmannsrettens varsel om mulig salærnedsettelse har advokatfullmektig Riiser avgitt uttalelse i 
prosesskriv 15. november 2018. I prosesskivet anføres at saken er av alvorlig karakter for E, og at kommunen 
har dratt inn flere «nye» forhold som dels ligger langt tilbake i tid. Dette har medført særskilte og tidkrevende 
undersøkelser. Det er også vist til at utgiftsnivået og lønnsnivået generelt er høyere i Oslo enn ellers i landet. 

Lagmannsretten anser at samlet tidsforbruk ligger vesentlig for høyt og overstiger det nødvendige. Partene har 
vært enige om de sentrale delene av sakens faktiske side. Med unntak for tre nye vitner, sto saken i vesentlig 
samme stilling for lagmannsretten som for tingretten. De forholdene kommunen har trukket fram i saken etter 
tingrettens dom har – i det totale bevisbildet – vært av beskjedent omfang. Dette ble heller ikke viet 
nevneverdig tid under ankeforhandlingen. Samme prosessfullmektig prosederte også saken for tingretten. For 
øvrig vises det til samme begrunnelse som overfor. Etter dette fastsettes rimelig og nødvendig salær for 
lagmannsretten skjønnsmessig til 200 000 kroner inklusive merverdiavgift. I tillegg kommer reiseutgifter med 
10 312 kroner. Til sammen 210 312 kroner. 

Samlet for begge instanser tilkjennes sakskostnader med 525 428 kroner. 

*** 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. [kommune] betaler 525 428 – femhundreogtjuefemtusenfirehundreogtjueåtte – kroner i sakskostnader for 
tingretten og lagmannsretten til E innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 
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Agder lagmannsrett - Dom - LA-2018-23950 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-11-26 
Publisert LA-2018-23950 
Stikkord Arbeidsrett. Urettsmesig avskjed. Erstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-14 fjerde 

ledd, jf. § 15-12 annet ledd. 
Sammendrag Saken gjelder krav fra A om erstatning for urettmessig avskjed fra sin stilling som 

kokk og kundebehandler i [firma]. [firma] er et enkeltpersonforetak som driver 
cateringvirksomhet. Det er en liten familiebedrift hvor innehaver og daglig leder er 
B. Det er B som er part i saken etter tvisteloven § 2-1. Et enkeltpersonforetak har 
ikke selvstendig partsevne. 

Saksgang Kristiansand tingrett TKISA-2017-92356 – Agder lagmannsrett LA-2018-23950 
(18-023950ASD-ALAG). 

Parter Anke. [firma] B (advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal) mot A (advokat Åshild 
Schmidt).Avledet anke. A (advokat Åshild Schmidt) mot [firma] B (advokat Karl 
Nicolai Vogt Skjerdal). 

Forfatter Førstelagmann Dag Bugge Nordén, konst. lagdommer Ketil Aune Sondresen og 
lagdommer Karl-Einar Knudsen. Meddommere: Fagforeningsleder Jan Erik 
Aksnes og Manager Service NOV Isabella Collett Sikel. 

 
 

 
 

Saken gjelder krav fra A om erstatning for urettmessig avskjed fra sin stilling som kokk og kundebehandler i 
[firma]. [firma] er et enkeltpersonforetak som driver cateringvirksomhet. Det er en liten familiebedrift hvor 
innehaver og daglig leder er B. Det er B som er part i saken etter tvisteloven § 2-1. Et enkeltpersonforetak har 
ikke selvstendig partsevne. 
 
 
Om sakens bakgrunn bemerker lagmannsretten: 
A er født i 1980. Hun kom til Norge i 2009 som flyktning fra den russiske republikken [republikk], hvor hun er 
utdannet som [yrke]. Hun kom i kontakt med B i 2011 i forbindelse med dugnadsarbeid for Blå Kors. Senere 
fikk hun arbeid som kokk i [firma] i regi av NAV. 

Fra 1. januar 2015 ble A fast ansatt som kokk og kundebehandler. Stillingen var i arbeidsavtalen betegnet som 
deltidsstilling med ukentlig arbeidstid på 19 timer. Men hun arbeidet i praksis i full stilling med tillegg av 
overtidsarbeid. Timelønnen var 180 kroner uten tillegg for overtid. Bruttolønnen i 2016, det siste året hun var i 
arbeid, var 366 890 kroner. 

Om kvelden nyttårsaften, den 31. desember 2016, ble A meddelt avskjed fra stillingen. Hun hadde akkurat 
fullført dagens arbeid og skulle til å stenge forretningen, da hun ble oppsøkt av en for henne ukjent mann som 
presenterte seg som advokat. Det var C, som tidligere hadde praktisert som advokat. Etter avtale med B ble C 
sluppet inn av As arbeidskollega D. 

C overleverte A to dokumenter, begge datert samme dag og undertegnet av B. Det ene var en 
«Oppdragsfullmakt» hvor det fremgikk at B ga D og C fullmakt til å representere arbeidsgiver for overlevering 
av avskjed. Det andre var avskjeden. Det ble gitt følgende begrunnelse for avskjeden: 

«Vi har i dag blitt tilstrekkelig kjent med forhold som nå fører til et så sterkt brudd i vårt gjensidige og 
påkrevde tillitsforhold, at vi ser oss nødt til å avskjedige deg fra din stilling med øyeblikkelig virkning. Vi 

622



ser for virksomheten ingen annen utvei enn å sammenslå både forhåndsvarslingen og drøftingsmøtet om 
avskjeden og dets nærmere innhold med datoen i dag, den 31.12.2016. 

Du er hermed gitt avskjed fra din stilling som kokk og kundebehandler hos oss med fratreden den 
01.01.2017. Avskjeden er ilagt med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 15-14. 

Årsaken til avskjeden er: 

Brudd på tillitsforhold gjennom bl a å ha servert alkohol til vår mindreårige sønn uten vårt kjennskap og 
aksept. Vi har involvert deg i vårt private hjem og vårt private liv, og samtidig gitt deg arbeid til tross for at 
dine kvalifikasjoner er med annet innhold enn den stilling du har fått hos oss. Vi er som foreldre og 
arbeidsgiver dypt ulykkelige over de forhold du har gjort deg skyld i overfor oss som familie, som gjør at vi 
heller ikke lenger kan ha tillit til deg i ditt arbeid hos oss som liten familiebedrift.» 

«Vår mindreårige sønn» som avskjeden omtaler, er B og hans ektefelles da 15 år gamle sønn E. E var 6. 
desember 2016 blitt pågrepet og siktet for drap av to personer i [by] dagen i forveien. 

A kontaktet advokat. Advokat Kjell Rune Holvik gjorde i brev 5. januar 2017 til B gjeldende at avskjeden var 
ulovlig. Han meddelte at A ikke ville kreve gjeninntreden, men at det ville bli fremsatt krav om erstatning. 

Advokat Monica Haugedal svarte på vegne av B i brev 18. januar 2017 at avskjeden var urettmessig og ble 
trukket tilbake. Hun erkjente at dette ville utløse en form for kompensasjon, men tilføyde følgende avsnitt: 

«Det som utløste avskjeden var som tidligere opplyst at min klient ble kjent med at A på en tur til Danmark 
serverte alkohol til annen mindreårig ansatt ved virksomheten, som også er innehaverens sønn. Dette 
medfører brudd på tillitsforholdet til A, og fremstår etter omstendighetene som saklig grunn til oppsigelse. 
Det er derfor ønskelig å avholde drøftelsesmøte for å vurdere oppsigelse.» 

Det ble avholdt et møte mellom partene på advokat Haugedals kontor 27. januar 2017. Det ble ikke skrevet 
protokoll fra møtet, og partene har noe ulikt syn på hva som ble sagt i møtet. De er imidlertid enige om at B 
tilbød A å fortsette i stillingen og å betale henne 10 000 kroner. A tok ikke standpunkt til tilbudene i møtet. All 
senere kommunikasjon mellom partene skjedde ved advokatene. 

I telefonsamtale 30. januar 2017 meddelte advokat Holvik at A ikke ville gjeninntre i stillingen. Hun ønsket 
ikke noen erstatning fra B, men ville ha en skriftlig unnskyldning og få dekket sine advokatutgifter, som da 
beløp seg til ni timer à 1 500 kroner med tillegg av merverdiavgift. 

Dagen etter mottok A en svært ubehagelig tekstmelding fra Bs ektefelle. Den nektet han for å ha kjennskap til. 

Advokatene forhandlet videre ved utveksling av en rekke e-poster 6. februar 2017. I den første e-posten 
klokken 10:53 meddelte advokat Holvik blant annet at A var «[u]fravikelig på at hun måtte ha en skriftlig 
unnskyldning og beklagelse» fra B, og at det var viktig for henne at en slik beklagelse var reell. Han gjentok 
også kravet om dekning av advokatutgifter. 

I den etterfølgende utvekslingen var arbeidsgiverens utgangspunkt at avskjeden gyldig var tilbakekalt med den 
konsekvens at A hadde arbeidsplikt, men at han var villig til å forhandle om en minnelig avtale om fratreden. 
Advokat Holvik tok avstand fra et slikt utgangspunkt for forhandlingene og gjorde gjeldende at A var 
urettmessig avskjediget. 

Partene er uenige om hvorvidt e-postutvekslingen mellom advokatene 6. februar 2017 eller senere munnet ut i 
en endelig og bindende avtale om avviklingen av As arbeidsforhold. 

Bs prinsipale standpunkt er at det ble inngått en bindende avtale da advokat Haugedal i e-posten 6. februar 
klokken 12:27, den syvende og siste av e-postene mellom partene denne dagen, meddelte at B aksepterte As 
krav om at han skulle skrive en egen beklagelse. Han hadde da i henhold til advokat Haugedals forrige e-post 
klokken 12:06 akseptert å dekke As advokatutgifter med ni timer. 

I e-post 14. februar 2017 meddelte advokat Haugedal at hennes klient hadde «[f]orholdt seg til den muntlige 
løsning som er kommet i stand», men etterlyste utkast til avtale fra advokat Holvik. Hun opplyste at B hadde 
utbetalt A lønn for januar, og at han hadde utarbeidet en skriftlig beklagelse som lå hos advokaten. 

I mangel av svar, purret advokat Haugedal 20. februar og 22. februar 2017. Dette ledet til en utveksling av e-
poster 22. februar som brakte for en dag at partene ikke hadde noen felles forståelse av hva som var situasjonen 
dersom en avtale ikke var inngått. Advokat Haugedals standpunkt var at A, ved å avslå Bs tilbud om å fortsette 
i jobben og ikke møte på arbeidet, hadde foretatt en «egenoppsigelse», og hun tok forbehold om å kreve utbetalt 
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lønn for januar tilbake. Advokat Holvik fastholdt på sin side at A forholdt seg til at hun var avskjediget, men 
ikke ønsket å gjeninntre i stillingen. 

Det som var til hinder for at saken ble løst på dette stadiet, var håndteringen av den skriftlige beklagelsen. 
Advokat Haugland opplyste i e-posten 22. februar 2017 klokken 13:40 at B hadde utarbeidet en skriftlig 
beklagelse som lå på hennes kontor, men at hun ikke ville oversende den før hun mottok et utkast til avtale i 
samsvar med hva de var blitt enige om. Advokat Holvik meddelte på sin side i e-poster 22. februar klokken 
10:24 og 17:57 at A ikke aksepterte at han utarbeidet et utkast til avtale før det forelå en beklagelse hun 
aksepterte. Om temaet for beklagelsen uttalte han i den siste e-posten blant annet: 

«Jeg har selvfølgelig tillit til at du har mottatt en skriftlig beklagelse. Noe annet skulle bare mangle. Men 
jeg vet lite om hva som beklages og hvilke formuleringer som er valgt. Det siste er viktig for min klient. 
Avskjeden ble bl.a. begrunnet med at hun hadde skjenket din klients mindreårige sønn, som senere begikk 
drap. Hun oppfattet jo dermed avskjeden som om din klient mente at hun på sitt vis også var å bebreide for 
at sønnen kom på så gale veier. Sett i lys av meldingene hun fikk fra din klients ektefelle dagen etter vårt 
møte, svekket ikke denne oppfatningen seg hos henne. Hun føler at din klient og han ektefelle har lagt 
henne for hat, av en grunn hun ikke forstår.» 

Advokat Haugedal oversendte dernest beklagelsen som scannet vedlegg til e-post 27. februar 2017. Dette er et 
sentralt dokument som lagmannsretten finner grunn til å gjengi i sin helhet: 

«Erklæring til A: 

[firma] beklager på det sterkeste at du som deltidsansatt hos oss mottok en avskjed som ikke var 
tilstrekkelig saklig begrunnet. Jeg håper arbeidsgivers uriktige håndtering ble noe reparert ved den 
forholdsvis raske tilbaketrekkingen av avskjeden. 

Arbeidsgiver finner imidlertid ikke grunn til å beklage at man vurderte å bringe arbeidsforholdet til opphør. 
Arbeidsgiver står fast ved at bakgrunnen for det senere drøftelsesmøte gjaldt kritikkverdige forhold, men 
hvor man likevel etter en helhetlig vurdering valgte å ikke si deg opp. 

Du er pliktoppfyllende, selvstendig og har god logistikk. Du er hyggelig med våre kunder og humørspreder. 

[firma] ønsker deg all lykke i ditt fremtidige arbeid. 

Beste hilsen 

[firma] v/ B» 

Advokat Holvik svarte i e-post 16. mars 2017 at hans klient ikke opplevde at det forelå noen reell beklagelse i 
erklæringen, og at hun hadde bedt ham ta ut søksmål. 

A, med advokat Holvik som prosessfullmektig, reiste dernest ved stevning til Kristiansand tingrett 7. juni 2017 
sak mot B. I stevningen nedla hun påstand om at avskjeden skulle kjennes ugyldig, og om erstatning etter 
rettens skjønn. B, med advokat Haugedal som prosessfullmektig, nedla påstand om frifinnelse. 

Tingretten avsa 22. november 2017 dom med slik domsslutning: 
1. Avskjeden av A er ugyldig. 

 

2. [firma] – B dømmes til innen to – 2 – uker fra dommens forkynnelse å betale erstatning for økonomisk tap 
med 136 000 – etthundreogtrettisekstusen – kroner samt oppreisningserstatning med 75 000 – syttifemtusen 
– kroner til A. 

 

3. [firma] – B dømmes til innen to – 2 – uker fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til A med 95 
625 – nittifemtusensekshundreogtjuefem – kroner. 

 

B anket dommen. Anken rettet seg mot bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, og han nedla påstand om 
frifinnelse for erstatningskravene. 

I ankeerklæringen gjorde B gjeldende at A ikke hadde rettslig interesse i å kreve dom for ugyldighet når hun 
ikke krevde gjeninntreden i stillingen. Han nedla han derfor påstand om at dommens punkt 1 skulle oppheves 
og kravet avvises. Denne påstanden frafalt han under ankeforhandlingen. 

A tok til gjenmæle og innga i anketilsvaret avledet anke med krav om at hun skulle tilkjennes en høyere 
erstatning enn fastsatt av tingretten. 
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B nedla i tilsvar til den avledede anken påstand om at denne anken skulle avvises med den begrunnelse at 
anken i realiteten gjaldt et krav A hadde fått fullt medhold i ved tingrettens dom. 

I forståelse med partene besluttet lagmannsretten at spørsmålet om avvisning av den avledede anken skulle 
utstå til ankeforhandlingen. 

Ankeforhandling ble holdt i Kristiansand 1. og 2. november 2018. Partene møtte og ga forklaring. Det ble 
avhørt åtte vitner, hvorav flere var nye for lagmannsretten. Lagmannsretten nevner at partenes tidligere 
prosessfullmektiger, advokat Holvik og advokat Haugedal, begge møtte som vitner under ankeforhandlingen. 
Om dokumentasjon av skriftlig materiale, vises til rettsboken. 

Under ankeforhandlingen var lagmannsretten satt med to arbeidslivskyndige meddommere i henhold til 
arbeidsmiljøloven § 17-7. 

 B nedla under ankeforhandlingen slik endelig påstand: 

«Ad Bs anke: 

Prinsipalt: 
1. [firma] – B frifinnes. 

 

2. A tilpliktes å erstatte [firma] – Bs saksomkostninger for Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett. 
 

Subsidiært: 
1. [firma] – B tilpliktes å betale erstatning til A, fastsatt etter rettens lagmannsrettens skjønn 

 

2. A tilpliktes å erstatte [firma] – Bs saksomkostninger for Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett. 
 

Ad motanken: 

Prinsipalt: 
Den avledete anke avvises, for så vidt gjelder kravet om erstatning for økonomisk tap. 

Subsidiært: 
[firma] – B frifinnes. 

I begge tilfeller: 
A tilpliktes å erstatte [firma] – Bs saksomkostninger for Agder lagmannsrett. 

Den ankende part har i korthet gjort gjeldende: 

Hovedanken: 

Prinsipalt gjøres det gjeldende at partene inngikk bindende avtale om oppgjøret ved avviklingen av 
arbeidsforholdet. Grunnlaget ble lagt i drøftelsesmøtet 27. januar 2017, og den etterfølgende e-postutvekslingen 
mellom advokatene munnet ut i en endelig avtale som må anses inngått ved advokat Haugedals aksept i e-post 
6. februar 2017 klokken 12:27. Partene var da enige om at A hadde fratrådt stillingen, at B som endelig oppgjør 
skulle dekke utgiftene til ni advokattimer à 1 500 kroner med tillegg av merverdiavgift, og at B skulle utforme 
en skriftlig beklagelse. Partene var da enige. Det som gjenstod, var bare at advokat Holvik i henhold til muntlig 
avtale skulle utforme teksten og sende over et signert eksemplar. 

B har oppfylt sin del av avtalen. 

At advokatutgiftene fremdeles ikke er utbetalt, skyldes at ankemotparten ikke har gitt nødvendig 
betalingsinformasjon. Forpliktelsen til å gi en skriftlig beklagelse oppfylte han ved erklæringen som ble 
oversendt ved e-post 27. februar 2017. Han hadde tidligere beklaget avskjeden i brevet fra advokat Haugedal 
18. januar og i møtet 27. januar 2017. 

B mottok ikke noen tilbakemelding om hvordan beklagelsen skulle vært utformet for å tilfredsstille A. Han 
ønsket sterkt å avslutte saken, og ville vært villig til å undertegne nær sagt hva som helst. Det er imidlertid 
fremdeles uklart for B hva A egentlig mener at B skal beklage. Han har ikke ment å bebreide A for 
medvirkning, og avskjeden kan ikke tolkes som en implisitt beskyldning om dette. 

Subsidiært erkjenner B at han har plikt til å betale A en viss erstatning for å ha gitt henne en urettmessig 
avskjed. Han medgir at det ikke forelå tilstrekkelig saklig grunn til avskjed av A, og at avskjeden ble gitt på en 
måte som var belastende for henne. Det må imidlertid tas hensyn til at A var å bebreide for at E ble servert 

625



alkohol på turen til Danmark. På grunnlag av As politiforklaring 8. desember 2016, måtte B gå ut fra at A selv 
hadde bestemt at E skulle få servert alkohol. Det anså han som et alvorlig tillitsbrudd. 

Den ankende part opprettholder ikke en tidligere subsidiær anførsel om at han skal frifinnes fullt ut på grunn av 
at avskjeden ble gyldig tilbakekalt ved brevet 18. januar 2017 etter prinsippet om tilbakekall «re integra». At 
avskjeden ble tilbakekalt og A tilbudt å fortsette i stillingen, får imidlertid stor betydning for 
erstatningsutmålingen. 

Det må også legges vekt på at B beklaget avskjeden muntlig og skriftlig, og at han strakk seg langt for å komme 
frem til en minnelig ordning før A reiste sak. Det er vanskelig å forstå at partene ikke kom frem til en minnelig 
ordning. Prosessen fremstår som advokatdrevet. 

Den ankende part har nedlagt påstand om plikt til å betale erstatning etter rettens skjønn. Det skal anlegges en 
bred rimelighetsvurdering. Erstatningen tingretten fastsatte, er vesentlig for høy. 

Den avledede anken: 

Under ankeforhandlingen har B begrenset den prinsipale avvisningspåstanden til å gjelde kravet om erstatning 
for økonomisk tap. A fikk fullt medhold i kravet på 136 000 kroner for lidt inntektstap og tap i fremtidig erverv. 

Subsidiært har B nedlagt påstand om frifinnelse for As krav om høyere erstatning. Det er ikke grunnlag for å 
tilkjenne henne erstatning for brutto lønnstap uten fradrag for inntekt hun har oppnådd ved annet arbeid. 

 A har nedlagt slik felles påstand i hovedanken og den avledede anken: 
1. A tilkjennes erstatning etter Rettens skjønn. 

 
 

2. [firma], org. nr. [nummer], v/innehaver B skal erstatte A sine saksomkostninger for Kristiansand tingrett og 
Agder Lagmannsrett. 

 

Ankemotparten har i korthet gjort gjeldende: 

Tingrettens dom bygger på en riktig bevisbedømmelse. Ved utmålingen av erstatning for lidt inntektstap har 
imidlertid tingretten bygget på en uriktig lovforståelse. 

A ble utsatt for en ulovlig avskjed. Avskjeden ble ikke gyldig tilbakekalt, og hun valgte ikke å kreve 
gjeninntreden. Det var forståelig. 

Begrunnelsen for avskjeden var sårende og svært infamerende for A. Beskyldningen om at hun hadde servert E 
alkohol var uriktig. Hun benekter å skjenket E alkohol på turen til Danmark, men føler noe skyld for at hun 
ikke grep inn da F lot E få et glass øl. A tok det særlig tungt at hun ble beskyldt for noe som hadde gjort B og 
hans ektefelle dypt ulykkelige, og at de ikke kunne ha tillit til henne. I den situasjonen som forelå, da E var 
siktet for dobbeltdrapet 5. desember, oppfattet hun at hun ble bebreidet for det som skjedde. Avskjeden ble også 
gjennomført på en skremmende måte og kom som et sjokk for henne. Nyttårsaften stod hun med ett uten jobb, 
uten inntekt og uten noe nettverk. 

Forhandlingene mellom partene ledet ikke frem til at det ble inngått en bindende avtale. Hennes ønske var å 
oppnå en reell beklagelse og unnskyldning fra B for beskyldningene han rettet mot henne i avskjeden, og som 
var egnet til å reparere den krenkelsen hun var utsatt for. Hun ønsket ikke å motta noen penger fra ham utover å 
få dekket advokatutgiftene. Unnskyldningen måtte komme fra ham selv, ikke være diktert av advokatene. Det 
gjorde hun klart allerede i møtet 27. januar 2017. 

Det fremgår klart av e-postutvekslingen etter møtet at A ikke ville inngå noen avtale før hun hadde sett den 
skriftlige beklagelsen fra B. Ordlyden i advokat Haugedals e-post 6. februar 2017 klokken 12:27 tyder heller 
ikke på at hun gikk ut fra at det forelå noen endelig avtale. Hennes henvisning til utkast til avtale og forbehold 
om å opplyse om forlikstilbud ved eventuell rettssak taler mot dette. 

Under enhver omstendighet fikk aldri A noen reell beklagelse. B beklaget bare at avskjeden var uberettiget, slik 
han hadde gjort tidligere, men opprettholdt beskyldningene om kritikkverdig adferd og beklaget ikke at han 
vurderte å bringe arbeidsforholdet til opphør. 

A har krav på erstatning for ulovlig avskjed, utmålt i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd. 
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A har ikke noe å innvende mot tingrettens fastsettelse av 75 000 kroner som kompensasjon for ikke–økonomisk 
tap. Det må legges særlig vekt på måten avskjeden ble gjennomført på og begrunnet med. Avskjeden ble ikke 
rettmessig tilbakekalt. 

Det kan ikke legges A til last at partene ikke kom frem til en minnelig avtale. Advokat Haugland nektet først å 
utlevere beklagelsen før det var inngått en avtale, og da den kom, var erklæringen ingen reell unnskyldning. 

Erstatningen skal også dekke As økonomiske tap. Hun krever erstatning for tapt inntekt i ett år, det vil si i 2017. 
Spørsmålet om tap i fremtidig erverv, som var tema for tingretten, bortfaller derfor som uaktuelt nå. 

A hadde en bruttoinntekt i 2016 på 366 890 kroner. Hun ville hatt minst samme inntekt i 2017. Det var 
vanskelig for henne å få seg nytt arbeid etter å ha blitt avskjediget. Hun fikk arbeid som renholder i april. 
Hennes bruttoinntekt i 2017 var 209 070 kroner. Nettotapet er 157 820 kroner. Det er imidlertid ikke riktig å 
gjøre fradrag for den inntekten hun oppnådde, jf. Rt-2005-518 avsnitt 69-70. I den avledede anken har A derfor 
argumentert for at erstatningen, fastsatt etter rettens skjønn, skal økes. 

Det er ikke grunnlag for å avvise noen del av den avledede anken. A fikk ikke fullt medhold i kravet hun 
fremsatte. Hennes anførsler er upresist gjengitt i tingrettens dom. Påstanden var erstatning etter rettens skjønn. 
Hennes prosessfullmektig viste med henvisning til Rt-2005-519 [Skal vel være Rt-2005-518, Lovdatas anm.] 
avsnitt 69 til at det i prinsippet ikke skal gjøres fradrag for annen lønn, med mindre arbeidstakeren er lenge ute 
av stillingen. Han ba retten skjønne over dette. Hennes krav om erstatning for økonomisk tap for tingretten var 
derfor ikke begrenset til 136 000. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering: 
Lagmannsretten bemerker først at det ikke er grunnlag for å avvise noen del av den avledede anken fra A. Krav 
på erstatning for urettmessig avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 fjerde ledd, jf. § 15-12 annet ledd anses i 
prosessuell henseende som ett krav, selv om kravet omfatter kompensasjon både for økonomisk og ikke–
økonomisk tap. Det er en konsekvens av den spesielle utmålingsregelen i § 15-12 annet ledd. En avvisning av 
deler av kravet, er det derfor ikke grunnlag for. Lagmannsretten er dessuten enig med ankemotparten i at den 
avledede anken ikke kunne avvises på det grunnlag at hun har fått fullt medhold i kravet hun fremmet i 
tingretten og viser til begrunnelsen i redegjørelsen for hennes anførsler ovenfor med støtte også i 
vitneforklaringen fra advokat Kjell Rune Holvik. 

I realiteten er lagmannsretten kommet til samme resultat som tingretten. Blant annet som følge av at den 
ankende parts anførsler er noe annerledes utformet enn i saken for tingretten, er det mest hensiktsmessig å 
utforme en selvstendig begrunnelse. 

Lagmannsretten behandler først spørsmålet om partene hadde inngått en endelig avtale om oppgjøret i 
forbindelse med at A sluttet i stillingen hos [firma]. 

Lagmannsretten har beskrevet kommunikasjonen mellom partene i tiden fra drøftelsesmøtet 27. januar 2017. 
Den ankende part kan ikke høres med at en avtale ble inngått ved advokat Haugedals e-post 6. februar 2017 
klokken 12:27. Hun skrev her: 

«Hvis du ikke synes at beklagelsen skal inn i avtalen, vil min klient akseptere å skrive en egen beklagelse. 
Min holdning var at en beklagelse i avtalen ville være positivt ift avtalens karakter. 

Min klient vil oversende skriftlig beklagelse til meg og når det er enighet om avtale vil den bli videresendt 
deg. 

Ift at du opplyser at din klient ikke vil tilbake til arbeid, så legges da til grunn at det betyr at det foreligger 
egenoppsigelse. 

Det tas forbehold om å opplyse om de fremsatte forlikstilbud fra denne side ved Evt rettssak.» 

Ordlyden tilsier ikke at B med dette aksepterte et tilbud fra A med den virkning at endelig avtale var inngått. 
Den skriftlige erklæringen var det viktigste elementet i avtalen for A, og hun ville se teksten til erklæringen før 
hun inngikk en endelig avtale. A var dessuten uenig i at det forelå noen egenoppsigelse fra hennes side. 

Da den skriftlige erklæringen senere ble oversendt 27. februar 2017, var teksten uakseptabel for A. Advokat 
Holvik meddelte i e-posten til advokat Haugedal 16. mars 2017 at A ikke opplevde at det forelå noen reell 

627



beklagelse. Det har lagmannsretten forståelse for. Arbeidsgiveren beklaget i realiteten bare at avskjeden ikke 
var tilstrekkelig saklig begrunnet, men presiserte uttrykkelig at han ikke beklaget at han hadde vurdert å bringe 
arbeidsforholdet til opphør på grunn av kritikkverdige forhold fra henne. Beklagelsen var av samme karakter 
som i brevet fra advokat Haugedal 18. januar 2017, hvoretter B tilbakekalte avskjeden, men gjorde gjeldende at 
det forelå saklig grunn til oppsigelse. I erklæringen fra B ble beskyldningene mot A for kritikkverdig opptreden 
gjentatt. Lagmannsretten har forståelse for at A oppfattet dette som en provokasjon. 

B gjør for lagmannsretten ikke gjeldende som et subsidiært grunnlag for påstanden om frifinnelse at 
rettsvirkningene av avskjeden i sin helhet er bortfalt fordi den ble tilbakekalt. I tingretten fikk B ikke medhold i 
denne anførselen. Lagmannsretten viser til dommen på side 5 og 6. For lagmannsretten har B erkjent at A, om 
avtale ikke anses inngått, har krav på erstatning for urettmessig avskjed, men at tilbakekallet har stor betydning 
for utmålingen. 

Lagmannsrettens konklusjon er at A har krav på erstatning for urettmessig avskjed. Spørsmålet er dernest 
hvordan erstatningen skal utmåles. 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-14 fjerde ledd jf. § 15-12 annet ledd at erstatningen for urettmessig 
avskjed skal «[f]astsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, 
arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.» 

Bestemmelsen gir anvisning på en bred rimelighetsvurdering og gir hjemmel for å tilkjenne både oppreisning 
for ikke–økonomisk skade og erstatning for økonomisk tap. 

Etter lagmannsrettens oppfatning er B som arbeidsgiver sterkt å bebreide for å ha avskjediget A med den 
begrunnelse som ble gitt, og på den måten avskjeden ble gjennomført. 

Under momentet «arbeidstakers forhold» er det relevant å ta hensyn til hvorvidt og i hvilken grad den ansatte 
har opptrådt klanderverdig i forbindelse med forhold som medførte at arbeidsgiveren brakte arbeidsforholdet til 
opphør. 

I begrunnelsen for avskjeden er det nevnt at A hadde «[s]ervert alkohol til vår mindreårige sønn uten vårt 
kjennskap og aksept.» I brevet fra advokat Haugedal 18. januar 2017 ble dette konkretisert til at «[m]in klient 
ble kjent med at A på en tur til Danmark serverte alkohol til en annen mindreårig ansatt ved virksomheten, som 
også er innehaverens sønn.» Det er bare dette enkeltstående tilfelle B bebreider A for. 

Det har for lagmannsretten vært noe bevisførsel om hva som skjedde på Danmarks-turen. I korthet bemerker 
lagmannsretten at A sammen med arbeidskollegaen F reiste en tur frem og tilbake til Hirtshals med 
danskebåten 4. oktober 2016. F var 28 år gammel. E spurte om å få være med, og det fikk han lov til av 
foreldrene. På hjemreisen fikk han lov til å drikke en øl. 

A forklarte seg om turen med danskebåten til politiet 8. desember 2016, to dager etter at E var blitt siktet for 
dobbeltdrapet. B fikk kjennskap til As forklaring fra Es forsvarer i romjulen 2016. Av forklaringen fremgår det 
at F og A sammen bestemte at E skulle få drikke øl. Lagmannsretten finner det derfor høyst forståelig at B gikk 
ut fra dette. For lagmannsretten forklarte A at det var F som bestemte at E skulle få drikke en øl, men at hun 
føler noe skyld for at hun ikke som voksen grep inn. Forklaringen ble støttet av F. 

Disse nyansene i forklaringene vedrørende alkoholserveringen har etter lagmannsrettens oppfatning ikke noen 
betydning for avgjørelsen. A kan i noen grad kritiseres for at Bs 15 år gamle sønn fikk servert alkohol, men 
turen var ikke jobbrelatert. Begrunnelsen for avskjeden måtte etter lagmannsrettens oppfatning oppfattes slik at 
A hadde gjort seg skyldig i et vesentlig mer klanderverdig forhold. Det heter innledningsvis at «vi», hvilket må 
forstås som B og hans ektefelle, samme dag var blitt kjent med «[f]orhold som nå fører til et så sterkt brudd i 
vårt gjensidige og påkrevde tillitsforhold, at vi ser oss nødt til å avskjedige deg fra din stilling med øyeblikkelig 
virkning.» Beskyldningen om alkoholservering var generelt utformet. Dessuten ble avskjeden begrunnet med 
brudd på tillitsforhold gjennom blant annet å ha servert alkohol. Det indikerte at det dreide seg om noe mer. 
Det forsterket dette inntrykket at B og ektefellen «[s]om foreldre og arbeidsgiver er dypt ulykkelige over de 
forhold du har gjort deg skyld i overfor oss som familie, som gjør at vi heller ikke lenger kan ha tillit til deg i 
ditt arbeid hos oss som en liten familiebedrift.» 

I forhold til det B i ettertid har opplyst at han bebreidet A for, var begrunnelsen misvisende, og avskjeden var 
en uforholdsmessig reaksjon. 

Ankemotparten har gjort gjeldende at B i realiteten beskyldte A for å være medvirkende til at sønnen den 5. 
desember 2016 drepte to mennesker på [sted] i [by]. Det er imidlertid etter lagmannsrettens oppfatning å 
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strekke det for langt. Av As egen forklaring har lagmannsretten inntrykk av at heller ikke hun selv har oppfattet 
det slik. Lagmannsretten finner det likevel vanskelig å forstå begrunnelsen for avskjeden helt uavhengig av den 
tragedien som hadde rammet familien, når B blant annet uttalte at de som foreldre var dypt ulykkelige over 
forhold hun hadde gjort seg skyldig i overfor familien. Det er forståelig at A oppfattet det slik at B bebreidet 
henne for noe som hadde med drapene å gjøre. Hun har selv hatt vanskelig å formulere dette klart, noe som kan 
ha sammenheng med språkproblemer, men advokat Holviks formulering i e-posten 22. februar 2017 var 
antakelig nokså treffende. Hun oppfattet avskjeden som om B mente at hun på sitt vis var å bebreide for at 
sønnen kom på så gale veier at han senere begikk drap. 

As behov for en reell beklagelse og unnskyldning fra B må forstås på denne bakgrunn. Hun hadde et sterkt 
behov for gjenoppretting av krenkelsen som avskjeden hadde utsatt henne for. Den skriftlige erklæringen til B 
var uegnet til dette formålet, ettersom beskyldningene mot henne for kritikkverdig opptreden tvert om ble 
opprettholdt og gjentatt. 

Hertil kommer at avskjeden ble gjennomført på en måte lagmannsretten ikke viker tilbake for å karakterisere 
som hensynsløs. B sendte tidligere advokat C for å overbringe A avskjeden etter at hun hadde fullført sine 
arbeidsoppgaver om kvelden nyttårsaften. Hun ble dermed uten forvarsel stående uten jobb og uten inntekt. 
Dette kom som et sjokk for henne, og hun søkte hjelp hos sin psykolog. B var kjent med at A kom til Norge 
som flyktning, og at hun var særlig sårbar. 

Det taler til Bs fordel at han trakk avskjeden tilbake og tilbød A å fortsette i stillingen. Lagmannsretten har 
imidlertid forståelse for at hun, i betraktning av behandlingen hun var blitt utsatt for, og at B fastholdt kritikken 
mot henne, ikke ønsket å gjeninntre i stillingen. 

Det er å sterkt å beklage at partene ikke kom frem til en minnelig ordning som avverget søksmålet. 
Hovedansvaret for at forhandlingene ikke lykkes, må imidlertid B ta. Beklagelsen han til slutt ga, var mindre 
enn halvhjertet og inneholdt en gjentakelse av kritikken mot A. At hun etter dette ikke fant grunnlag for noen 
ytterligere kommunikasjon, er forståelig. Advokat Holvik kunne vel formidlet noe klarere direkte overfor 
advokat Haugedal hva som burde være tema for beklagelsen, men hans siste e-post 22. februar 2017 ga relativt 
klare holdepunker. Det var dessuten vesentlig for A å få en unnskyldning fra B som var oppriktig ment fra hans 
side, og det hadde advokat Holvik klart formidlet. Lagmannsretten stiller seg dessuten tvilende til at B ville 
underskrevet nær sagt hva som helst for å få saken ut av verden, slik han har anført. Hans fastholdelse av 
kritikken mot A i erklæringen tyder ikke på noen oppriktig vilje til å komme henne i møte. Hans forklaring for 
lagmannsretten har dessuten gitt inntrykk av at han langt på vei er av samme oppfatning fortsatt. 

Advokat Hauglands opptreden under forhandlingene var ikke konstruktiv, men bidro snarere til en tilspissing 
av forholdet mellom partene. Det var etter forslag fra henne at tilføyelsen om hva B ikke beklaget, ble inntatt i 
annet avsnitt i den skriftlige erklæringen. Det var B som hadde grunn til å strekke seg for å komme A i møte. 
Da fremmet det ikke utsiktene til en løsning i minnelighet å insistere på at A hadde arbeidsplikt og enten måtte 
anses å ha sagt opp selv eller å ha «fantegått». 

Lagmannsretten er etter en samlet vurdering enig med tingretten i at et beløp i størrelsesorden 75 000 kroner er 
passende som oppreisning for ikke–økonomisk skade. Dette er en komponent i den samlede erstatningen for 
urettmessig avskjed. 

I tillegg må A tilkjennes erstatning for økonomisk tap som følge av avskjeden. Hun har som nevnt ovenfor, 
krevd erstatning for ett års brutto lønnstap med 366 890 kroner, som er samme beløp som hun tjente i 2016. I 
tingretten ble hun tilkjent erstatning med 100 000 kroner for lidt lønnstap og 36 000 kroner for tap i fremtidig 
erverv. 

I den avledede anken har A gjort gjeldende at det ikke skal gjøres noe fradrag for lønn hun mottok av annet 
arbeid i 2017. Hun hadde dette året en inntekt på 209 090 kroner som renholder. 

Det følger av rettspraksis at krav på lønn for den tid en arbeidstaker har vært ute av stillingen som følge av 
uberettiget avskjed, inngår i det erstatningskrav arbeidstakeren kan gjøre gjeldende etter bestemmelsen. 
Bestemmelsen gir anvisning på utmåling ut fra et bredt rimelighetsskjønn. Men når det gjelder lønnskravet, er 
utgangspunktet at dette skal dekkes fullt ut, jf. Rt-2005-518 avsnitt 69 og Rt-2001-1253 med henvisning til 
lovforarbeidene. 
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I dommen i Rt-2005-518 drøftet Høyesterett spørsmålet om det bør gjøres fradrag i erstatningen for eventuelle 
inntekter arbeidstakeren har hatt av annet arbeid i samme tidsrom, og uttalte (avsnitt 69 siste setning til avsnitt 
71) 

«I Ot.prp.nr.41 (1975–1976) side 78 er spørsmålet reist om det bør gjøres fradrag for eventuelle inntekter 
arbeidstakeren har hatt av annet arbeid i samme tidsrom. Om dette heter det: 

«Det bør ikke gjøres fradrag for slike inntekter med mindre arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av 
stillingen. Det at arbeidstakeren i en slik situasjon gjør sitt for å skaffe seg inntekter bør komme 
arbeidstakeren til gode. Arbeidsgiveren må derfor alltid regne med at det ikke blir gjort fradrag for slike 
inntekter.» 

Det klare utgangspunktet i forarbeidene må tillegges vekt. Også reelle hensyn taler for at det ved 
urettmessig avskjed eller usaklig oppsigelse normalt ikke bør gjøres fradrag for inntekt av annet arbeid. Det 
er samfunnsmessig ønskelig at en arbeidstaker raskt kommer i arbeid, og erstatningssanksjonen er et viktig 
element i et effektivt oppsigelsesvern. 

Dette innebærer likevel ikke at lønnstapet alltid kan kreves dekket fullt ut. Proposisjonen viser til 
situasjoner der «arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av stillingen». I hvert fall som et utgangspunkt må 
det gjøres unntak for tilfeller der arbeidstakeren kommer i en fast og ordnet arbeidssituasjon i en stor del av 
den tiden han er ute av den opprinnelige stillingen. Dette er situasjonen i vår sak. Utgangspunktet må da 
være at det gjøres fradrag krone for krone.» 

Det fremgår etter lagmannsrettens oppfatning av sammenhengen og de hensyn det er vist til, at drøftelsen tar 
sikte på situasjonen når arbeidstakeren gjeninntrer i stillingen og skal tilkjennes erstatning for midlertidig 
lønnstap i den tiden han var ute av stillingen. I disse tilfellene er utgangspunktet, når avskjeden var uberettiget, 
at arbeidstakeren skulle mottatt lønn i dette tidsrommet. 

Når arbeidstakeren ikke krever gjeninntreden, blir situasjonen annerledes. Arbeidsgiverens lønnsplikt opphører, 
og opphøret av arbeidsforholdet er definitivt. Utgangspunktet bør da være at arbeidstakeren gis dekning etter 
alminnelige erstatningsrettslige prinsipper for økonomisk tap så langt tapet står i påregnelig årsakssammenheng 
med avskjeden, og slik at man tar hensyn til skadelidtes tapsbegrensningsplikt. Etter lagmannsrettens 
oppfatning taler dette for å gjøre fradrag for lønn som er opptjent i den periode det kreves erstatning for. Det 
inngår skjønnsmessig elementer ved beregningen, ikke minst når det gjelder hvor lang periode 
erstatningsplikten bør omfatte. Disse momentene vil inngå i den helhetsvurderingen retten må foreta ved 
utmålingen av den samlede erstatningen som etter en helhetsvurdering finnes rimelig når man også tar hensyn 
til komponenten for ikke–økonomisk skade. 

Lagmannsretten er kommet til at A bør gis kompensasjon for netto lønnstap i ett år. Tar man utgangspunkt i de 
tall hun presenterte, er nettotapet 157 800 kroner. Det bør imidlertid gjøres fradrag også for beløpet hun fikk 
utbetalt fra [firma] i januar. Det er noe usikkert hvilken bruttolønn hun ville hatt i 2017 all den stund hun var 
ansatt i en deltidsstilling med 19 timers ukentlig arbeidstid. Hun arbeidet imidlertid minst fulltid i 2016. Når 
tingretten fastsatte erstatningen for økonomisk tap til 136 000 kroner, har retten truffet godt. Når det tas i 
betraktning at den samlede erstatningen er skjønnsmessig, finner lagmannsretten det lite naturlig å foreta en 
mindre justering av beløpet. Lagmannsrettens konklusjon er derfor at både hovedanken og den avledede anken 
blir forkastet. 

Lagmannsretten treffer i henhold til tvisteloven § 20-8 første ledd og § 20-9 annet ledd avgjørelse om 
sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten basert på det resultat lagmannsretten kom til. 

A vant saken i tingretten, og lagmannsretten er enig med tingretten i at hun må tilkjennes full erstatning for 
sakskostnader i henhold til hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Det foreligger ikke tungtveiende 
grunner som gjør det rimelig å frita B for erstatningsansvaret, helt eller delvis, i medhold av § 20-2 tredje ledd. 

I ankesaken skal lagmannsretten i medhold av tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum treffe en felles 
avgjørelse av sakskostnadene i hovedanken og den avledede anken. Ingen av ankene førte frem. 
Lagmannsretten er likevel kommet til at A bør tilkjennes full erstatning for sine sakskostnader i medhold av 
unntaksregelen i tvisteloven § 20-3. Når ingen av partene kan anses å ha vunnet saken etter definisjonen i § 20-
2 annet ledd, er den klare hovedregelen at hver av partene må bære sine egne sakskostnader. En part som har 
fått medhold av betydning, kan likevel helt eller delvis tilkjennes sakskostnader av motparten hvis tungtveiende 
grunner tilsier det. I tillegg til momentene i § 20-2 tredje ledd, skal det særlig legges vekt på hvor mye parten 
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har fått medhold, og andelen av sakskostnadene som knytter seg til denne delen av saken. Uten at det er 
uttrykkelig nevnt i paragrafen, vil forlikstilbud kunne være et viktig moment. 

I det som var tema for hovedanken, har A fått fullt medhold. Dette var den helt dominerende delen av saken, og 
avgjørelsen har ikke vært spesielt tvilsom. Den avledede anken gjelder samme krav som i hovedanken. Når 
først saken ble brakt inn for lagmannsretten av B, hadde A rimelig grunn til å forelegge for lagmannsretten 
spørsmålet om hvilken erstatning hun etter rettens skjønn burde tilkjennes, uten å være bundet av tingrettens 
resultat som en øvre begrensning. 

Behandlingen av den avledede anken medførte svært lite merarbeid. Det meste av merarbeidet skyldes dessuten 
Bs påstand om avvisning, som han ikke fikk medhold i. Styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
og sakens velferdsmessige betydning for A, er også momenter moment som taler for å tilkjenne henne 
erstatning for sine sakskostnader, jf. § 20-2 tredje ledd bokstav c. Hun har oppnådd et vesentlig bedre resultat 
enn ved å godta Bs forlikstilbud om å få utbetalt et samlet beløp på 200 000 kroner. 

Sakskostnadene for lagmannsretten fastsettes i samsvar med prosessfullmektigens oppgave til 133 947 kroner, 
jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 

Dommen er enstemmig. 
 

 Domsslutning 
 

1. Ankene forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler B til A 133 947 – etthundreogtrettitretusennihundreogførtisyv – 
kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen  
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-47243 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-11-26 
Publisert LB-2018-47243 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Arbeidsmiljøloven § 15-14. 
Sammendrag Saken gjaldt avskjed og krav om erstatning i arbeidsforhold. Avskjed av 

butikkmedarbeider som hadde misbrukt to butikksjefers passord for å gå inn på 
datamaskin og endre egen registrering av sin arbeidstid, ble funnet gyldig. 
Forholdet måtte anses som et grovt pliktbrudd. Dissens ved bevisvurderingen. 

Saksgang Drammen tingrett TDRAM-2017-123834 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-
47243 (18-047243ASD-BORG/03). (For kjennelse ang. salær, se Borgarting 
lagmannsrett LB-2018-53103.) 

Parter A (advokat Lene Homstvedt) mot NG Kiwi Buskerud AS (advokat Anne Marie 
Sanne Øien). 

Forfatter Lagmann Eirik Akerlie, lagdommer Vibeke Løvold og ekstraordinær lagdommer 
Anne Lise Rønneberg. Meddommere: rådgiver og pressesekretær Julia Krystyna 
Maliszewska og pensjonist Wenche Elisabeth Wangen Larsen. 

 
 

 
 

Saken gjelder avskjed og krav om erstatning i arbeidsforhold. 

Om sakens bakgrunn og prosesshistorien vises det til tingrettens dom side 2-6, der det fremgår: 

«Om saksøker A 
A er 41 år gammel og kommer fra Syria. Han har toårig universitetsutdannelse og omtrent tre års 
etterfølgende arbeidserfaring i dataprogrammering. A kom til Norge som flyktning i 2007. Han er gift med 
en amerikaner som har fått oppholdstillatelse i familiegjenforening med A i Norge. 

Om saksøkte NG Kiwi Buskerud AS 
NG Kiwi Buskerud AS (heretter «Kiwi Buskerud» eller «arbeidsgiver») er et heleid datterselskap av Kiwi 
Butikkdrift AS, som igjen er heleid av NorgesGruppen ASA. Kiwi er Norges største dagligvarekjede målt i 
antall butikker. 

Dagligvarekjeden er inndelt i 12 regioner og Kiwi Buskerud er én av disse regionene. Kiwi Buskerud er 
inndelt i 46 avdelinger, der hver avdeling representerer en butikk. Saksforholdet i nærværende sak er 
tilknyttet Kiwi X i Lier, som er én av de 46 avdelingene i Kiwi Buskerud. Det følger av As ansettelsesavtale 
at Kiwi Buskerud er hans arbeidsgiver og Kiwi X er arbeidsstedet hans. 

Det er 16 ansatte ved Kiwi X, herunder en butikksjef, en assisterende butikksjef og fem medarbeidere som 
er låseansvarlige. B var butikksjef for Kiwi X da A ble ansatt. Deretter tok C over som butikksjef i januar 
2017. 

As ansettelsesforhold i Kiwi 
A kom i kontakt med Kiwi X i 2010 via et jobbprogram i Nav. Han ble 1. februar 2010 fast ansatt i 50% 
stilling som butikkmedarbeider med tiltredelse 15. mars s.å. I 2011 fikk han rolle som låseansvarlig, som 
hovedsakelig innebærer ansvaret for butikken og de ansatte på de tidspunktene butikksjef og assisterende 
butikksjef ikke er tilstede. Med virkning fra 15. mars 2012 ble han ansatt i fulltidsstilling. 

Den 26. april 2016 inngikk A en praktikantavtale med Kiwi Minidrift AS, som er et annet selskap i Kiwi-
konsernet. Avtalen var at A skulle jobbe gratis for regnskapsavdelingen ved Kiwi Servicekontor de to 
dagene i uken han ikke jobbet hos Kiwi X. Det var A som initierte praktikantoppholdet. 
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Datamanipuleringen som ligger til grunn for avskjeden, hvilket retten kommer tilbake til nedenfor, startet 
omtrent to måneder etter praktikantoppholdets oppstart. 

Våren 2017 ble det iverksatt en nedbemanningsprosess i Kiwi Buskerud. Behovet for nedbemanning var 
begrunnet i at flere butikker, deriblant Kiwi X, hadde mistet Post i Butikk-avtalen med Posten Norge AS. 
Det ble avholdt drøftingsmøte med A 20. februar 2017, hvor det fremkommer av protokollen at han fikk to 
alternativer – å redusere stillingen sin til 70% eller å slutte etter eget ønske. A kontaktet advokat Lene 
Homstvedt, som skrev brev til arbeidsgiver 24. februar 2017 hvor det ble protestert mot at arbeidsgiver 
hadde grunnlag for å nedbemanne As stilling. A ble ikke nedbemannet og ble kort tid senere gitt ansvaret 
for frukt og grønt i Kiwi X. For øvrig er partene uenige om bakgrunnen for at As stilling ikke ble 
nedbemannet. 

A krevde deretter at arbeidsgiver dekket advokatkostnadene hans i forbindelse med 
nedbemanningsprosessen. Arbeidsgiver motsatte seg kravet og A stevnet arbeidsgiver inn for forliksrådet 7. 
april 2017. Det ble avholdt rettsmøte i forliksrådet 26. juni 2017 kl. 11.00, hvor Ronny Bråthen, 
distriktssjef i Kiwi Minipris AS, og butikksjef C representerte Kiwi Buskerud. Partene inngikk rettsforlik 
slik at Kiwi Buskerud betalte kr 15.000 til A. 

Om Quinyx 
NorgesGruppen tok i bruk bemannings- og tidsregistreringssystemet Quinyx i 2015. Quinyx er et 
standardsystem hvor kunden kan velge funksjoner ut fra bedriftens eget behov. I Kiwi-kjeden har de valgt 
en funksjon der brukertilgangen er delt i to, slik at ordinære ansatte har tilgang til færre funksjoner enn 
lederne (dvs. butikksjef og assisterende butikksjef). 

Butikkmedarbeiderne stempler seg inn på stemplingsklokker plassert i butikkens lokaler, og 
stemplingstidspunktene registreres i Quinyx. Dersom ansatte stempler seg inn inntil 2 minutter etter 
planlagt oppstart tilbakestilles dette automatisk som rettidig ankomst i Quinyx. Stempling senere enn 2 
minutter etter oppstart registreres som det klokkeslett stemplingen gjøres. 

Det er to måter å komme seg inn i Quinyx på, enten via en app eller ved å logge seg inn på MinQuinyx på 
PC. Når ansatte logger seg på Quinyx har de tilgang til å se egne og kollegaers vakter samt søke om ferie 
og bytte av vakter. 

Ledertilgang i Quinyx gir ytterligere tilgang, deriblant til å sette opp turnuslistene, godkjenne ferie de 
ansatte har søkt om og å endre tidspunktene for ansattes inn- og utstemplinger. Det siste benyttes når 
ansatte glemmer å logge seg inn før de starter skiftet sitt, logge seg ut i pauser mv. For øvrig har 4-5 
personer i den øverste ledelsen i Kiwi, herunder Per Emil Lindøe som er driftskoordinator i Kiwi Minipris 
AS, en utvidet tilgang i Quinyx. (...) 

Overvåkningskameraer og ansattkontor 
Retten har fått opplyst at alle Kiwis butikker er utstyrt med overvåkningskameraer, blant annet av hensyn 
til å forebygge og avdekke tyveri. I Kiwi X er det et kontor i butikkens lokaler som ansatte har adgang til 
via en kodelås plassert utenfor døren. På kontoret står det blant annet en PC med tre skjermer. Kontoret er 
også kameraovervåket. Opptak fra butikkens overvåkningskameraer lagres i syv dager før det automatisk 
slettes. 

Avskjed og begrunnelsen for denne 
Mandag 26. juni 2017 møtte som nevnt over A sin arbeidsgiver i forliksrådet kl. 11.00. A skulle samme dag 
begynne sitt skift hos Kiwi X kl. 16.00. Butikksjef i Kiwi X, C, jobbet dagtid. 

C hadde siden oppstart som butikksjef i januar 2017 mottatt flere klager fra butikkmedarbeidere om at A 
kom for sent til sine skift. Ved tidligere klager hadde C sjekket tidsstemplingene på A i Quinyx, som viste at 
A hadde stemplet inn til rett tid. Uken før mottok C igjen klager på at A kom for sent på jobb. Da Cs skift 
var ferdig kl. 16.00 hadde ikke A ankommet arbeidsplassen. C ventet i bilen sin utenfor butikkens 
inngangsparti for å se når A ankom. Da klokken var 4-5 minutter over kl. 16.00 måtte C dra, og i en 
rundkjøring rett ved Kiwi X så C A komme kjørende i en møtende bil. Samme kveld sjekket C Quinyx for å 
se når A stemplet inn. I Quinyx stod det at A hadde stemplet inn kl. 16.00. 

C kontaktet samme kveld Ronny Bråthen og de ble enige om at Bråthen skulle komme innom butikken 
påfølgende dag. Tirsdag 27. juni 2017 gikk C gjennom opptakene fra overvåkningskameraene i butikken og 
så at A ankom arbeidsplassen kl. 16.06. Han så videre at A kl. 16.11 stod foran PC-skjermene inne på 
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ansattkontoret. Bråthen kom til butikken og gjennomgikk også videoopptakene. Bråthen kontaktet deretter 
Lindøe, som via sin utvidede tilgang til Quinyx kunne se at brukeren ' C' den 26. juni 2017 kl. 16:11:20 
hadde endret As innstemplingstid fra kl. 16.06 til kl. 16.00. Videre ble blant annet Andreas Wormdahl, 
sikkerhetssjef i Kiwi Norge AS, og fagansvarlig for data i NorgesGruppen ASA kontaktet. 

Over de neste dagene ble det foretatt nærmere undersøkelser av tidsregistreringene i Quinyx og opptakene 
fra overvåkningskameraene. C kontrollerte fortløpende As innstempling foregående dag opp mot opptakene 
fra overvåkningskameraene. Det ble også undersøkt om det kunne ligge feil i Quinyx og om det kunne være 
andre årsaker til at As innstempling fremstod som manuelt endret. Av oversikten fra de underliggende data 
fra Quinyx fremkommer det at Quinyx-brukeren ' C' endret tidsstemplingen til A den 27. juni 2017 kl. 
11:05:29 fra innstemplet tid kl. 11:04 til kl. 11:00, 28. juni 2017 ble innstemplet tid endret kl. 06:04:41 fra 
kl. 06:03 til kl. 06:00, og 2. juli 2017 ble innstemplet tid endret kl. 15:28:43 fra kl. 15:03 til kl. 15:00. Av 
daterte opptak fra overvåkningskameraene er det synlig at A står foran PC-skjermen på ansattkontoret 27. 
juni 2017 kl. 11:05:29, 28. juni 2017 kl. 06:04:41 og 2. juli 2017 kl.15:28:43. Retten har fått fremlagt både 
stillbilder fra overvåkningskameraet på ansattkontoret samt sett videoopptakene. 

Lindøe foretok ytterligere undersøkelser av endringer i A og øvrige ansatte ved Kiwi Xs 
innstemplingstidspunkter. Han fant så ut at tidsstemplingene til A var endret manuelt i Quniyx ved 59 
anledninger i perioden 5. juni 2016 til 2. juli 2017. I 2016 var samtlige endringer – totalt 30 stykker – 
utført av Quinyx-brukeren til daværende butikksjef B. I 2017 var samtlige endringer – totalt 29 stykker – 
utført av Quinyx-brukeren til C. Endringene viser at tidsstemplingen er tilbakestilt med alt fra mellom 10 til 
2 minutter. 

I oversikten retten har fått fremlagt vises også tidspunktene for når endringene i tidsstemplingene er utført. 
Samtlige endringer er gjort i løpet av den vakten tidsstemplingen gjelder for. Videre fremkommer det at 
endringene er gjort i form av at innstemplet tid – som viser et gitt tidspunkt etter vaktstart – er tilbakestilt 
til det tidspunktet vakten skulle ha startet. Som eksempel vises til at brukeren B den 9. juni 2016 kl. 
06:05:20 endret tidsstemplingen for A fra kl. 06:03 til kl. 06:00 og at vakten varte fra 06:00-09:15. 

A ble 5. juli 2017 innkalt til et møte med Bråthen og Wormdahl benevnt 'oppklaringssamtale'. I møtet ble A 
presentert for informasjonen arbeidsgiver hadde. A opplyste i møtet at han ikke hadde endret tidsstempling 
for seg eller andre i Quinyx, og at han ikke hadde kunnskap om hvordan dette kan gjøres. Videre forklarte 
A at han ikke hadde kjennskap til Cs Quinyx-passord men at han tidligere hadde hatt kjennskap til Bs 
passord fordi han skulle kjøre ut vaktlister. 

Etterfølgende forhold 
A ble etter oppklaringssamtalen innkalt til drøftingsmøte med arbeidsgiver. Møtet skulle avholdes 6. juli 
2017. Grunnet As advokats feriefravær ble drøftingsmøtet først avholdt 14. juli 2017. Fram til 
drøftingsmøtet avviklet A ferie etter avtale mellom partene. A fastholdt sin forklaring i drøftingsmøtet og 
han ble suspendert fra sin stilling som butikkmedarbeider i Kiwi Buskerud samme dag, 14. juli 2017. Han 
ble avskjediget fra stillingen sin 17. juli 2017 og han mottok samme dag begrunnelse for suspensjonen fra 
Andreas Wormdahl, på vegne av Kiwi Buskerud. Det fremgår blant annet av begrunnelsen: 

«KIWI vurderer det dit hen at det er foretatt om lag 59 datainnbrudd for å skjule et tilsvarende antall 
tilfeller av for sent oppmøte, og ettersom vi bl.a. ikke har kontroll på hvordan A har skaffet seg 
passordet ble han suspendert. ( ... ) 

Vi har i etterkant igjen vært i kontakt med NG Data i håp om å finne mulige løsninger på hva som kan 
frita A om mistanke om datainnbrudd, men uten å lykkes. For ordens skyld nevnes det at vi sitter på 
ytterligere tre opptak som viser det samme mønsteret som 26.6.17. Vi har ikke klart å finne 
indikasjoner på at det ikke er A som har foretatt korrigeringene selv om en har gått bredt ut.» 

Advokat Homstvedt sendte 31. juli 2017 prosessvarsel i henhold til tvisteloven § 5-2 til arbeidsgiver på 
vegne av A. Det ble tatt ut stevning for Drammen tingrett 8. august 2017. Arbeidsgiver krevde 
forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3 etter at stevning ble tatt ut, men partene oppnådde ikke 
enighet i møtet. 

Kiwi Buskerud anmeldte A til politiet 4. september 2017. A var i politiavhør 13. november 2017, hvor han 
fastholdt forklaringen han har gitt til arbeidsgiver.» 

Det er opplyst for lagmannsretten at anmeldelsen er henlagt etter bevisets stilling. 
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Drammen tingrett avsa 6. februar 2018 dom med slik domsslutning: 
1. NG Kiwi Buskerud AS frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale 170 172 – etthundreogsyttitusenetthundreogsyttito – kroner i sakens omkostninger. 
Beløpet betales innen 2 uker fra denne dommens forkynnelse og med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall 
og til betaling skjer. 

 

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 14.-16. november 2018 i 
Borgarting lagmannsretts hus. A møtte sammen med sin prosessfullmektig og avga forklaring. Som 
partsrepresentant for NG Kiwi Buskerud AS møtte regionssjef Thomas Snekkersveen, sammen med selskapets 
prosessfullmektig. Snekkersveen avga forklaring. Det ble i tillegg avhørt ti vitner, fremvist videoer og foto og 
gjennomgått skriftlig dokumentasjon. 
 
 
Ankende part, A, har i det vesentlige anført: 
Det er ikke bevist med tilstrekkelig grad av sannsynlighet at A har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller 
vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det foreligger ikke tilstrekkelig bevis for at A har stjålet passordene til 
C og B, og benyttet disse til å logge seg inn og endre egne tidsregistreringer. 

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at avskjeden er rettmessig, og eventuelt for om en oppsigelse er saklig 
begrunnet. Det kreves sterk, klar eller kvalifisert sannsynlighetsovervekt. 

A har hele tiden holdt fast ved at han ikke har endret tidsregistreringen. A har også bedt om at det iverksettes 
ytterligere etterforskningsskritt. 

De to butikksjefene hadde ikke gitt sine passord til A. Det er usannsynlig at A skal ha kunnet resonnere seg 
frem til deres passord, og de har vært flinke til å skjule passordene. Dersom A skal ha logget seg inn med deres 
passord, må han urettmessig ha tilegnet seg passordene. Kiwi kan ikke forklare hvordan det skal ha skjedd. 

Kiwi mener det var installert «malware» på PC'en på kontoret. Det foreligger ikke informasjon om hva slags 
skadelig dataprogram som var installert. Etter at PC'en ble byttet, ble det ikke funnet slik programvare på den 
nye PC'en. Det er derfor ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at A har installert slik programvare på butikkens 
maskin. Kiwi har heller ikke ført bevist for at A har installert kameraer i kontortaket. Det er bare funnet to hull i 
taket, ikke kameraer. 

Det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at tidsregistreringen ble endret fra PC'en som sto på kontoret. Kiwi har 
anført at endringen må ha skjedd fra PC i en butikk. A anfører at også PC'er ved Kiwis hovedkontor kunne ha 
vært brukt. 

Videoene fra overvåkningskameraene taler ikke for at A har endret tidsregistreringen. På den korte tiden det ses 
at han bruker PC'en, kan han ikke ha hatt tid til å gjøre endringene. Det vises også at han knapt bruker tastaturet 
to av dagene, og at det ikke brukes de to andre dagene. A hadde andre gjøremål på kontoret, som forklarer 
hvorfor han benyttet PC'en. Dersom passordet befant seg i en skjult mappe på datamaskinen, måtte mappen 
kunne finnes senere. 

Det er butikksjefenes navn som fremgår av loggene over hvem som har endret tidsregistreringen. 

Loggene har uansett begrenset verdi som bevis. Alle loggene er transportert til Excel og de kan være endret i 
den forbindelse. 

Det er ikke mulig å se hvilket motiv A skulle ha for å endre tidsregistreringen. Den økonomiske gevinsten av å 
legge til minuttene til arbeidstiden er 1 171 kroner. Da endringene ble foretatt hadde A arbeidet gratis på 
hovedkontoret to ganger i uken i over ett år. 

At A kom litt for sent noen dager, ville uansett ikke kunne gitt grunnlag for oppsigelse. Advarsler om at han 
kom for sent var heller ikke gitt. Om det ble oppdaget at han endret tidsregistreringen, ville det medført stor 
risiko for ham. 

Det må legges til grunn at Kiwi ønsket å avslutte As arbeidsavtale. Dette følger av oppfølgningssamtalene med 
B, drøftingsmøtet i februar 2017, den forhastede beslutningen om avskjed, og SMS-korrespondanse mellom C 
og Bråthen. 
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Det er heller ikke grunnlag for å opprettholde avskjeden som en saklig oppsigelse. Det er et belastende faktum 
som begrunner avslutningen av arbeidsforholdet. Det stilles derfor tilsvarende krav til bevisets styrke for at 
vilkårene for oppsigelse er oppfylt. 

Som følge av den uberettigede avslutningen av arbeidsforholdet, har A krav på erstatning. Samlet har han krav 
på inntil 1 million kroner i erstatning for tapt inntekt og fremtidig inntektstap. Han har også krav på oppreisning 
med inntil 100 000 kroner. 

Dersom motparten får medhold, kommer tvisteloven § 20-2 tredje ledd, særlig bokstav c, til anvendelse for 
sakskostnadskravet. 

Ankende part har nedlagt slik påstand: 
1. Avskjed av A er urettmessig. 

 

2. NG Kiwi Buskerud AS dømmes til å betale A erstatning for økonomisk tap fastsatt etter rettens skjønn, 
oppad begrenset til kr 1.000.000,-, med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. 

 

3. NG Kiwi Buskerud AS dømmes til å betale A erstatning for ikke–økonomisk tap fastsatt etter rettens 
skjønn, oppad begrenset til kr 100.000,-, med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer. 

 

4. A, eller det offentlige, tilkjennes sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Ankemotparten, NG Kiwi Buskerud AS, har i det vesentlige anført: 
Arbeidsgiver har bevisbyrden for de faktiske forhold avskjeden bygger på, og det gjelder et skjerpet beviskrav. 

C hadde fått tilbakemeldinger om at A kom for sent flere ganger, men dette fremgikk ikke av As stemplinger. 
At hans stemplinger måtte være endret, forsto C da han 26. juni 2017 påtraff A på vei til butikken kl. 16.05, og 
det senere viste seg at stemplingen var rettet til kl. 16.00. C har forklart at han selv aldri har endret stemplinger 
for A, til tross for at det fremgår av loggen i Quinyx at endringen er gjort av Cs bruker. Loggen fra Quinyx er 
sammenholdt med video-opptakene av A på kontoret, der det fremgår at han bruker PC'en akkurat når 
endringene blir foretatt. A var da alene på kontoret. 

Arbeidsgivers undersøkelser har avdekket at endringene er gjort på en butikk-PC tilknyttet NorgesGruppens 
nett. Det er ikke mulig at C kan ha foretatt endringene på PC i butikk på de aktuelle tidspunktene. 

Den gamle PC'en på kontoret som ble byttet ut 25. januar 2017, inneholdt «malware» og ukjent programvare. 
Passordene ble ikke byttet etter at PC'en ble byttet. PC'en var fritt tilgjengelig, og de ansatte hadde derfor 
mulighet til å innstallere programmer på den. 

Det er ikke behov for å benytte tastatur for å logge inn og endre stemplinger. 

As forklaringer om hva han gjorde på PC'en de aktuelle tidspunktene er ikke troverdig. «CashGuard» betjenes 
fra en annen PC, og bestilling av frukt og grønt skjer ikke fra PC. 

Loggen fra Quinyx underbygger at A har endret stemplingen flere andre ganger. Endringene er skjedd etter 
samme mønster som de fire tilfellene det foreligger videobevis for. De første endringene er skjedd noen tid etter 
at B tok opp med A vinteren 2016 at han hadde kommet for sent. 

Påstanden om at Kiwi har fabrikkert loggene er uten hold i virkeligheten. Det er bekreftet ved vitneforklaringer 
at loggene som er skrevet ut er i samsvar med «rådata» som ligger i Quinyx-programmet. 

Det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at A over en periode på ett år forsettlig og systematisk har brutt 
seg inn på arbeidsgivers datasystem og endret tidsregistreringen 59 ganger. 

Vilkårene for avskjed er oppfylt. Datainnbrudd er straffbart, jf. straffeloven 2005 § 204, og er alene et grovt 
mislighold som berettiger avskjed. Datainnbruddene er et alvorlig sikkerhets- og tillitsbrudd foretatt av en 
betrodd medarbeider. Det var behov for øyeblikkelig fratreden. Det følger også av arbeidsreglementet og 
kassererinstruksen at kriminalitet vil medføre avskjed. Avskjed er ikke en urimelig eller uforholdsmessig 
reaksjon. Det er ikke anført at saksbehandlingen har vært mangelfull. 

Subsidiært anføres at vilkårene for oppsigelse var oppfylt. Det er ikke tvilsomt at datainnbruddene gir saklig 
grunn for oppsigelse. 
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Det er ikke fremlagt dokumentasjon for lønnstapet. Arbeidstaker må føre bevis for det lidte tap. Erstatning for 
fremtidig inntektstap ut over seks måneder er upåregnelig. Det er ikke grunnlag for oppreisning. 

Ankemotparten har nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. NG Kiwi Buskerud AS tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker som har gjort seg 
skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Etter rettspraksis må det også 
vurderes om avskjed er en rimelig og forholdsmessig reaksjon, og om arbeidsgivers saksbehandling har vært 
forsvarlig. Arbeidsgiver har bevisbyrden for de faktiske omstendighetene avskjeden bygger på. Hvor 
grunnlaget for avskjeden er forhold som er særlig belastende for arbeidstakeren – som i saken her – kreves det 
kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at grovt pliktbrudd foreligger. 

Ved vurderingen av om A har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd ved å endre egen tidsregistrering ved hjelp av 
butikksjefenes passord, har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet, lagmann Akerlie, lagdommer Løvold, ekstraordinær lagdommer Rønneberg og meddommer Wangen 
Larsen, finner at det utvilsomt foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at A har endret registreringen, 
mest sannsynlig ved hjelp av Cs og Bs passord. 

Flertallet kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens vurdering på side 9 til og med første avsnitt på side 10 i 
dommen. Det heter i tingrettens dom at «A har selv erkjent at han kjente til passordet B brukte for å logge seg 
på Quinyx». A har ikke erkjent dette for lagmannsretten, og det er mulig tingretten har misforstått A på dette 
punktet. Dette rokker likevel ikke ved flertallets vurdering og konklusjon. 

Flertallet bemerker at det fremstår som fullstendig usannsynlig at en annen enn A har endret tidsregistreringen 
for ham, kort tid etter at han kom for sent til arbeidet. Det måtte i tilfelle forutsette at vedkommende kjente til at 
A kom få minutter for sent, og deretter innen kort tid endret hans registrering. Dette anser flertallet som 
tilnærmet umulig at kan ha skjedd. Videre bemerker flertallet at det fremgår av vitneforklaringer under 
ankeforhandlingen at det er mulig å lime inn et passord uten å benytte tastatur, men kun ved bruk av «mus». 
Passordet kan ha vært oppbevart i en skjult mappe på PC'en, som eventuelt senere er blitt fjernet. Flertallet 
finner det ikke tvilsomt at A hadde tilstrekkelig med tid til å gjøre endringene i løpet av den perioden 
videoopptakene viser at han sto ved PC'en. Flertallet legger også vekt på at As forklaringer om hva han gjorde 
på PC'en – og som vises på videoopptakene – ikke er troverdig. Han har forklart at han kan ha ordnet med 
butikkens «CashGuard», bestilt frukt og grønt, eller sjekket butikkens omsetning eller beholdning av varer. 
«CashGuard» var et system for kontroll over kontantbeholdningen i forretningens kasser. Til dette bemerker 
flertallet at forretningen hadde en egen PC som ble brukt til å betjene «CashGuard», og at bestilling av frukt og 
grønt ikke skjedde fra PC. Det kan derfor utelukkes at det var noe av dette han brukte den aktuelle PC'en til på 
de tidspunktene videoopptakene viser. Det framstår også som helt usannsynlig at han på de aktuelle 
tidspunktene skulle sjekke forretningens omsetning eller varebeheholdning. 

Avslutningsvis bemerker flertallet at det ikke er grunn til å betvile at loggene over stemplingstider og endringer 
i disse som er fremlagt av ankemotparten, er riktige. Vitnet Syversen har bekreftet at loggene stemmer med 
«rådata» i Quinyx-systemet. Syversen er ansatt i Quinyx, som ikke er en del av Kiwi eller NorgesGruppen. 

Flertallet finner det klart at det at A endret sine tidsregistreringer 59 ganger representerer et grovt pliktbrudd, og 
at avskjed var en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det vises til at datainnbrudd er en straffbar handling etter 
straffeloven 2005 § 204. Det fulgte av arbeidsreglementet at kriminelle forhold ville medføre avskjed. Videre 
legges det vekt på at A var en betrodd medarbeider, som blant annet hadde tilgang til «CashGuard»-systemet. 
At A misbrukte to butikksjefers passord, innebærer et grovt tillitsbrudd. 

Det er ikke anført at det har vært feil ved saksbehandlingen i avskjedssaken fra arbeidsgivers side, og flertallet 
finner heller ikke at det er noe som tyder på at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig. 

Lagmannsrettens mindretall, meddommer Maliszewska, finner ikke at det foreligger kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt for grovt pliktbrudd. Etter mindretallets syn er det flere forhold i saken som burde vært 
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undersøkt nærmere. Blant annet er det ikke avdekket hva slags «malware» eller skadelig programvare som ble 
installert på den gamle PC'en på kontoret. PC'en ble ikke beslaglagt eller nærmere undersøkt. Det er heller ikke 
ført tekniske bevis for at det ikke lot seg gjøre å endre tidsregistrering fra PC'er som ikke sto i butikk. 
Mindretallet viser til at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt for grovt pliktbrudd. 

På bakgrunn av flertallets syn forkastes anken. 

Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd har ankemotparten krav på å få dekket sine sakskostnader for 
lagmannsretten. Flertallet finner at det ikke foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak 
fra kostnadsansvaret etter § 20-2 tredje ledd. Saken har ikke fremstått som tvilsom for flertallet, og tingretten 
var heller ikke i tvil om resultatet. Selv om styrkeforholdet mellom partene er ulikt, foreligger det etter 
flertallets syn ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak fra sakskostnadsansvaret. 

Ankemotparten har krevet dekket sakskostnader med 172 350 kroner. Det er ikke fremsatt innsigelse mot 
omfanget. Kostnadene anses nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Kostnadsansvaret fastsettes i 
samsvar med oppgaven. 

Det er ikke grunnlag for å gjøre endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 
 

Domsslutning: 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 172 350 – etthundreogsyttitotusentrehundreogfemti – kroner 
til NG Kiwi Buskerud AS innen to uker fra forkynningen av denne dommen.  
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Gulating lagmannsrett - Kjennelse - LG-2018-164818 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2018-11-22 
Publisert LG-2018-164818 
Stikkord Arbeidsrett. Rett til å stå i stilling. Oppsigelsessak. Arbeidsmiljøloven. 
Sammendrag Saken gjaldt fratreden i stilling under behandling av oppsigelsesak for domstolene. 

Etter en konkret rimelighetsvurdering fant lagmannsretten at vilkårene for 
fratreden etter arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd var oppfylt. 

Saksgang Haugaland tingrett THAUG-2018-85931 – Gulating lagmannsrett LG-2018-
164818 (18-164818ASK-GULA/AVD2). 

Parter A (advokat Dag Røthing Simonsen) mot Helse Fonna Hf (advokat Arne Oftedal). 
Forfatter Lagdommer Kai Ove Roseth, lagdommer Håvard Romarheim og lagmann Jan Erik 

Erstad. 
 

 
 

 

Saken gjelder anke over tingrettens midlertidige avgjørelse om at A ikke har rett til å stå i stilling mens hans 
arbeidsrettssøksmål behandles for domstolene. 
 
 
Kort om sakens bakgrunn 
Om sakens bakgrunn vises det til tingrettens beskrivelse, som finnes dekkende, jf. tvisteloven § 29-16 andre 
ledd, jf. § 19-6 femte ledd, jf. fjerde ledd. Fra tingrettens kjennelse siteres: 

A, heretter kalt A eller saksøker, har vært ansatt i Helse Fonna siden 1984. Siden 1994 har han hatt stilling 
som psykiatrisk sykepleier ved allmennpsykiatrisk poliklinikk ved [DPS1] og [DPS2]. Han har også vært 
verneombud. 

Den 25. januar 2018 ble det avholdt en personalsamtale der A ble forelagt en bekymringsmelding fra en 
pasients fastlege. Pasienten mente å ha mottatt upassende tekstmeldinger og forslag om seksuell omgang i 
telefonsamtaler med A. Det ble avholdt et nytt møte den 26. januar, og A ble samme dag suspendert fra sin 
stilling frem til 5. februar. Suspensjonen var begrunnet i følgende forhold: 

«Bekymringsmelding om utilbørlig åtferd overfor pasient som du har hatt ein langvarig 
behandlingsrelasjon til. Forholdet gjeld kontakt med pasient via sms og telefon med spørsmål om 
privat oppfølging i behandlinga og forslag til seksuell omgang.» 

A ble sykemeldt den 29. januar 2018, og er det fortsatt. Suspensjonen ble den 30. januar forlenget til 12. 
februar, fordi arbeidsgiver mente det var nødvendig med ytterligere undersøkelser i saken. 

Det ble avholdt drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven (Aml.) § 15-1 den 13. februar, og arbeidsgiver 
fremsatte der forslag til sluttavtale. A avviste denne. Det ble avholdt nytt drøftelsesmøte den 28. februar, da 
arbeidsgiver mente det var avdekket flere avvik i behandlingsforløp. Dette i form av at det ikke var satt 
diagnoser eller utformet behandlingsplaner, samt mangelfull journalføring. 

Den 14. mars publiserte A følgende på facebooksiden «Haugesund før i tidå»: 

«Oppsigelse av klinikk direktør i [klinikk] ». 

A mener dette ble publisert ved et uhell. 
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Ledelsen ved klinikken fikk flere bekymringsmeldinger vedrørende A psykiske helse. 
Varaklinikkverneombud B har opplyst at han snakket med A på telefon den 14. mars, og oppfattet ham som 
noe beruset og med suicidale tanker. Arbeidsgiver meldte bekymring til [legevakt] , og A ble oppsøkt av 
ambulansepersonell den 14. mars. Han ble tatt med til legevakt, der han ble dimittert av vakthavende lege. 

A mener på sin side at samtalen med B skjedde dagen før dette, at han hverken hadde suicidale tanker eller 
var beruset. Han mener B lyver omkring dette. 

Den 15. mars publiserte A bl.a følgende på sin egen facebookside: 

«Om klinikkdirektør trues hadde vært ønskelig». 

A mener dette var en del av en privat samtale, som ved en feil havnet på hans side. 

Det ble avholdt en personalsamtale den 9. april, der klinikkdirektør C viste til at det måtte diskuteres 
endring av arbeidssted. Dette avviste A. Endringsoppsigelsen ble så utferdiget 10. april 2018. Denne var 
begrunnet i arbeidstakers forhold, og det ble vist til referat fra personalsamtale og drøftingsmøter. 

Funksjonleder D og seksjonleder E har opplyst at de den 20. april fikk bekymringsmelding fra flere ansatte 
i [klinikk]/[DPS1], om at A bl.a hadde lagt ut bilde av en uerigert penis på «my story» på facebook, natt til 
20. april. 

Den 28. mai 2018 sendte A stevning til Haugaland tingrett, med påstand om at oppsigelsen var usaklig og 
det ble krevd oppreisningserstatning. Det ble også krevd at A fikk stå i stilling til saken er rettskraftig 
avgjort. Ved tilsvar av 29.06.2018 krevde arbeidsgiver seg frifunnet, samt at A måtte fratre under sakens 
gang. Begge parter krevde dekning av sine saksomkostninger. 

Hovedforhandling i saken er berammet til 11.02.2019, og det er også berammet et rettsmeglingsmøte den 
17.12.2018. A krevde muntlige forhandlinger om spørsmålet om å stå i stilling, og slike ble holdt den 
04.09.2018. Avgjørelsen er overlatt til en annen dommer enn hovedforhandlingsdommer i saken. 

Etter avholdelse av muntlige forhandlinger avsa Haugaland tingrett 7. september 2018 kjennelse med slik 
slutning: 

1. A har ikke rett til å stå i stilling under sakens gang. 
 

2. A erstatter Helse Fonna HF sine sakskostnader med kr. 26.000,- innen 14 dager fra kjennelsens forkynning. 
 

A har rettidig anket tingrettens kjennelse og gjort gjeldende at det foreligger feil ved bevisbedømmelsen og 
rettsanvendelsen. Helse Fonna HF ved styrets leder har inngitt tilsvar. A har også inngitt prosesskriv 22. 
november 2018. Saken anses klar til avgjørelse. 
 
 
Partenes påstander og grunnlaget for disse 
 
 
A har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
Vilkårene for rett til å stå i stilling i arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd er oppfylt. Det vises til LG-2016-
12984-1. Vurderingen, herunder interesseavveiningen, må skje på bakgrunn av oppsigelsesgrunnene. 

Endringsoppsigelsen av A er begrunnet med tre forhold; kontakt med pasient, mangelfull journal og 
facebookuttalelser. Ingen av disse, verken alene eller sett i sammenheng, kan forsvare oppsigelsen. Ettersom 
oppsigelse først ble besluttet etter at seksjonsleder fikk kunnskap om facebookuttalelsen 14. mars 2018, må 
arbeidsgiver også ha vært av den oppfatning at det ikke var grunnlag for oppsigelse. 

Det er ikke riktig at A hadde telefonsamtale med B 14. mars 2018. As telefon var avslått og han hadde heller 
ikke drukket alkohol. A har ingen forhistorie med suicidalitet, og var ikke suicidal denne dagen. Det er tidligere 
provosert fremlagt bevis for at telefonsamtalen fant sted, uten at arbeidsgiver har etterkommet dette. 

A har i kraft av å være klinikkverneombud kommet i konflikt både med E og B. Sistnevnte var 
varaverneombud. Bs beskrivelse av telefonsamtalen med A 14. mars 2018 var ikke tilstrekkelig urovekkende 
og prekær til å berettige bekymringsmelding for As psykiske helse. A fester ingen lit til den plutselige 
bekymringen fra B, E og C, herunder at denne skulle berettige tvangsinnleggelse av A. Det er 
oppsiktsvekkende å rekvirere ambulanse for tvangsinnleggelse uten selv å ha sett pasienten, kun basert på 
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annenhåndsinformasjon. Den reelle begrunnelsen synes å være en hevnaksjon fra C/ E, for å sikre ryggdekning. 
Tingrettens beskrivelse av dette som konspirasjonsteori er feilaktig og naivt. 

Når det gjelder avvik fra journalføringsplikten bemerkes at A har 25 års erfaring i stillingen uten at arbeidsgiver 
tidligere har adressert dette. A har de siste årene hovedsakelig arbeidet med fremmedkulturelle, hvor det har 
vært benyttet tolk. Pasientene har krevd en forsiktig tilnærming. Kombinert med tolkbruk har dette medført at 
det har vært vanskelig å sette en diagnose etter de første timene. I tillegg har mange av disse pasientene 
avsluttet behandlingen raskt. Arbeidsgiver har vært kjent med dette, herunder de medfølgende «manglene» i 
journalene. Arbeidsgiver har benyttet disse forhold for å konstruere et oppsigelsesgrunnlag. 

Det er lite oppsiktsvekkende at journalføringen er mangelfull. Funnene er beskrevet i notat 21. februar 2018, 18 
dager etter at A ble suspendert. På dette tidspunkt var han 50 prosent frikjøpt grunnet stilling som 
klinikkverneombud. Hans ansvarsoppgaver medførte at journalføringen var på etterskudd. 

A har ingen kjennskap til det interne notatet fra 2008, som er vedlagt i tilsvaret til tingretten, og husker ingen 
slik samtale med F. Erklæringene fra G og H er ikke fremlagt eller omtalt i prosessen fra suspensjonen frem til 
oppsigelsen. Det er påfallende at disse erklæringene nå dukker opp sammen med Es selvproduserte bevis 
fremlagt som bilag 11 i tilsvaret til tingretten. Det er riktig at flere veiledningssamtaler ble avlyst både av han 
og H. For As del var dette på grunn av hans stilling som klinikkverneombud. Dette er uansett noe arbeidsgiver 
svarer for gjennom sin opplærings- og veiledningsplikt, og skal tas opp i medarbeidersamtale eller 
morgenmøte, ikke på et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. 

A oppfattet drøftelsesmøtet som trakassering, hvor journalføringen kort ble omtalt, før hovedfokus ble rettet 
mot tekstmeldinger, tilbud om sluttavtale, og hvor arbeidsgiver presset på for å få en avslutning på 
arbeidsforholdet. 

Når det gjelder facebook-meldingene kvalifiserer ikke disse til reaksjon fra arbeidsgiver utover irettesettelse. C 
ble ikke identifisert, og meldingen ble slettet etter få timer. Meldingen ble postet på en privat gruppe og 
fremstår helt uten kontekst. Utenforstående uten kjennskap til arbeidskonflikten vil ikke kunne utlede noe av 
meldingen, som heller ikke var sjikanøs. Meldingene ble skrevet i forbindelse med flere private samtaler A 
hadde på facebook om sin suspensjon, og kan ikke begrunne oppsigelse. 

Tekstmeldingene var flåsete og klanderverdige, men utenfor det som kreves for å si opp en arbeidstaker. Den 
flåsete sjargongen ble oppklart gjennom telefonsamtale senere samme kveld. Pasientens reaksjon må ses i lys 
av hennes problematiske forhold til seksualitet og samboeren. Det anses nærliggende at saken er et resultat av 
at pasienten, overfor samboeren, har forklart tekstmeldingene som en metoo-sak. Det er ikke troverdig at 
pasienten har opplevd telefonsamtalene som ubehagelige. Begge samtalene var oppklarende. 

A har aldri tilbudt noen pasienter privat behandling. A har en diagnose som medfører at han grunnet 
medisinering er impotent, og har ingen annen interesse i pasienten enn faglig og mellommenneskelig. 

Tingretten har lagt terskelen for oppsigelse for lavt når den legger til grunn at tekstmeldingene kan begrunne en 
endringsoppsigelse. Praksis etter helsepersonelloven og arbeidsmiljøloven viser at terskelen ligger vesentlig 
høyere enn i denne saken. Se sak HPN-2008-153 og HPN-2015-92. Verken hver for seg eller samlet kan 
oppsigelsesgrunnene begrunne oppsigelse eller endringsoppsigelse. Tingretten synes å ha lagt beviskravet 
vesentlig lavere for endringsoppsigelse, selv om det presiseres innledningsvis i kjennelsen at dette ikke tilsier 
en annen vurdering. 

A må tillates nesten samme feilmargin som en lege eller direktør av et helseforetak. Tingretten synes å ha lagt 
arbeidsgivers forklaring til grunn, uten å ta hensyn til As versjon. Tingrettens betraktninger savner bevismessig 
grunnlag og innebærer rettsanvendelsesfeil i tilknytning til den terskelen tingretten har lagt til grunn ved 
interesseavveiningen. Det vises til LG-2016-12984-1 og LF-2015-198341. 

E/ C kjemper for å «redde sitt eget skinn» etter hevnaksjonen, og har sammen med B konstruert en stadig 
villere historie. Det reageres særlig på notatet fra E datert 14. mars 2018. Facebook-meldingen ble ikke 
adressert i drøftelsesmøte 9. april 2018, noe som er påfallende dersom notatet forelå allerede da, og viser at 
arbeidsgiver først ble oppmerksom på meldingen i ettertid. 

Det er påfallende at arbeidsgiver ikke har gjort noe mellom 26. januar og 14. mars. Arbeidsgiver må reagere 
innen rimelig tid dersom man skal ha grunnlag for reaksjon. Det utslagsgivende må ha vært facebook-
meldingen, som C uforholdsmessig tok svært ille opp. 

641



Arbeidsgiver har uberettiget harme og grov overreaksjon på tekstmeldingene. Oppsigelsen er delvis konsekvens 
av kynisk opportunisme fra arbeidsgiver, behovet for å bli kvitt arbeidstaker som nærmer seg pensjonsalder, og 
som arbeidsgiver har et anstrengt personlig forhold til. 

Tingretten har ikke hensyntatt at A ikke har helse til å arbeide på post I. Det er heller ikke hensyntatt at 
stillingen ikke er et realistisk tilbud for A. Tingretten har avfeid at stillingen kreves fysiske forutsetninger. Det 
vises til legeerklæring datert 9. oktober 2018. 

Det foreligger ingen tidligere forhold eller advarsler knyttet til A. I denne saken er det ord mot ord hva angår en 
flåsete sjargong. I seg selv er ikke dette tilstrekkelig til noe annet enn en advarsel. Det foreligger ikke fare for 
pasientsikkerhet eller arbeidsgivers plikt til å gi forsvarlig helsehjelp. 

Det er ikke urimelig overfor arbeidsgiver at A får fortsette i stillingen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd. 
Det betente forholdet mellom A og C/ E har ikke betydning, idet A ikke har kontakt med dem i 
arbeidshverdagen. Bevisene er ikke tilstrekkelig til at As krav om å stå i stillingen inntil saken er behandlet kan 
settes tilside. Bevisgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å sette As evne til å utføre sine arbeidsoppgaver i tvil. 

As oppsigelsestid utløp 31. oktober. Grunnet karantene står han uten dagpenger i 12 uker, jf. folketrygdloven § 
4-10. A vil da ikke være i stand til å betjene sin gjeld og få store økonomiske problemer. Arbeidsgiver har flere 
ganger vist til at A kan pensjonere seg. A trives imidlertid på jobb og ønsker ikke dette. Førtidspensjonering vil 
også ha store økonomiske konsekvenser for ham. 

På bakgrunn av ovenstående foreligger ikke interesseovervekt. Det er ikke tilstrekkelig at tingretten isolert fant 
grunnlag for oppsigelse, det må være urimelig at A for fortsette i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort, 
jf. LG-2016-12984-1. 

I tråd med sakskostnadsoppgave, kreves det sakskostnader for tingretten med 20 250 kroner inkludert 
merverdiavgift. For lagmannsretten kreves erstattet salær for 10 timers arbeid, med timepris på 1 800 kroner, 
totalt 22 250 kroner inkludert merverdiavgift. 

For det tilfelle anken over tingrettens kjennelse forkastes, fremsettes særskilt sakskostnadsanke over tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse. Det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita A sakskostnadsansvar 
for tingrettens behandling av saken, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav c. Saken gjelder forhold av stor 
velferdsmessig betydning for A og det er stor ulikhet i styrkeforholdet mellom partene. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. A får stå i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort. 

 

2. Helse Fonna erstatter A sakens omkostninger for tingretten på kr. 20 250 og for lagmannsretten på kr. 
22 250. 

 

Subsidiært: 
1. Partene dekker hver sine omkostninger for tingrettens behandling av kravet om å stå i stillingen. 

 

2. Helse Fonna erstatter A sakens omkostninger for tingretten og for lagmannsretten. 
 
 
 
Helse Fonna ved styrets leder har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
Det foreligger ikke feil ved tingrettens bevisbedømmelse eller rettsanvendelse. Vilkårene for ikke å stå i 
stillingen foreligger. Tingretten har etter avholdelse av muntlig forhandling, avsagt en grundig og riktig 
avgjørelse. Tingretten har hatt et svært godt grunnlag for avgjørelsen, og har ikke funnet saken tvilsom. Saken 
står i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten. 

Saksforholdet, som omhandler grenseoverskridende privat kontakt mellom A og pasient, er grundig 
dokumentert. Bevismaterialet omhandler bekymringsmelding fra pasientens fastlege, tekstmeldinger, samtale 
mellom pasient og arbeidsgiver og samtale mellom pasientens ektefelle og arbeidsgiver. A har bekreftet å ha 
vært alkoholpåvirket ved kontakten. Det var A som tok initiativ og startet dialogen med tekstmeldinger denne 
lørdagskvelden. Det pasienten har redegjort for, og som fremgår av referatene med klinikkdirektøren, herunder 
at A tok initiativ til seksuelt samkvem må legges til grunn ved vurderingen. Tekstmeldingene underbygger 
pasientens forklaring. Det er alvorlig at A tilbyr privat behandling, som motstykke til at offentlig behandling 
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hevdes å måtte avsluttes. I tekstmeldingene er pasienten saklig og nøytral i språkformen, mens A er hentydende 
og flørtende/seksualisert. 

Bevismaterialet viser at det var pasienten som tok ansvar for å avklare innholdet i tekstmeldingene A sender 
henne. Pasienten tok også ansvar for å runde av kontakten på en ryddig måte, men A tok igjen kontakt med 
henne. As forklaring samsvarer ikke med handlingene slik de fremgår av loggen. 

Tingretten har lagt et korrekt hendelsesforløp til grunn for sin vurdering. Varslingen kom fra pasientens 
fastlege, som kjenner henne meget godt, også hennes sykdomshistorikk. Det er dessuten blitt gjennomført 
grundig saksbehandling fra arbeidsgiver i form av tidsnære særmøter mellom klinikkdirektør og spesialist C og 
pasient, samt etterfølgende møte med pasienten og hennes ektefelle. Tekstmeldingene og telefonsamtalene 
representerer et markant brudd på helsepersonelloven § 4, og er meldt til helsetilsynet via fylkesmannen 

Det er feil når A hevder at saken handler om at han som helsepersonell er utsatt for krenkelse av sin pasient. A 
har gjentatte ganger, i møte med arbeidsgiver, truet med å saksøke pasienten for varsling, se referat 26. januar 
2018 og fra drøftingsmøte 28. februar 2018. A har ved dette vist svekket dømmekraft hva gjelder forståelsen og 
innsikt i rollene og de konsekvenser dette har for pasienten. I tillegg til grenseoverskridende privat kontakt, er 
As håndtering av varslingen alvorlig bekymringsverdig. Også ved det som gjøres gjeldende i anken viser A 
alvorlig svikt i fagetisk dømmekraft i forhold til ansvar og rolle som helsepersonell. 

Det er fremlagt dokumentasjon for mangelfull journalføring av betydelig omfang. A har i flere perioder fått 
veiledning/tilbud om veiledning knyttet til journalføring m.v., men har ikke klart å forbedre seg. Det er ikke 
journalført noe om privat kontakt i perioden 16. til 20. januar 2018. Spesielt i kontakt med krigstraumatiserte 
flyktninger er det viktig å bruke tolk og føre journal fra behandlingene, slik at andre i behandlingsteamet kan 
følge dette opp på en adekvat måte. 

Mangelfull journalføring er brudd på helsepersonelloven § 40 første ledd første punktum, jf. forskrift om 
pasientjournal § 7 og § 8. Det vises til merknadene til forskriftens § 8. De avvik som er påvist over flere år er 
alvorlige. A, som sykepleierspesialist, kan ikke fraskrive seg og bagatellisere ansvaret. 

Når det gjelder hendelsen 14. mars 2018, mottok arbeidsgiver troverdig alvorlig bekymring om As 
helsetilstand. Det vises til fremlagte dokumentasjon. Arbeidsgiver har i slike tilfeller plikt til å foreta 
nødvendige undersøkelser, jf. helsepersonelloven § 7. På denne bakgrunn meldte arbeidsgiver sin bekymring til 
legevakten. Arbeidsgiver var ikke involvert i og hadde intet ansvar da legevakten påtok seg å undersøke As 
helse. 

Arbeidsgiver kjenner ikke til at det skal ha vært konflikt mellom A og fungerende klinikkverneombud. Det er 
en misforståelse å påstå at arbeidsgiver forsøkte å tvangsinnlegge A. 

Seksjonsleder E ble kontaktet av fire uavhengige vitner som meldte bekymring om samme bilde som A la ut på 
Facebook natt til 20. april 2018. Samtlige meldte bekymring etter å ha sett bilde av penis på 
hansFacebookprofil, på «mystory». 

Det gav dessuten grunn til bekymring og fremstår merkelig når A i sin forklaring for tingretten forklarte at han 
ved en feil skrev og publiserte «Oppsigelse av klinikkdirektør i [klinikk]» på den offentlige facebooksiden 
«Haugesund Før i Tiå». Det samme gjelder når han på egen facebookvegg skrev «om klinikkdirektør trues 
hadde vært ønskelig», og deretter enten likte innlegget eller satt inn tegnet til en fortvilt person. Opptredenen er 
dessuten lite lojal overfor arbeidsgiver. 

Bakgrunnen for tilpasning av arbeids- og ansvarsoppgaver er risikovurderinger gjort i tilknytning til privat 
kontakt med pasient, A sin dømmekraft og innsikt, samt håndtering av denne saken, og avvik fra 
journalføringsplikten. 

I den tilbudte stillingen er det lagt opp til redusert pasientansvar. Pasientkontakten vil være under veiledning fra 
kollega, og arbeidsoppgavene mindre krevende ettersom de ikke innebærer ansvar for klinisk utredning, 
diagnostisering eller ansvar for poliklinisk behandlingsplan. Det er ikke riktig at A tilbys en assistentstilling, 
eller at stillingen er en uriaspost. Det faglige ansvaret i en slik stilling vil være mindre krevende. Sentrale 
arbeidsoppgaver er arbeid med miljøterapi i et større faglig fellesskap/team. Det bestrides at A ikke vil være 
fysisk i stand til å utføre arbeidet. 

Etter varslingen fra pasientens fastlege har arbeidsgiver hatt fokus på dialog med A. I siste møte 9. april 2018 
ønsket ikke A og hans prosessfullmektig å diskutere løsning/ny stilling, men formidlet i stedet at de ville 
imøtegå en endringsoppsigelse. I den nye stillingen er det lagt opp til ordinær arbeidstid på dagtid, i tillegg til 
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en fast kveldsvakt samme dag hver uke. Arbeidsavtalen er innenfor det som defineres som ordinær arbeidstid. 
Lønnsvilkårene blir de samme som tidligere, og A er ikke fratatt seniortillegg. 

Det er ikke urimelig at A ikke får stå i stilingen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd andre punktum. Det 
fremgår av ot.prp.nr.41 (1975–1976), side 75, at dersom oppsigelsen skyldes forgåelser fra arbeidstaker, bør 
retten i alminnelighet ta til følge krav om fratreden, slik situasjonen er i denne saken. Selv om det er flere 
forhold som begrunner endringsoppsigelsen, er tekstmeldingene og telefonsamtalene 20. januar 2018 i seg selv 
tilstrekkelig til å begrunne endringsoppsigelse. 

Eksemplene fra Helsepersonellnemnda viser hvor strengt nemnda ser på denne type rollesammenblanding og 
privatiserende adferd. Det er ikke krav om fratakelse av autorisasjon for at en oppsigelse eller 
endringsoppsigelse skal anses saklig begrunnet. 

I tillegg kommer de markante bruddene på journalføringsplikten, som har skjedd til tross for at A over perioder 
både har fått og/eller har vært tilbudt veiledning. Facebookmeldingene lagt ut på offentlige sider er dessuten lite 
lojale mot arbeidsgiver. 

Avveiningen mellom partenes interesser tilsier at oppsigelsen ikke er urimelig. Hensynet til å sikre forsvarlige 
helsetjenester innen psykisk helsevern ved klinikken må veie tungt. I denne saken foreligger alvorlig 
grenseoverskridende adferd overfor pasient i poliklinisk behandling. Adferden er ikke forenlig med forsvarlig 
og hensynsfull behandling. Bagatelliseringen og fraskriving av ansvar for vitterlige kjensgjerninger, 
underbygger mangel på kritisk evne til å vurdere egne handlinger mot å gi forsvarlig og hensynsfull behandling 
til psykisk syke pasienter. A er tilbudt en annen egnet stilling som det vil være fullt mulig for ham å utføre, som 
han har takket nei til. Ettersom han kan gå av med AFP og motta god pensjon/lønn, kan han ikke anses å stå 
uten inntekt. Det er dessuten sannsynlighetsovervekt for at endringsoppsigelsen vil anses gyldig etter 
hovedforhandling. 

A har ikke krevd muntlige forhandlinger for lagmannsretten. Det ble avholdt muntlig forhandling for tingretten, 
som ved dette hadde et svært godt avgjørelsesgrunnlag. 

Oppsigelsesfristen opphørte 31. oktober 2018, og A har ikke rett til å stå i stillingen fra 1. november 2018, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd. 

Det er lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkaste med den tilføyelse at fristen for fratredelse settes til 1.11.2018. 

 

2. Helse Fonna HF tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering 
Det er ikke bedt om muntlig forhandling, som heller ikke anses nødvendig for en forsvarlig og rettferdig 
behandling av saken, jf. tvisteloven § 29-15 andre ledd og EMK artikkel 6 nr. 1. Saken behandles derfor 
skriftlig i samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 29-15 første ledd. 

Etter at A ble meddelt endringsoppsigelse, fremsatte han 29. mai 2018 stevning med krav om at oppsigelsen ble 
kjent ugyldig/usaklig, krav om oppreisningserstatning, samt krav om å stå i stillingen frem til saken er 
rettskraftig avgjort. Som det fremgår, er det kravet om å stå i stilling til saken er rettskraftig avgjort, som er 
tema i denne saken. 

Etter arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd har arbeidstakeren som hovedregel rett til å stå i stillingen under 
sakens behandling. Retten kan likevel bestemme at arbeidstakeren skal fratre dersom den finner det «urimelig» 
at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens gang, jf. § 15-11 andre ledd andre setning. 

Det følger av forarbeidene til den tidligere arbeidsmiljøloven at det ved vurderingen av om det vil være 
urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, er «naturlig å skille mellom de tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet i 
disiplinære forhold o.l. og tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet i bedriftens forhold», jf. Ot.prp.nr.41 (1975-
1076) side 75. Det uttales videre samme sted blant annet at: 

Skyldes oppsigelsen en forgåelse fra arbeidstakerens side eller lignende, bør retten i alminnelighet ta et 
krav om at han skal fratre under sakens behandling til følge. Forutsetningen er at den påståtte forgåelse er 
av en slik art at den kan gi saklig grunn for oppsigelse. 
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Tilsvarende er lagt til grunn etter dagens arbeidsmiljølov. 

Det følger av rettspraksis at retten ikke uten videre skal avsi kjennelse om fratreden når oppsigelsen er 
begrunnet med arbeidstakerens forhold, se blant annet HR-1992-649-K og HR-1999-654-K. Det skal legges 
vekt på om begrunnelsen etter sitt innhold gir grunnlag for oppsigelse, om grunnlaget som begrunnelsen bygger 
på, synes tvilsomt, og det skal legges vekt på hensynet til arbeidstakeren, se Sønsteli Johansen og Stueland, 
Arbeidsmiljøloven, kommentarer og praksis, 2. utgave, side 876 følgende. Avgjørelsen av om 
urimelighetsvilkåret er oppfylt, skal baseres på forholdene når kjennelsen avsies, jf. HR-2004-1545. 
Urimelighetsvurderingen beror på en bred skjønnsmessig vurdering av relevante momenter. Det må foreligge 
klar interesseovervekt i favør av fratreden for at retten kan bestemme at arbeidstaker skal fratre, jf. Ot.prp.nr.41 
(1975–1976) side 75. 

Tingrettens rettslige utgangspunkt er i tråd med ovenstående. Etter en konkret vurdering, har tingretten kommet 
til at Helse Fonnas begjæring om fratreden tas til følge. 

Lagmannsretten bemerker at det som gjøres gjeldende for lagmannsretten, i all hovedsak også ble gjort 
gjeldende for og er vurdert av tingretten. Tingretten avholdt muntlig forhandling, hvor både A og 
klinikkdirektør C fikk forklare seg. Partenes prosessfullmektiger fikk også anledning til å holde ett innlegg 
hver. Tingrettens forhandlinger varte i to og en halv time. 

Lagmannsretten er i det vesentlige enig i tingrettens vurderinger, og kan i all hovedsak tiltre tingrettens 
begrunnelse slik denne fremkommer i kjennelsen, hvorfra det gjengis: 

Retten må foreta en samlet vurdering, der både bakgrunnen for oppsigelsen og holdbarheten av den må 
vektlegges. Det må også tas hensyn til stillingens karakter, og til andre som vil kunne bli berørt, slik som 
for eksempel pasienter. Ut fra lovens forarbeider er fratreden mest aktuell når oppsigelsen skyldes forhold 
på arbeidstakersiden. 

Retten finner det sannsynliggjort at det var A som kontaktet pasienten lørdag 20. januar 2018, på sin fritid. 
Han fikk en meldingen fra pasienten angående endring av time onsdag den 17. januar. A svarte at de skulle 
ordne det, og pasienten takket for det. Retten oppfatter da at dialogen mellom dem var avsluttet, og kan 
ikke se at det var behov for at A skulle foreta nærmere avklaringer omkring lørdag ettermiddag. I den første 
meldingen på lørdag ettermiddag skrev A 

«Hvordan skal vi ordne dette. Jeg liker egentlig deg. Hva gjør vi når du ikke møter til asvyalrt.» 

Pasienten svarte: «Hei. Ka meiner du nå?» Hun sendte så en ny melding der det sto: 

«Såg veldig fram til å komme til timen sist veke, trengte det. Så det plage meg veldig! Håper du virkelig vil 
ha meg neste veke som kommer» 

Et par timer etterpå svarte A: 

«Kanbi finne løsninger som gjør oss tilfreds. Jeg vil deg! Vil du ha meg! L AS oss finne en løsning.» 

A har erkjent at han på dette tidspunktet hadde drukket noe vin. Det er enighet om at pasienten så ringte til 
A, og at han etter det sendte henne en sms der det sto: 

«Takk for at du ringe meg! Litt flaut dette.» 

Pasienten svarte: « Ikkje flaut. Du har berre svart meg på melding og du vil bare hjelpe! Håper du får ein 
og kveld videre!» 

Pasienten har i møte med klinikkdirektøren forklart at hun ringte A fordi hun lurte på om noen hadde tatt 
telefonen hans og tullet. Etter å ha snakket med A regnet hun situasjonen som avklart, selv om det hadde 
vært ubehagelig. Hun sendte derfor meldingen om det ikke var flaut. 

A forklarte i retten at pasienten var veldig seksifisert i språkbruken, og at han tok det opp og avviste henne. 
Dersom det var tilfellet finner retten det påfallende at han da senere samme kveld på ny kontaktet henne og 
skrev: 

«Lysten på å prateå nattens mulm og mørke. Hva d helst. Jeg vil gjerne prate nå!» 

Pasienten ringte da A på ny, og partneren hennes overhørte denne samtalen. Hun har forklart til 
klinikkdirektøren at A da tilbudte henne privat behandling, og foreslo at de skulle innlede et seksuelt 
forhold. A har på det sterkeste benektet at han har gjort dette. 
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Selv om man skulle legge As forklaring til grunn i forhold til det siste, er det rettens oppfatning at det er 
sannsynliggjort han har opptrådt i strid med det man må kunne forvente av helsepersonell. Han tok kontakt 
med en pasient, som han kjente den psykiske sykehistorien til, en lørdag ettermiddag. Under påvirkning av 
alkohol oppfordret han så pasienten bl.a til å prate i «nattens mulm og mørke». Slik retten ser det er dette en 
svært kritikkverdig opptreden av en terapeut. 

A har forklart at han bare besvarte meldingene med samme sjargong som pasienten gjorde. Det 
fremkommer fra referat fra personalsamtale den 25.01.2018 at han oppfattet pasientens måte å henvende 
seg på som sexifisert. Han forklarte at «vil du ha meg» er et slenguttrykk for sex som mange bruker. 
Dersom A vurderte det slik, er det rettens syn at han burde ha en ekstra oppfordring til å forsikre seg om at 
han på sin side opptrådte saklig. I stedet sendte han selv meldinger med samme type språkbruk. 

Arbeidsgiver har gått til en endringsoppsigelse, for å sikre at As pasienter får forsvarlig helsehjelp. Ut fra 
den kjennskapet retten på nåværende tidspunkt har til saken, vil kontakten den 20. januar i seg selv kunne 
begrunne en endringsoppsigelse. I den type stilling som A innehar, vil det være særdeles viktig at man kan 
være helt trygg på at pasientene ikke utsettes for den type adferd som retten har funnet sannsynliggjort. Han 
har behandlingsansvar for personer med psykiske lidelser, og tilbringer mye tid alene med dem i 
terapeutiske samtaler. Hensynet til pasientene må veie svært tungt ved vurderingen. 

Det er i tillegg avdekket en rekke mangler ved As journalføring. Det fremkommer av notat fra samtale 
mellom E og psykologspesialist H den 20.02.2018, at det har vært perioder med problemer med å følge opp 
dokumentasjon og journalføring. Det fremkommer også av notatet at det i mange år har blitt tatt hensyn til 
hvilke saker A har fått tildelt til behandling, fordi det har vært vedvarende bekymring når det gjelder faglig 
innhold og kvalitet. Retten er enig med arbeidsgiver i at riktig journalføring og diagnostisering er svært 
viktig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp, for eksempel ved en sykemelding hos behandler. Dette er 
forhold som må belyses bedre under hovedforhandlingen, men de opplysningene som til nå er fremkommet 
styrker rettens oppfatning av at en endringsoppsigelse sannsynligvis vil stå seg. 

Ved rimelighetsvurderingen vil retten også vektlegge at A er tilbudt en annen stilling i foretaket, med 
samme lønn som tidligere. Stillingen er som psykiatrisk sykepleier, som er tilsvarende det han har vært 
ansatt som frem til oppsigelsen. A har takket nei til denne stillingen. Retten kan ikke se at det er noe som 
tilsier at dette er en «Muskelstilling», slik A har anført. Han vil utføre oppgaver som psykiatrisk sykepleier 
i henhold til stillingsinstruksen, men vil da være i et miljø der han vil arbeide sammen med andre. Det er i 
all hovedsak en dagtidsjobb, med en fast kveldsvakt i uka. Selv om han vil få endrede arbeidsoppgaver, må 
som nevnt hensynet til pasientene være avgjørende. Etter rettens syn har arbeidsgiver funnet en rimelig 
balansegang mellom hensynet til arbeidstaker, og hensynet til pasientene. 

A synes for øvrig å oppfatte saken som en hevnaksjon fra både C, E og B, for det som A har lagt ut på 
facebook. Etter rettens syn finnes det ikke spor etter slike hevntanker i saksdokumentene, og dette fremstår 
nærmest som en konspirasjonsteori fra As side. Det fremstår for retten som arbeidsgiver var opptatt av å 
skaffe A hjelp den 14. mars, utfra slik de oppfattet situasjonen. Retten ser ikke grunn til å kommentere 
hverken facebookmeldingene eller episoden der arbeidsgiver kontaktet legevakten nærmere, da det ikke har 
betydning for avgjørelsen. 

Etter en helhetsvurdering er retten kommet til at det er det være urimelig at A fortsetter i sin stilling under 
sakens gang. 

Lagmannsretten er enig i ovenstående synspunkt og tilføyer at det også på tidspunktet for lagmannsrettens 
avgjørelse foreligger sannsynlighetsovervekt for at endringsoppsigelsen er saklig og gyldig. Det som er gjort 
gjeldende i anken tilsier ikke en annen vurdering enn den tingretten har kommet til. Lagmannsretten kan ikke se 
at det som er gjort gjeldende knyttet til tingrettens bevisbedømmelse om blant annet tekstmeldinger, 
telefonsamtaler, den dels mangelfulle journalføringsplikten og facebookmeldingene tilsier en annen vurdering. 
Det vises til de tidsnære bevis i saken, som tingretten også har vektlagt. Lagmannsretten finner grunn til å 
fremheve at det synes som om A overlater ansvaret for kontakten han hadde med pasienten 20. januar i år på 
pasienten. Lagmannsretten finner ikke holdepunkter for slik ansvarsfraskrivelse, og viser blant annet til at 
pasientens samboer/ektefelle var til stede ved minst én av disse samtalene. 

Lagmannsretten er videre av den oppfatning at tingretten har lagt riktig terskel til grunn når det konkluderes 
med at tekstmeldingene, med de tilhørende telefonsamtalene i seg selv er tilstrekkelig til å begrunne en 
endringsoppsigelse. Under enhver omstendighet er de konkrete forholdene i saken samlet sett slik at de er 
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tilstrekkelig til å anse sakligheten og gyldigheten av endringsoppsigelsen som sannsynliggjort. Lagmannsretten 
kan ikke se at tingretten har lagt feil beviskrav til grunn. Det kan heller ikke ses at det foreligger 
bevisbedømmelsesfeil eller rettsanvendelsesfeil ved dette. 

Når det gjelder den nye stillingen A er tilbudt, kan lagmannsretten ikke se at det er sannsynliggjort at A ikke 
har helsemessige forutsetninger for å utføre dette arbeidet. Heller ikke den fremlagte legeerklæringen datert 9. 
oktober 2018 tilsier dette. 

Også hva gjelder urimelighetsvurderingen er lagmannsretten enig med tingretten. For egen del finner 
lagmannsretten grunn til å tilføye at hensynet til forsvarlig pasientbehandling og pasientsikkerhet veier tungt. 
As opptreden og handlemåte både hva gjelder tekstmeldingene og telefonsamtalene med pasienten, 
facebookmeldingene og den manglende oppfyllelse av journalføringsplikten viser en svekket dømmekraft. 
Adferden er ikke forenlig med forsvarlig og hensynsfull behandling og viser mangel på kritisk evne til å 
vurdere egne handlinger mot forsvarlig og hensynsfull behandling innen psykiske helsevern. A er etter en 
risikovurdering arbeidsgiver har gjort, tilbudt en annen stilling med redusert pasientansvar, med samme 
lønnsbetingelser som tidligere. 

Lagmannsretten bemerker også at det er berammet rettsmekling i tingretten 17. desember 2018 og 
hovedforhandling 11. februar 2019. På bakgrunn av ovenstående er lagmannsretten enig med tingretten i at det 
vil være «urimelig» at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 
andre ledd andre setning. 

Helse Fonna har krevd at frist for fratreden settes til 1. november 2018. Ettersom oppsigelsesfristen opphørte 
31. oktober 2018 anser lagmannsretten det riktig å fastsette fristen til 1. november 2018. Ettersom A er 
sykemeldt har dette kun økonomiske konsekvenser for ham. 

På bakgrunn av ovenstående er lagmannsretten kommet til at det foreligger klar interesseovervekt i favør av 
fratreden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd andre setning. Anken skal etter dette forkastes, jf. 
tvisteloven § 29-23 andre ledd. 
 
 
Sakskostnader 
Når anken forkastes, skal Helse Fonna som hovedregel tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første og 
andre ledd. Lagmannsretten har vurdert om «tungtveiende grunner» tilsier at det skal gjøres unntak fra 
sakskostnadsansvaret, men kan ikke se at slike grunner foreligger, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Helse Fonna har ved innsendt sakskostnadsoppgave krevd seg tilkjent til sammen 25 300 kroner, som 
representerer totalt 11 timers arbeid til en timepris av 2 300 kroner. Lagmannsretten finner at kravet reflekterer 
nødvendige kostnader for ivaretakelse av Helse Fonnas interesser, og beløpet tilkjennes, jf. tvisteloven § 20-5 
første ledd. 
 
 
Særskilt sakskostnadsanke 
For det tilfellet at lagmannsretten forkastet anken over fratredenspørsmålet, er det på vegne av A inngitt 
særskilt sakskostnadsanke. På bakgrunn av det resultat lagmannsretten er kommet til, tas den til behandling. 

Ved særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse, er lagmannsrettens prøvingsadgang begrenset til å 
prøve «lovanvendelsen og saksbehandlingen, samt bevisvurderingen så langt den utelukkende gjelder 
sakskostnadsavgjørelsen», jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Dette innebærer at lagmannsretten kan prøve om 
tingretten har forstått og anvendt kriteriene i tvistelovens bestemmelse om sakskostnader riktig, herunder om 
sakskostnadsavgjørelsen bygger på en tilstrekkelig bred vurdering. Tingrettens skjønnsmessige vurdering kan 
ikke overprøves, med mindre den fremstår som vilkårlig, klart urimelig eller klart uforsvarlig, jf.eksempelvis 
HR-2011-983-U. 

Tingretten har ved sin sakskostnadsavgjørelse lagt følgende vurdering til grunn: 

Helse Fonna HF har vunnet saken og har etter hovedregelen krav på å få dekket sine sakskostnader, jf. 
tvisteloven § 20-2 første ledd. Etter rettens syn foreligger ikke slike tungtveiende grunner som nevnt i 
tvisteloven § 20-2 tredje ledd for å gjøre unntak fra hovedregelen. Saken har ikke vært tvilsom og det er 
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heller ikke et slikt styrkeforhold partene imellom som tilsier at det er rimelig at A helt eller delvis fritas for 
erstatningsansvar for sakskostnader. 

Advokat Oftedal har fremlagt omkostningsoppgave på totalt kr. 44.999,- noe avokat Røthing Simonsen har 
anført er altfor høyt. Retten er enig i det. Advokat Oftedal har anført at han måtte gå grundig inn i saken, 
selv om tvistetema nå kun omhandlet spørsmålet om å stilling. Retten har forståelse for det, men det kan 
allikevel ikke være slik at tilleggsarbeidet med dette spørsmålet kan forsvare et så høyt timetall. Det har 
kun vært en kort muntlig forhandling, og retten finner at salæret passende kan fastsettes til kr. 25.000,-. Det 
er ikke krevd mva. da saksøker er mva. pliktig. 

Etter lagmannsrettens oppfatning viser ovenstående at tingretten har forstått og anvendt tvisteloven § 20-2 
tredje ledd riktig. Det er foretatt en helhetsvurdering, hvor relevante momenter er vurdert. 

Som det fremkommer ovenfor kan lagmannsretten bare i begrenset utstrekning prøve tingrettens konkrete 
vurdering av at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita for 
sakskostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd. Anførslene knyttet til den konkrete vurderingen og 
vektingen av momentene faller i utgangspunktet utenfor lagmannsrettens prøvingskompetanse. Lagmannsretten 
kan ikke se at tingrettens skjønnsmessige vurdering etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd fremstår vilkårlig, klart 
urimelig eller klart uforsvarlig. 

På denne bakgrunn er lagmannsretten kommet til at det ikke hefter feil ved tingrettens vurdering av tvisteloven 
§ 20-2. 

Den særskilte sakskostnadsanken skal etter dette forkastes, jf. tvisteloven § 29-23 andre ledd. 

Kjennelsen er enstemmig. 
 

Slutning: 
 

1. Anken over fratredelsesspørsmålet forkastes. 
 

2. Den særskilte sakskostnadsanken forkastes. 
 

3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 25 300 – tjuefemtusentrehundre – kroner til Helse Fonna ved 
styrets leder I. Beløpet forfaller til betaling innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av kjennelsen. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2017-195536 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-11-21 
Publisert LB-2017-195536 
Stikkord Arbeidsrett. Usaklig oppsigelse. Erstatning. Aksjeselskap. Arbeidsgiveransvar. 

Culpaansvar. Arbeidsmiljøloven § 15-4, § 15-5, § 15-7 og § 15-12. 
Sammendrag To personer ble holdt erstatningsansvarlig etter ulovfestet culpaansvar og 

aksjeloven § 17-1 for at arbeidstaker i aksjeselskap var usaklig oppsagt. Dommen 
ble avsagt under dissens, 3-2. En samlet rett kom til at arbeidstakeren var sagt opp, 
men at de to ikke hadde pådratt seg personlig arbeidsgiveransvar. Flertallet kom til 
at de to var ansvarlige, dels etter aksjeloven § 17-1 dels etter det ulovfestede 
culpaansvar, men ikke for oppreisningserstatning. Mindretallet kom til at det ikke 
forelå ansvarsgrunnlag for noen av de to. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2016-117782 – Borgarting lagmannsrett LB-2017-195536 
(17-195536ASD-BORG/03). 

Parter I anke og avledet anke: Ola Moe og Lasse Markhus Røssland (for disse: advokat 
Jan Fougner) mot A (advokat Fredrik Lund Skyberg). 

Forfatter Lagdommer Øystein Hermansen, konstituert lagdommer Kim Holst-Larsen og 
tingrettsdommer Kjerstin Daler.Meddommere: pensjonist Harry Danielsen og 
direktør Lena Louise Bakke Musæus. 

Sist oppdatert 2018-12-04 
 

 
 

 

Saken for lagmannsretten gjelder personlig ansvar for erstatning etter anført oppsigelse og endringsoppsigelse 
av arbeidstaker i aksjeselskap. 

A begynte å jobbe på kjøkkenet på Rondablikk Høyfjellshotell på timesbasis i juli 2014. Arbeidsgiver var 
selskapet Rondablikk Drift AS, som blant annet hadde ansvaret for driften av Rondablikk Høyfjellshotell. 

Rondablikk Drift AS har senere skiftet navn to ganger, først til Robust AS og så til Panorama Hotelldrift AS. 
Selskapet omtales i det følgende i hovedsak som «Panorama Hotelldrift AS», uavhengig av når navneskiftene 
fant sted. 

Sparebank 1 Gudbrandsdal (heretter også omtalt som «banken») eide på denne tiden Panorama Hotelldrift AS. 
Tor Inge Kleiven i banken var styreleder i selskapet. Banken eide også eiendommen hotellet ble drevet i. 
Marianne Grodås var ansatt som daglig leder i Panorama Hotelldrift AS måneden før A begynte, og det var 
Grodås som rekrutterte ham. 

A og Panorama Hotelldrift AS, ved Grodås, inngikk 1. mars 2015 arbeidskontrakt med gjensidig oppsigelsestid 
på tre måneder og der As stilling er angitt slik: 

«Kjøkkensjef i 100% stilling ved Rondablikk Høyfjellshotell. 
Dette skal utføres i hht den standard som Rondablikk Drift AS til enhver tid har nedfelt i sine strategier. 
Stillingen medfører ansvar for kjøkkenbudsjett, innkjøp, kvalitetskontroll og en heving av standarden for 
alle leveranser fra kjøkkenet. Målsetningen er å skape et av Norges beste hotellkjøkken på høyfjellet, med 
utpreget bruk av kortreist og lokalprodusert mat.» 

Banken hadde over en lengre periode forsøkt å selge Rondablikk Høyfjellshotell. Ved kontrakt signert 25./26. 
august 2015 solgte banken eiendommen hotellet ble drevet i til Eidsbugarden Hotell AS, som senere skiftet 
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navn til Rondablikk AS, og som i det følgende i hovedsak omtaltes som «Rondablikk AS», uavhengig av når 
navneskiftet fant sted. Det fulgte av kontrakten at overtakelse skulle skje 1. mai 2016. 

Rondablikk AS var heleid av Landbasis Norge AS, som senere skiftet navn til Pure Hospitality Group AS og 
som i det følgende i hovedsak som omtales som «Pure Hospitality Group AS». Pure Hospitality Group AS var 
heleid av Scoop AS, som igjen var heleid av Ola Moe. Moe var styreleder i alle de tre selskapene. Ulrich 
Bohnenblust var daglig leder i Pure Hospitality Group AS, og dette selskapet eide også flere andre selskaper 
som eide hoteller – herunder Morgedal Hotell, der det ble inngått avtale med UDI om innkvartering av 
asylsøkere i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015. 

Moe hadde eierinteresser og styrende roller i en rekke andre selskapet. Blant annet eide han også selskapet 
Room Xpress AS, der han også var styreleder og der Røssland var ansatt. 

Moe, Røssland og Bohnenblust hadde kontorplasser i samme lokale i Oslo. 

Frem mot første halvdel av oktober 2015 forhandlet Moe og Røssland med UDI om avtale om innkvartering av 
asylsøkere på blant annet Rondablikk Høyfjellshotell. Parallelt forhandlet Moe med banken om førtidig 
overtagelse av hotellet. 

UDI signerte 27. oktober 2015 kontrakt med Pure Hospitality Group AS om drift av akuttinnkvartering av 
asylsøkere på Rondablikk Høyfjellshotell fra 11. samme måned og to måneder fremover i tid. Det skulle stilles 
232 plasser med kost til disposisjon. Moe er i kontrakten oppført som daglig leder ved Rondablikk 
Høyfjellshotell, som er angitt som «leverandøren». Kontrakten formaliserte en avtale som var inngått tidligere. 

Den 23. september 2015 hadde Room Xpress AS, ved Røssland, oversendt en presentasjon av to hoteller for 
akuttinnkvartering til UDI. Et av de to hotellene var Rondablikk Høyfjellshotell. UDI ga dagen etter 
tilbakemelding om at de hadde fått et etterlengtet pusterom og trodde de kunne klare seg ca. en uke uten å inngå 
avtaler, men at det kunne endre seg «på et blunk». Røssland fulgte opp med en ny mail til UDI den 28. samme 
måned, som lød: 

«Hvordan ser situasjonen ut nå? 

Vi ser for oss at det eventuelt blir Rondablikk Høyfjellshotell som vi først klarer å ledigstille og da ca 1 uke 
etter inngått avtale/bekreftet avtale.» 

Den 6. oktober sendte Moe mail til UDI, der han viste til samtale, ga uttrykk for at han hadde forslag til avtale 
om at UDI blant annet skulle leie «Rondablikk fra mandag (cirka 180-190 plasser – må gå gjennom først)». 

UDI sendte Moe en mail 8. oktober der det ble vist til en telefonsamtale «nå nettopp» og bekreftet at UDI 
ønsket avtale på Rondablikk. 

Retten legger til grunn at avtalen som ble formalisert ved kontrakten UDI signerte 27. oktober, ble inngått 8. 
samme måned. 

Den 23. september 2015 kontaktet Moe banken på mail og skrev: 

«Det er mulig vi kan få til en overtakelse nå ganske snart da vi har funnet driver på et annet sted enn vi 
trodde. 

Kan vi overta omgående i så fall?» 

Deretter fulgte en dialog mellom Moe og banken dagen etter, hvor det fremgår at Moe er opptatt av tidligst 
mulig overtakelse. 

Grodås hadde overfor banken uttrykt bekymring for om Rondablikk Høyfjellshotell skulle brukes på samme 
måte som Morgedal Hotell. Banken hadde også andre interesser i området, og var derfor opptatt av hvordan 
hotellet skulle brukes. Banken kontaktet av disse grunner Moe. I mail til banken 5. oktober 2015 kl. 12:12 
avkreftet Moe at de ønsket å «gjøre om Rondablikk til asylmottak», og skrev videre – etter å ha gjort rede for 
situasjonen på Morgedal hotell: 

«Skulle UDI forespørre oss om mer i noen uker og det er ledig på Rondablikk får det bli en diskusjon med 
Marianne om kapasitet, men det er ikke tanken pt. Vi har andre hotell som i så fall går foran» 

Mailkorrespondanse mellom Moe og banken 8. oktober 2015 viser at overtagelsen ble fremskyndet til mandag 
12. oktober kl. 12. Fra korrespondansen gjengis: 
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Moes mail til banken kl. 15:57: 

«Da bekrefter jeg avtale som følger: 

Vi overtar hotellet og driften for vår regning og risiko fra søndag 12.10.15 kl 1200 eller 09.10.15 kl 0900 
om dere ønsker dette. (...) 

Fra samme tidspunkt overtar vi også arbeidsgiveransvaret og forpliktelser til å utbetale lønn.» 

I mail til Moe kl 23:28 bekreftet banksjef Per Ivar Kleiven avtaleinngåelse og anga at overtakelse ville finne 
sted 12. oktober kl 12. Videre skrev han: 

«Dette innebærer at den opprinnelige avtalen må endres mtp. oppgjørs- og overtakelsestidspunktet og at det 
må lages et tillegg til avtalen hvor overtakelsen av driftsselskapet reguleres». 

Ole Petter Kleiven i banken fulgte opp korrespondansen dagen etter, og skrev da i mail til Moe at han la til 
grunn at Rondablikk AS (da under navnet Eidsbugarden hotell AS) var overtakende selskap. 

Moe svarte samme dag slik: 

«Det kan du ha som utgangspunkt. Mulig det er mer praktisk med Room xpress eller ett av våre selskaper 
som skal drive hotellet etter hvert. Kan vi holde det åpent? 

I alle tilfeller garanterer vi for alle forpliktelser.» 

Ved avtale signert 12. oktober 2015 overdro banken aksjene i Panorama Hotelldrift AS til Modulforvaltning 
AS, som er heleid av Lars Markus Røssland. Før avtalen ble inngått var Rondablikk AS (under navnet 
Eidsbugarden Hotell AS) satt inn som kjøper i et avtaleutkast. Bankens advokat spurte Moe i mail av 11. 
oktober hvilket selskap som skulle stå som kjøper. Moe svarte dagen etter ved å sende advokaten 
Modulforvaltning AS' organisasjonsnummer. 

Den 8. oktober orienterte banken Grodås, som da var på ferie i utlandet, om den førtidige overtakelsen. Banken 
videresendte dagen etter Moes mail av 5. oktober 2015 kl. 12:12 til Grodås. 

Bohnenblust har forklart at Moe hadde instruert ham om å forberede de ansatte på hotellet om at det ville 
ankomme en større gruppe flyktninger til akuttinnkvartering over helgen. 

På morgenen fredag 9. oktober 2015 snakket Grodås og Bohnenblust sammen på telefon. Bohnenblust 
informerte da at om avtalen som var inngått med UDI og at det ville ankomme asylsøkere til hotellet noen 
dager senere. 

I etterkant av samtalen og mottak av Moes videresendte mail, sendte Grodås banken samme dag en mail der 
hun ga uttrykk for at det ikke var avtalt «noe med meg om dette», og stilte flere spørsmål. Hun avsluttet mailen 
med: «Det var akkurat dette vi fryktet». 

Banken ga Grodås samme dag tilbakemelding om at hun måtte rette spørsmålene til de nye eierne. 

I samtalen med Grodås hadde Bohnenblust gitt utrykk for at han blant ville ringe den ansvarlige på kjøkkenet 
for å forberede vedkommende på at asylsøkerne ville komme. Grodås opplyste ham om at det var A. Ca. kl. 11 
den 9. oktober ringte Bohnenblust til A. A hadde det da svært travelt på kjøkkenet. Samtalen gikk på tysk og 
Bohnenblust fortalte A at han måtte kjøpe inn mat til 200 personer. A har forklart at han hadde fått instruks fra 
Grodås om at han ikke skulle bestille inn mer mat, men bruke opp maten som var på lageret. A har også forklart 
at det var praktiske problemer knyttet til å kjøpe inn så mye mat på så kort varsel. 

Samtalen fikk raskt fikk en amper tone. A skal blant annet ha ytret at «dette strider mot min religion», eller 
lignende, noe A har forklart er en uttrykksmåte som på tysk brukes når man er sterkt uenig med noen, men som 
ikke skal forstås bokstavelig. 

De to har for øvrig forklart seg avvikende om innholdet i samtalen. Bohnenblust har forklart at han oppfattet 
det slik at A sa opp stillingen sin, ikke ville jobbe i oppsigelsestiden og at Bohnenblust kunne saksøke ham om 
han var uenig. 

A har på sin side forklart at han gjorde Bohnenblust oppmerksom på at han skulle reise på ferie til Tyskland 
over helgen, men at Bohnenblust sa han ikke fikk lov til det, og at det var foranledningen til at utsagnet om at 
Bohnenblust kunne saksøke ham om han var uenig. A har videre forklart at han ba Bohnenblust kontakte 
Grodås, banken eller resepsjonen. 
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Basert på As og Grodås' forklaringer, samt vaktliste, legger retten til grunn at A hadde avtalt ferie ut måneden. 
Det støttes også av at Espen Gryt, som retten straks vil komme inn på hvem er, har forklart at A samme helg 
fortalte at han skulle på ferie. 

I mail fra Room Xpress AS/Pure Hospitality Group AS, ved Røssland, til Adecco 9. oktober kl 13:19 fremgår 
det at cateringselskap da var engasjert. Adecco var en time tidligere kontaktet av Røssland på mail og spurt om 
Adecco «asap» kunne hjelpe dem med å finne en kjøkkensjef. Retten legger til grunn at Røssland og 
Bohnenblust straks etter samtalen mellom Bohnenblust og A begynte å se etter ekstern leverandør av 
kjøkkentjenester til hotellet, og at Gryt AS, som Espen Gryt eide og ledet, var engasjert innen ca. to timer etter 
den første samtalen mellom A og Bohnenblust. 

Bohnenblust sendte Grodås en mail 9. oktober kl. 17:39, der han skrev: 

«A har i tydelige ordelag gitt beskjed om at han han ikke ønsker å være med på laget, og at han forlater 
hotellet på mandag 12.10.2015, uten videre hensyn til sin oppsigelsesfrist. Han oppfordrer oss istedenfor til 
å saksøke ham, dersom vi ikke godtar hans avgjørelse. ( ... ) I praksis er vi nødt til rekruttere en ny ledelse 
for kjøkkenet fra på søndag kveld.» 

Grodås videresendte denne mailen til A 20. oktober, noe retten vil komme tilbake til. 

Den 10. oktober møttes Bohnenblust og A på hotellet. Også om dette møte har de to gitt avvikende 
forklaringer. Bohnenblust har forklart at A fastholdt oppsigelsen han hadde gitt dagen før, at A ble bedt om å 
levere skriftlig oppsigelse til Grodås og at ferie ikke noe tema. A bestrider at han sa opp eller fastholdt en 
oppsigelse, men har forklart at han ga uttrykk for at han ikke ville fortsette å jobbe om hotellet ble asylmottak 
og at han i så fall ville søke annet arbeid. A har også forklart at han informerte Bohnenblust om sin foregående 
ferie og at han fremdeles ønsket å reise til Tysland, samt at Bohnenblust sa at A måtte inngå kontrakt med Gryt 
AS om han ville fortsette å jobbe på hotellet. 

Grodås avbøt ferien sin og kom tilbake til hotellet 12. oktober. Hun snakket da med A. Grodås har forklart at A 
ikke sa opp da, og at han fikk klarsignal til å reise på sin avtalte ferie. Grodås har også forklart at Bohnenblust i 
forkant hadde sagt at om de ansatte på kjøkkenet ønsket å fortsette å jobbe der, måtte de inngå kontrakt med 
Gryt AS. Grodås har i mail av 19. november 2015 til Røssland beskrevet denne samtalen med A slik: «A sa 
ikke opp til meg, men som Ueli ba meg om, så spurte jeg ham om han kunne tenke på om han fortsatt ville 
jobbe på Rondablikk. Han lovet å tenke på dette.» 

I mail av 19. oktober 2015 til Moe etterlyste Grodås informasjon om hvem som satt i styret i Panorama 
Hotelldrift AS. Moe svarte samme dag at «(v)i har satt opp midlertidig styre med min kollega, Lasse 
Røssland». 

Som retten har vært inne på over, videresendte Grodås 20. oktober mailen hun 9. oktober hadde mottatt av 
Bohnenblust, og skrev da ved oversendelsen: 

«Hallo A, du har ikke gitt meg beskjed om at du vil slutte. Stemmer det?» 

A svarte tre dager senere slik: 

«Hei Marianne, 
nei jeg har ikke sluttet. Som vi ble enig om, har jeg fortsatt ferie til 1. November. 
Etter min samtale med den sannsynlig nye Direktør Ulrich på Lørdag den 10. Oktober hvor han bekreftet at 
det ikke skulle bli Asylmotak men vanlig Hoteldrift, finns det ingen grunn til å si opp.» 

Den 29. oktober sendte A en mail til Grodås der han spurte om det var behov for ham 1. november og ba henne 
finne ut om han skulle inngå ny kontrakt eller om han fortsatt var ansatt i Panorama Hotelldrift AS. Grodås 
sendte mailen videre til Bohnenblust med spørsmål om hvordan mailen skulle besvares. Dagen etter skrev 
Bohnenblust i mail til Grodås at A hadde sagt opp på telefon 9. oktober, fastholdt oppsigelsen i drøftelsesmøte 
dagen etter, avvist jobbtilbud fra Espen Gryt og forlatt hotellet 11. oktober uten å ha gjenopptatt arbeidet sitt 
senere. Bohnenblust anbefalte A å kontakte Espen Gryt hvis han ville ha arbeidsavtale med Gryt AS. Grodås 
besvarte mailen med at A ikke hadde sagt opp til henne og spurte om hun skulle sende Bohnenblusts mail til A, 
noe hun fikk beskjed om at hun kunne. Grodås sendte deretter mailrekken videre til A. 

A kom tilbake til Rondablikk hotell på kvelden 30. oktober. Han traff Grodås dagen etter og spurte henne om 
det var arbeid til ham, noe Grodås da var usikker på. 

652



Den 1. november 2015 sendte Grodås en mail til A, der hun skrev at hun hadde snakket med Gryt AS' 
ansvarlige på kjøkkenet og at de trengte flere der, men at det ikke var behov for A, som derfor ikke trengte å 
søke. Grodås avsluttet mailen med å ønske A lykke til med videre jobbsøking. 

I kjølvannet av den førtidige overtagelsen av hotellet og avtalen som var inngått med UDI, oppsto det uro og 
misnøye blant de ansatte. De klagde på at de fikk lite informasjon og at de opplevde at hotellet nærmest over 
natten ble gjort om til et asylmottak. Lagmannsretten er enig med tingretten i at det ikke er nødvendig å gå i 
detalj på situasjonen på hotellet i denne perioden, men også lagmannsretten legger til grunn at de ansatte 
opplevde den som kaotisk. 

De ansattes tillitsvalgte, Johnny Bakken, hadde som følge av dette engasjerte advokat Fredrik Lund Skyberg, på 
vegne av flere ansatte. A engasjerte selv Skyberg i månedsskifte oktober/november 2015. 

Den 3. november sendte advokat Skyberg Moe en mail, vedlagt et brev datert dagen før, som også ble sendt i 
posten. Brevet var stilet til Panorama Hotelldrift AS «Att: Lasse Markhus Røssland» og krav om forhandlinger 
i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3 ble fremsatt på vegne av 17 ansatte ved Panorama Hotelldrift AS – 
herunder A. Det ble anført at endringsoppsigelser/oppsigelser hadde funnet sted og at de var usaklige og 
ugyldige. Skyberg tok i brevet opp «hvilket selskap dere anser som rett arbeidsgiver». 

Røssland besvarte brevet samme dag med mail til Skyberg, der han blant annet gjorde rede for at Panorama 
Hotelldrift AS hadde skiftet navn, men at de ansatte fortsatt var ansatt i selskapet. Videre ba Røssland om 
dokumentasjon og klargjøring av en rekke punkter. Han avsluttet mailen med: «Uten overstående informasjon 
og med de påviste faktafeil er det umulig å forstå hva De ønsker å oppnå med Deres henvendelse utover at de 
ønsker et møte». 

Røssland sendte Skyberg ytterligere en mail 4. november der han skrev at han var daglig leder i Panorama 
Hotelldrift AS og As overordnede, at A hadde sagt opp muntlig 10. oktober og deretter «fantegått», og at 
overraskelsen var stor da A uken før hadde kontaktet Grodås for å gjenoppta arbeidet sitt. Han avsluttet mailen 
med: «Vi ønsker snarest mulig og innen tre dager å avklare hans arbeidssituasjon ved vårt kontor i 
Bogstadveien 6 alternativt ved Rondablikk hotell. Med mindre kan vi ikke regne med annet enn at hans 
oppsigelse står ved lag». 

Skyberg besvarte Røsslands mail dagen etter. Skyberg skrev at han han hadde notert seg Røsslands spørsmål og 
ville forberede seg på å redegjøre for dem under forhandlingsmøte og foreslo at møtet ble avholdt 
førstkommende mandag «i deres lokaler». 

Den 6. november skrev Røssland til Skyberg at de ønsket å avholde møte torsdag kl. 8 ved Rondablikk, 
fastholdt at A hadde sagt opp og hadde fantegått og ga igjen utrykk for at han var daglig leder i Panorama 
Hotelldrift AS. Fra mailen gjengis: 

«Vi understreker at Robust Drift AS ikke har sagt opp A og om han ønsker det kan han regne med å gå 
tilbake til stillingen, men som sagt under en sterk advarsel. Vi vil selvsagt legge opp til en god dialog og 
bygge tillit over tid samt se fremover. 

Vi imøteser melding om når A kan gå tilbake til sitt arbeid og om han akter å gjøre dette før møte på 
torsdag. Vi oppfordrer A til snarest å gjenoppta sitt arbeid etter den avtale han mener å ha. A har allerede 
påført arbeidsgiver betydelig tap som følge av sin oppførsel og brudd på arbeidsavtale.» 

Den 9. november besvarte Skyberg mailen og ga uttrykk for at det ikke var hensiktsmessig eller ønskelig å 
avholde møtet på Rondablikk, men at det måtte avholdes i Oslo slik Røssland opprinnelig foreslo og foreslo 
selv alternative tidspunkter. Videre gjorde Skyberg rede for at A vanskelig kunne se hvilken stilling og hvilke 
arbeidsoppgaver han skulle gjenoppta sitt arbeid i, siden cateringselskap i sin helhet hadde overtatt kjøkkenet 
på hotellet og hadde ansatt ny kjøkkensjef, samt at matproduksjonen nå var av en vesentlig annen standard enn 
det som tidligere var tilfellet. 

Røssland svarte på mail samme dag, fastholdt at møtet måtte finne sted torsdag kl. 8 ved Rondablikk, stilte 
spørsmål ved hvorfor A ikke hadde møtt til arbeid og fortsatt ikke møtte og bestred at det hadde funnet sted en 
endringsoppsigelse. Røssland avsluttet med: «Vi håper A snarest møter på jobb og at De møter oss som 
forespurt». 

Den 11. november kl. 10:47 besvarte Skyberg mailen og skrev: «Nei, det blir ikke noe møte på Rondablikk i 
morgen ( ... ) A har stilt seg til disposisjon for arbeidsgiver, men har fått beskjed om at det ikke er noe behov 
for han. Jeg har så langt ikke fått svar på hvilke arbeidsoppgaver dere mener han skal utføre, og da kommer vi 
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ikke lenger». Skyberg ga videre utrykk for at han opplevde at Røssland anførte faktum som ikke stemte og at 
han ikke så «grunn til å bruke mer tid på dette». 

Samme dag kl. 11:38 sendte Røssland en mail til Grodås, hvor han blant annet skrev: «Beklager litt frem og 
tilbake her, men hvis vi kan møtes kl 11:00 i morgen istedenfor, så slipper Ulrich og jeg å reise opp før i 
morgen tidlig.» 

I mail av 16. november til Skyberg fastholdt Røssland at A hadde sagt opp, men at de hadde forstått at A i 
ettertid hadde angret seg. Røssland trakk frem at A hadde fått beskjed om å møte opp på arbeidsplassen for 
tildeling av arbeidsoppgaver, men at han i stedet for å møte hadde presentert situasjonen som om han var sagt 
opp. Røssland skrev: «Vi er villige til å legge alt dette bak oss og få til et godt samarbeid med A fremover». 
Røssland foreslo nytt tidspunkt for forhandlingsmøte 19. november mellom kl. 8 og kl. 12 på deres kontor. 

Skyberg svarte i mail av 18. november og ga uttrykk for at det ikke skulle mye fantasi til for å skjønne at møtet 
på Rondablikk foregående uke var lagt til kl. 8 for å gjøre det vanskelig for ham å delta, siden det ble flyttet til 
kl. 11 etter at han hadde gitt beskjed om at han ikke ville delta, slik at Røssland og Bohnenblust kunne kjøre 
opp samme dag. Videre viste Skyberg til at han tidligere hadde gitt utrykk for at møtet måtte avholdes på 
ettermiddagen og at de ikke var mulig å møte på formiddagen dagen etter. Skyberg avsluttet mailen med han 
hadde gitt opp å få til forhandlingsmøte og var i gang med arbeid ned søksmål. 

Etter dette var det noe ytterligere korrespondanse mellom Røssland, Moe og Skyberg rundt forhandlingsmøte 
og søksmål, som retten ikke går nærmere inn på. Retten har forstått det slik at det ble avholdt et 
forhandlingsmøte i slutten av november etter at advokat i NHO hadde kommet på banen for arbeidsgiver, men 
at det ikke kom noe ut av dette møtet. 

Utover vinteren og våren 2016 forverret den økonomiske situasjonen seg i Panorama Hotelldrift AS. Grodås sa 
opp den 24. februar 2016. På dette tidspunktet var de fleste permittert. Den 13. mai 2016 ble det åpnet konkurs i 
Panorama Hotelldrift AS etter oppbudsbegjæring. 

Retten viser til tingrettens dom vedrørende sakens gang for tingretten frem til dom ble avsagt 11. juli 2017. 
Dommen hadde slik domsslutning: 

1. Panorama Hotelldrift AS v/styrets leder, Lasse Markhus Røssland og Ola Moe, dømmes in solidum til å 
betale erstatning for økonomisk tap tilsvarende kr 167.124 til A. 

 

2. Panorama Hotelldrift AS v/styrets leder, Lasse Markhus Røssland og Ola Moe, dømmes in solidum til å 
betale oppreisningserstatning tilsvarende kr 90.000 til A. 

 

3. Panorama Hotelldrift AS v/styrets leder dømmes til å erstatte As saksomkostninger tilsvarende kr 111.268. 
 

4. Lasse Markhus Røssland dømmes til å erstatte As sakskostnader tilsvarende kr 222.535. 
 

5. Ola Moe dømmes til å erstatte As sakskostnader tilsvarende kr 445.071. 
 

Moe og Røssland anket dommen til Borgarting lagmannsrett. A innga avledet anke. Ankeforhandling er holdt 
16.-20. oktober 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og 
avga forklaring. Det ble avhørt fire vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 

Tingrettens dom ble ikke påanket av Panorama Hotelldrift AS, som gikk konkurs før tingretten avsa sin dom, 
uten at boet trådte inn i saken. Tingrettens dom er rettskraftig for Panorama Hotelldrift AS. 
 
 
Ola Moe og Lars Markhus Røssland, har i korte trekk anført: 
A ble ikke sagt opp, men forlot rettsstridig arbeidsplassen, og nektet å returnere for å utføre arbeid da han ble 
pålagt det. Han er heller ikke blitt endringsoppsagt. Endringene A ville blitt pålagt om han hadde møtt til 
arbeidet, lå innenfor arbeidsgivers styringsrett. A har derfor verken krav på erstatning eller oppreisning. 

Uansett kan verken Moe eller Røssland holdes erstatningsansvarlig for en eventuell oppsigelse, da det er 
arbeidsgiver som er pliktsubjektet etter arbeidsmiljøloven. Verken Moe eller Røssland har opptrådt 
erstatningsbetingende overfor A. 

Moe og Røssland har nedlagt slik påstand: 
1. Lasse Markhus Røssland frifinnes. 

 

2. Ola Moe frifinnes. 
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3. A dømmes til å erstatte Lasse Markhus Røsslands sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 

4. A dømmes til å erstatte Ola Moes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
A, har i korte trekk anført: 
A ble de facto ble sagt opp fra sin stilling i forbindelse med at Moe og Røssland gjennom sine selskaper 
overtok hotellet og hotelldriften ved Rondablikk Høyfjellshotell. I hvert fall ble stillingen hans vesentlig endret 
i nevnte prosess, slik at det forelå en endringsoppsigelse. 

Det var ikke saklig grunnlag for oppsigelse eller endringsoppsigelse. Arbeidsmiljølovens saksbehandlings- og 
formregler for oppsigelse ble ikke fulgt. Moe og Røssland har for øvrig forsømt sin plikt til å sikre forsvarlig 
arbeidsmiljø ved hotellet som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 4. 

A har som følge av dette krav på erstatning av sitt økonomiske og ikke–økonomiske tap i medhold av 
arbeidsmiljøloven § 15-12. Det økonomiske tapet utgjør tapte lønnsinntekter, samt påførte utgifter. Videre har 
han krav på oppreisningserstatning for ikke–økonomisk tap. 

Moe og Røssland er i kraft av sine handlinger/unnlatelser personlig ansvarlig for tapet A er påført som følge av 
oppsigelse/bortfall/endring av hans stilling i medhold av aksjelovens § 17-1, det ulovfestede culpaansvaret, 
kontraktsansvaret, samt gjennomskjæring av arbeidsgiveransvaret. 

A har nedlagt slik påstand: 
1. Lasse Markhus Røssland og Ola Moe, dømmes in solidum til å betale erstatning til A fastsatt etter rettens 

skjønn. 
 

2. Lasse Markhus Røssland og Ola Moe, dømmes in solidum til å erstatte As sakskostnader for tingretten og 
lagmannsretten. 

 
 
 
[Lagmannsretten bemerker:] 
Lagmannsretten er, under dissens, kommet til at Moe og Røssland er erstatningsansvarlige overfor A. 

Lagmannsretten skal vurdere om Moe og/eller Røssland personlig er ansvarlige for As økonomiske tap og 
ikke–økonomiske skade som følge av usaklig oppsigelse. Som ledd i denne vurderingen må lagmannsretten ta 
stilling til om A ble sagt opp uten saklig grunn. For den siste vurderingen har det ingen betydning at tingrettens 
dom er rettskraftig mellom A og Panorama Hotelldrift AS. 
 
 
1. Sa A opp sin stilling hos Panorama Hotelldrift AS? 
Moe og Røssland har gjort gjeldende det ikke er nødvendig å ta stilling til om A selv sa opp. En samlet rett 
mener likevel at det er naturlig å ta stilling til spørsmålet, og er kommet til at A ikke sa opp stillingen sin. 
Retten viser til tingrettens vurdering, som retten slutter seg til, jf. tvisteloven § 19-6 femte ledd siste punktum. 
 
 
2. Forlot A rettsstridig arbeidsplassen, og nektet å returnere for å utføre arbeid 
da han ble pålagt det? 
En samlet lagmannsrett har kommet til at A ikke forlot arbeidsplassen rettsstridig og at han ikke har nektet å 
etterkomme pålegg om å returnere til arbeidet. 

A og Grodås har begge forklart at han hadde avtalt ferie, og at Grodås før A dro til Tyskland, bekreftet at han 
kunne forholde seg til ferien som var avtalt. Grodås var As overordnede og påla ham aldri å avbryte ferien. 
Forklaringene støttes av skriftlig dokumentasjon og retten ser ikke grunn til å tvile på Grodås' og As 
forklaringer. 
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3. Ble A sagt opp fra sin stilling som kjøkkensjef ved Rondablikk 
Høyfjellshotell? 
En samlet lagmannsrett legger til grunn at A i hvert fall ved Grodås' mail av 1. november 2015 i realiteten ble 
sagt opp. Mailen tilfredsstiller ikke formkravene ved oppsigelse som følger av arbeidsmiljøloven § 15-4, og det 
foreligger heller ingen annen oppsigelse som oppfyller formkravene. Fra arbeidsgiver har A derfor krav på 
erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 15-5 andre ledd. 

As krav på erstatning fra arbeidsgiver følger også av arbeidsmiljøloven § 15-7, da oppsigelsen ikke er saklig 
begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Det synes klart at arbeidsgiver avsluttet 
arbeidsforholdet hans under den uriktige forutsetning av at han selv hadde sagt opp. 

Når retten har kommet til at A ble sagt opp, er det ikke nødvendig å ta stilling til om han også ble 
endringsoppsagt. En samlet rett bemerker likevel at den er enig med tingretten i at han ikke ble det, og slutter 
seg i det vesentlige til det tingretten har uttalt om dette spørsmålet. 
 
 
4. Har Moe og/eller Røssland pådratt seg personlig arbeidsgiveransvar overfor 
A? 
At Panorama Hotelldrift AS er As formelle arbeidsgiver, fremgår klart av hans skriftlige arbeidsavtale. Det 
klare utgangspunkt er da at de skal mye til for at også andre skal ha pådratt seg slikt ansvar. Særlig må det 
gjelde når personlig ansvar gjøres gjeldende. 

En samlet rett vurderer det som klart at verken Moe eller Røssland ved uttalelser til tredjeparter har pådratt seg 
noe arbeidsgiveransvar. At Moe overfor banken har uttalt at «vi» overtar arbeidsgiveransvaret og forpliktelser 
til å utbetale lønn og at «vi» garanterer for alle forpliktelser, endrer ikke dette. Heller ikke den omstendighet at 
de ansattes arbeidsbetingelser er regulert i avtalen med UDI, tilsier noe annet. 

Verken Moe eller Røssland har etter rettens vurdering for øvrige opptrådt slik at de har pådratt seg personlig 
arbeidsgiveransvar overfor A. 

Når verken Moe eller Røssland har pådratt seg personlig arbeidsgiveransvar overfor A, finner en samlet 
lagmannsrett at de ikke kan holdes ansvarlige for at Panorama Hotelldrift AS eventuelt ikke sørget for å sikre 
forsvarlig arbeidsmiljø ved hotellet, et faktum som for øvrig i begrenset grad er belyst for lagmannsretten og 
som retten ikke finner foranledning til å gå nærmere inn på. 
 
 
5. Har Moe og/eller Røssland opptrådt erstatningsbetingende i henhold til den 
ulovfestede culpanormen eller aksjeloven § 17-1? 
I dette spørsmålet har retten delt seg i et flertall og et mindretall. En samlet rett er enig i det rettslige 
utgangpunktet, som det vil gjøres rede for i punkt 5.1. Deretter vil flertallet gjøre rede for sitt syn under punkt 
5.2, med underpunkter. Mindretallet vil gjøre rede for sitt syn under punkt 5.3, med underpunkter. 
 
 
5.1 Rettslig utgangspunkt 
En samlet rett tar utgangspunkt i at aksjeselskap er en akseptert selskapsform i norsk lov, og at selskapsformen 
i utgangspunktet innebærer at en kreditors adgang til å søke dekning er begrenset til de midlene som 
aksjeselskapet disponerer. 

Det gjelder også krav som har oppstått i ansettelsesforhold, der det likevel for sammenhengens skyld nevnes at 
lovgiver har gitt ansatte fortrinnsrett til dekning i arbeidsgivers midler ved konkurs. Det vises også til 
lønnsgarantiordningen som kan gi dekning utover midler som er i behold hos arbeidsgiver. Retten går ikke 
nærmere inn på disse reglene, som ikke har betydning for vurderingen som skal foretas. 

Utgangspunktet er at A måtte rette krav oppstått ved oppsigelsen mot Panorama Hotelldrift AS, noe han også 
har gjort og har vunnet frem med. 
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Spørsmålet er om Moe og/eller Røssland er ansvarlige sammen med Panorama Hotelldrift AS for at selskapet 
ikke oppfylte forpliktelsene det hadde ovenfor A i henhold til arbeidsavtalen hans. Det er på det rene at 
aksjeloven § 17-1 kan hjemle slikt ansvar. Bestemmelsen lyder: 
(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, 

gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt 
vedkommende. 

 

(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har 
medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om 
skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet. 

 

Bestemmelsen lovfester, men begrenser ikke, den alminnelige ulovfestede erstatningsrettslige skyldregelen 
(culparegelen) som gjelder i norsk rett. Etter denne regelen blir en skadevolder erstatningsansvarlig for 
påregnelig tap vedkommende forsettlig eller uaktsomt har forårsaket for en annen. I skyldkravet ligger det at 
skadevolderen må kunne bebreides for sin handlemåte for at ansvarsgrunnlag skal foreligge. Unnlatelse av å 
handle kan omfattes. 
 
 
5.2 Flertallets vurdering 
Flertallet – konstituert lagdommer Kim Holst-Larsen, meddommer Harry Danielsen og meddommer Lena 
Louise Bakke Musæus – er kommet til at Moe og Røssland er ansvarlige etter det alminnelige ulovfestede 
culpagrunnlag/aksjeloven § 17-1. 
 
 
5.2.1 Nærmere om Moe 
Slik flertallet vurderer det, hadde Moe den sentrale rollen da hotelleiendommen og Panorama Hotelldrift AS ble 
overtatt tidligere enn opprinnelig avtalt og forutsatt. Flertallet viser til Moes eierskap og styrelederroller i Scoop 
AS, Pure Hospitality Group AS og Rondablikk AS. Flertallet viser også til at Moe eide og var styreleder i 
Room Xpress AS, som også hadde en rolle i overtakelsen. Videre viser flertallet til at Moe i betydelig grad 
faktisk involverte seg overfor banken, UDI og de ansatte i Panorama Hotelldrift AS før og etter den førtidige 
overtakelsen. Etter flertallets vurdering er det ikke nødvendig å knytte Moes opptreden til konkrete verv. Hans 
aktsomhet må vurderes utfra hans handlinger og unnlatelser av å handle som helhet. 

Da eiendommen ble førtidig overtatt og avtalen med UDI ble inngått, spilte Moe etter flertallets vurdering ikke 
med åpne kort. Flertallet vurderer det som klart at ønske om førtidig overtakelse var motivert av at det samtidig 
skulle inngås avtale med UDI, og at det var noe Moe jobbet for senest fra 23. september. Likevel ga Moe i mail 
til banken 5. oktober uttrykk for at det da ikke var tanken å tilby Rondablikk Høyfjellshotell til UDI, mens han i 
mail til UDI dagen etter foreslo leie av ca. 180 – 190 plasser på dette hotellet. Røssland ga i mail av 28. 
september til UDI uttrykk for at nettopp Rondablikk Høyfjellshotell var det de så for seg at de først kunne 
ledigstille. Det er også påfallende at Røssland 23. september sendte UDI en presentasjon av blant annet 
Rondablikk Høyfjellshotell til UDI for akuttinnkvartering og at Moe samme dag kontaktet banken og ønsket å 
overta hotelleiendommen omgående. Røssland og Moe satt i kontorfellesskap og Røssland hadde 
ansettelsesforhold i Moes selskaper. Flertallet legger til grunn at Moe og Røssland var kjent med hvordan den 
andre opptrådte, noe deres korrespondanse med banken og UDI klart tyder på. 

At Moe holdt agendaen sin skjult, fratok ham muligheten til å legge til rette for at de ansattes rettigheter ble 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det gjaldt også A, noe denne saken viser. Moe kan etter flertallets 
vurdering i betydelig grad bebreides for det. Der er ikke noe som tyder på at Moe undersøkte bemanning eller 
ansettelsesforhold før den førtidige overtakelsen ble avtalt på svært kort varsel. Flertallet viser til at 
Bohnenblust – som har forklart at han handlet på instruks fra Moe – da han ringte Grodås 9. oktober ikke visste 
hvem som var ansvarlig på kjøkkenet og ikke var klart over at A var innvilget ferie. Manglende undersøkelsene 
er etter flertallets vurdering også noe Moe må bebreides for. 

Det korte varselet de ansatte fikk førte til uro hos samtlige ansatte, også hos daglig leder Grodås. Flertallet har 
forståelse for det, og mener Moe må ha forstått at det var betydelige risiko for at det kunne oppstå slike 
problemer slik den førtidige overtakelsen ble gjennomført, og da særlig knyttet til mangel på informasjon til de 
ansatte når overtagelsen og ikrafttredelsen av UDI avtalen skjedde så raskt. 
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Moe har anført at de var i en presset situasjon da det ble avklart at det ikke ville være tilstrekkelig bemanning 
på kjøkkenet rett før en stor gruppe asylsøkere skulle ankomme. Etter flertallets vurdering kan det ikke tillegges 
betydning, siden situasjonen oppsto som følge av at den førtidige overtakelsen og avtalen med UDI ble 
gjennomført så raskt, med mangelfull informasjon til de ansatte og uten at det ble foretatt tilstrekkelige 
undersøkelser i forkant. Dette var resultater av Moes håndtering, som han er nærmest til å bære følgene av. 

Moe og Røssland har anført at A ble tilbudt å komme tilbake til stillingen gjentatte ganger og at det må 
tillegges betydning. I mail av 4. november til advokat Skyberg uttrykte Røssland et ønske om å «avklare hans 
arbeidssituasjon». I mail av 6. november skrev Røssland at A om han ønsket det, kunne regne med å gå tilbake 
til stillingen og oppfordret ham til snarest å gjenoppta sitt arbeid etter avtalen han mente å ha. I mail av 9. 
november uttrykte Røssland et håp om at A snarest møtte på jobb. 

A har forklart at han fikk videresendt disse mailene, men at han oppfattet tilbudene som «lureri» og at de ikke 
var reelle. Flertallet har forståelse for det og viser til at mailene til dels er uklare, blant annet ved at A 
oppfordres til å gå tilbake til stilling han mente å ha og at mailene må leses i sammenheng med den foregående 
prosessen, der det gjennomgående feilaktig ble hevdet at A hadde sagt opp og hadde fantegått og der A hadde 
møtt opp på arbeidsplassen etter ferien sin uten å bli tildelt arbeidsoppgaver. Da mailene ble sendt var Gryt AS 
videre engasjert til å drifte kjøkkenet, med ny kjøkkensjef og A var henvist til dette selskapet som ny potensiell 
arbeidsgiver. Til slutt hadde A 1. november fått mail fra Grodås der det fremgikk at det ikke var behov for ham 
på kjøkkenet og der han ble ønsket lykke til med videre jobbsøking. Når dette ses i sammenheng med at 
Røssland, til tross for oppfordring fra advokat Skyberg, ikke klargjorde hvilke konkrete stilling og 
arbeidsoppgaver han så for seg at A skulle gjeninntre i og at Røssland etter flertallets syn ikke utviste noe reell 
vilje til å avtale drøftingsmøte i mailkorrespondansen med Skyberg i perioden fra 3. november, men tvert imot 
trenerte saken, fremstår det ikke som om A fikk reelle tilbud om å tre inn i stillingen sin. At Røssland ikke reelt 
forsøkte legge til rette for at forhandlingsmøte ble avtalt, fremgår etter flertallets syn av korrespondansen som 
helhet, men særlig av at møtet som ble foreslått kl. 8 på Rondablikk ble flyttet til kl. 11 rett etter at advokat 
Skyberg hadde meldt fra om at han ikke ville møte kl. 8. Etter flertallets vurdering hadde A ikke grunn til å tro 
at han fikk reelle tilbud om å gjeninntre i stillingen sin. 

Moe hadde ingen rolle, eller eierinteresser, i Panorama Hotelldrift AS. Som styreleder i Pure Hospitality Group 
AS og Rondablikk AS, der han indirekte også var eneeier, hadde han imidlertid betydelige interesser i driften 
av hotellet. Særlig gjaldt dette driften av kjøkkenet, siden Pure Hospitality Group AS overfor UDI hadde påtatt 
seg å levere kost og overfor Panorama Hotelldrift AS hadde påtatt seg ansvaret for å drifte kjøkkenet mens 
avtalen med UDI løp. 

Flertallet har derfor kommet til at Moe har en så nær tilknytning til As faktiske oppsigelse, at det vil være en 
utilbørlig utnyttelse av ansvarsbegrensningen som ligger i at Panorama Hotelldrift AS og selskapene Moe 
representerte var organisert som aksjeselskaper, om det skulle stenge for å holde Moes ansvarlig. Flertallet 
understeker at det mener Moes ansvarsgrunnlag hjemles i det ulovfestet culpaansvaret. Flertallet har ved sin 
vurdering sett hen til at Panorama Hotelldrift AS hadde en svak økonomisk stilling da den førtidige 
overtakelsen fant sted og at Moe var, eller i det minste burde ha vært, kjent med det. Banken hadde over lengre 
tid drevet selskapet uten positivt resultat og bostyrer har lagt til grunn at selskapet gikk konkurs som følge av at 
avtalen med UDI ikke varte utover to måneder og at det ble insolvent alt ved årsskifte 2015/2016. At As 
mulighet til å få dekket sine krav av Panorama Hotelldrift AS var begrenset, burde fremstå som en nærliggende 
mulighet for Moe, noe som skjerper kravene til hans aktsomhet. Flertallet har også lagt en viss vekt på at A som 
arbeidstaker hadde et noe større behov for beskyttelse enn andre medkontrahenter, som friere kan velge hvem 
de kontraherer med. Arbeidstakere har behov for et særlige vern. Også det skjerper etter flertallets vurdering 
kravene til Moes aktsomhet noe. 

Flertallet mener Moe kan bebreides for sin opptreden i forbindelse med As oppsigelse i slik grad at han skal 
holdes ansvarlig for As økonomiske tap. 

Flertallet vil komme tilbake til om Moe også er ansvarlig for at A ikke har fått utbetalt oppreisningserstatning. 
 
 
5.2.2 Nærmere om Røssland 
Røssland opptrådte selv overfor banken og flertallet legger, som det fremgår over, også til grunn at han var 
kjent med hvordan Moe opptrådte. 
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Røssland aksepterte videre å stå som kjøper av Panorama Hotelldrift AS gjennom sitt heleide selskap og å tre 
inn i styreledervervet i Panorama Hotelldrift AS, på et tidspunkt mindretallet legger til grunn at han var kjent 
med problemene knyttet til de ansatte i selskapet og særlig de på kjøkkenet, siden han var involvert da Gryt AS 
ble engasjert. Han hadde derfor etter flertallets syn en særlig oppfordring til å engasjere seg som styreleder for å 
ivareta As rettigheter. Røssland har også overfor advokat Skyberg gjentatte ganger gitt utrykk for at han var 
daglig leder i Panorama Hotelldrift AS og at han var As overordnede. Selv om flertallet er usikker på om det 
var riktig, mener flertallet utsagnene knytter Røssland nærmere til oppsigelsen. 

Flertallet mener Røssland kan bebreides for sin opptreden i forbindelse med As oppsigelse i slik grad at hans 
skal holdes ansvarlig for As økonomiske tap, og at ansvarsgrunnlaget kan utledes av aksjeloven § 17-1 og det 
ulovfestede culpaansvaret. 

Flertallet vil komme tilbake til om Røssland også er ansvarlig for at A ikke har fått utbetalt 
oppreisningserstatning. 
 
 
5.2.3 Oppreisningserstatning – Moe og Røssland 
En samlet rett har som nevnt tidligere, kommet til at verken Moe eller Røssland hadde arbeidsgiveransvar 
overfor A. De kan derfor ikke pålegges å dekke erstatning for ikke–økonomisk skade (oppreisning) etter 
arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. 

Moe og Røssland kan heller ikke holdes ansvarlige for ikke–økonomisk skade etter culpaansvaret som flertallet 
over har kommet til foreligger. 

Hvis Moe og/eller Røssland skal kunne holdes ansvarlig for at A ikke har fått utbetalt oppreisningserstatning 
fra Panorama Hotelldrift AS, forutsetter det at de uaktsomt tømte Panorama Hotelldrift AS for midler, slik at 
selskapet gikk konkurs og ikke kunne dekke oppreisningskravet. A har anført at det er tilfellet, men har etter 
flertallets vurdering ikke sannsynliggjort anførselen. 

Flertallet viser til at bostyreren i Panorama Hotelldrift AS' konkursbo i innberetninger til Oslo byfogdembete 
har gjort rede for at han mente selskapet hadde blitt insolvent ved utgangen av 2015 og at den underliggende 
årsaken til konkursen i hovedsak syntes å være reduksjon i inntjening som følge av at avtalen med UDI ble 
avsluttet. Bostyrer avdekket ikke straffbare forhold ved konkursen og hadde ifølge innberetningene heller ikke 
mistanke om det. Bostyrer avdekket ikke forhold som tilsa at konkurskarantene skulle ilegges. 

Flertallet har derfor kommet til at verken Moe eller Røssland kan holdes ansvarlige for at A ikke har fått 
utbetalt oppreisningserstatning fra Panorama Hotelldrift AS. 
 
 
5.2.4 As erstatningskrav 
Partene har i saken i begrenset grad fremmet anførsler knyttet til As tap av arbeidsinntekt. 

Som tingretten, legger flertallet til grunn at han ville blitt permittert sammen med øvrige ansatte ved Panorama 
Hotelldrift AS og at hans tap av inntekt for november og desember 2015 totalt utgjorde 67 496 kroner. 
Flertallet viser til tingrettens dom for nærmere grunnlag for dette tapet. 

Flertallet har også kommet til at permitteringen av A ville opphørt da det ble åpnet konkurs i Panorama 
Hotelldrift AS 13. mai 2016, siden grunnlaget for permisjon – som er et midlertidig fritak for arbeidsplikt – da 
opphørte. Flertallet legger videre til grunn at konkursboet ville sagt opp A. I henhold til arbeidsavtalen hadde 
han krav på tre måneders oppsigelsestid med lønn. Men flertallet legger til grunn at Panorama Hotelldrift AS' 
bo ikke ville kunnet dekket lønn i oppsigelsestiden, slik at As tap er begrenset til dekningen han ville fått etter 
lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd nr. 2 om han ikke hadde blitt usaklig oppsagt i november 2015. Det vil si en 
måneds arbeidsvederlag på totalt 37 655 kroner. 

Flertallet har etter dette komme til at As totale tap av arbeidsinntekt utgjør 105 151 kroner, og at det er en 
påregnelig følge av Moes og Røsslands uaktsomme opptreden. A hadde en viss inntekt i Tyskland på slutten av 
2015. Etter omstendighetene ser flertallet bort fra disse inntektene. 

Flertallet slutter seg til tingrettens begrunnelse for at Moe og Røssland er ansvarlige for 100 000 kroner A 
pådro seg i advokatutgifter før stevning ble tatt ut. 
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Flertallet er kommet til at Moe og Røssland skal dømmes til å betale til sammen 205 151 kroner til A og at de 
er solidarisk ansvarlige, jf. skadeserstatningsloven § 5-3. 
 
 
5.3 Mindretallets vurdering 
Mindretallet – lagdommer Øystein Hermansen og tingrettsdommer Kjerstin Daler – er kommet til at verken 
Moe eller Røssland er ansvarlige etter det alminnelige ulovfestede culpagrunnlag eller etter aksjeloven § 17-1. 
 
 
5.3.1 Nærmere om Moe 
Mindretallet bemerker at A har vært uklar i sine anførsler når det gjelder hvilke roller Moe skal ha pådratt seg 
ansvar ved utøvelsen av. Slik mindretallet har forstått A, anfører han at Moe ved sine eierinteresser og 
styreverv i Scoop AS, Pure Hospitality Group AS, Rondablikk AS og/eller Room Xpress AS har pådratt seg 
ansvar, men at han også har pådratt seg tilsvarende ansvar i Panorama Hotelldrift AS ved sine faktiske 
eierinteresser og sin faktiske involvering. 

Moe hadde verken styreverv eller eierinteresser i Panorama Hotelldrift AS. Eventuelt erstatningsansvar for Moe 
etter aksjeloven § 17-1 på grunn av opptreden i tilknytning til det selskapet, forutsetter at han forsettlig eller 
uaktsomt har «medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd», jf. § 17-1 andre ledd første punktum. 

Da banken og Rondablikk AS inngikk avtalen om at sistnevnte skulle kjøpe hotelleiendommen, var det forutsatt 
at Panorama Hotelldrift AS skulle kjøpes av selskap Moe hadde eierinteresser og styrelederverv i. Samme 
forutsetning lå til grunn da det ble forhandlet om førtidig overtakelse. Det ble imidlertid endret, slik at 
Modulforvaltning AS trådte inn som kjøper, noe banken aksepterte. 

Tingretten har trukket frem at timingen i skifte av kjøpende selskap var påfallende, fordi skiftet skjedde etter at 
Moe hadde blitt klar over personalproblemer i Panorama Hotelldrift AS. Etter mindretallets vurdering har 
skiftet av kjøpende selskap ingen relevans når Moes aktsomhet skal vurderes. Skiftet var ikke egnet til å frita 
Moe for eventuelt ansvar, som i utgangspunktet lå i Panorama Hotelldrift AS, med de begrensinger som følger 
av at dette selskapet var organisert som aksjeselskap. I tillegg kommer at verken Moe eller hans selskaper 
overfor A hadde påtatt seg å skulle stå som eier av Panorama Hotelldrift AS og at Moe verken overfor A eller 
andre på noe tidspunkt hadde forpliktet seg til å tre inn i styret i Panorama Hotelldrift AS. Det er ikke grunnlag 
for å pålegge Moe erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1. Etter mindretallets syn har ikke Moe ved sin 
faktiske involvering i Panorama Hotelldrift AS opptrådt på en erstatningsbetingende måte, heller ikke som 
medvirker til andres ansvarsbetingende handlinger etter aksjeloven § 17-1 første ledd. 

Mindretallet går over til å vurdere om Moe som styreleder og direkte eller indirekte eier av Scoop AS, Pure 
Hospitality Group AS, Rondablikk AS og/eller Room Xpress AS har opptrådt ansvarsbetingende. Hvis Moe 
ved sine eierroller skulle ha pådratt seg ansvar, ville det etter mindretallets syn innebære at en ulovfestet regel 
om ansvarsgjennombrudd kom til anvendelse. Det er usikkert hvor langt en slik regel rekker. Mindretallet viser 
til at Høyesterett i Rt-1996-672 (Kongeparkendommen), som gjaldt spørsmålet om ansvarsgjennombrudd fra 
datter- til morselskap uttalte: 

«Det er sterkt omtvistet i saken om vi i det hele har noen slik regel om ansvarsgjennombrudd og – hvis 
spørsmålet besvares med ja – hva som i tilfelle er de nærmere vilkår for å gjøre et slikt ansvar gjeldende. ( 
... ) På det helt generelle plan vil jeg bemerke at det iallfall skal mye til for å kunne statuere et slikt direkte 
ansvar for aksjonærene.» 

Mindretallet finner ikke her grunn til å gå nærmere inn på hvilke vurderinger Høyesterett gir anvisning på at må 
gjøres før at en eventuell lære om ansvarsgjennombrudd i aksjeselskaper kommer til anvendelse. Mindretallet 
nøyer seg med å bemerke at det har funnet det klart at Moe ved sine eierroller ikke har pådratt seg personlig 
ansvar ved ansvarsgjennombrudd. 

Mindretallet har videre funnet det klart at Moe ved utøvelsen av styreledervervene i Scoop AS, Pure Hospitality 
Group AS, Rondablikk AS og/eller Room Xpress AS ikke har opptrådt ansvarsbetingende overfor A. Ingen av 
disse selskapene hadde noe ansvar for at As arbeidsavtale ble oppfylt etter sitt innhold, og Moe kan ikke ved 
utførelsen av styreledervervene holdes personlig ansvarlig for at arbeidsavtalen ble misligholdt. 
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Det som gjenstår er etter dette å vurdere om Moe på ulovfestet culpagrunnlag hefter for As tap. Mindretallet er 
enig med flertallet i at Moe hadde en sentral rolle da hotelleiendommen og Panorama Hotelldrift AS ble 
overtatt tidligere enn opprinnelig avtalt. Måten den førtidige overtagelsen ble gjennomført på var uheldig og 
innebar en risiko for at de ansattes rettigheter ikke ble tilfredsstillende ivaretatt. Som daglig leder i Panorama 
Hotelldrift AS hadde imidlertid Grodås det primære ansvaret for at de ansattes rettigheter ble ivaretatt og fra 
Pure Hospitality Group AS' side var det Bohnenblust, og ikke Moe, som primært forholdt seg til de ansatte i 
Panorama Hotelldrift AS. Det er ikke holdepunkter for at Moe var direkte involvert i beslutningene som førte til 
at A de facto ble oppsagt. Mindretallet kan ikke se at Moe har opptrådt på en måte som gjør det riktig å holde 
ham ansvarlig for tap A er påført ved at han ble usaklig sagt opp. 

Mindretallet har på denne bakgrunn kommet til at Moe skal frifinnes. 
 
 
5.3.2 Nærmere om Røssland 
Røssland var som ansatt i Moes selskaper involvert i den førtidige overtagelsen. Han trådte også inn som 
styreleder og indirekte eier av Panorama Hotelldrift AS. 

Ansvarsgjennombrudd, som mindretallet har vært inne på over, er det noe mer nærliggende for Røssland enn 
for Moe, siden Panorama Hotelldrift AS var i konsern med Modulforvaltning AS, som Røssland eide. For at 
Røssland skulle kunne holdes personlig ansvarlig måtte imidlertid ansvar bryte gjennom begge selskapene. 

I Kongeparkendommen uttalte førstvoterende, men tilslutning fra øvrige dommere, følgende: 

«Et eventuelt ansvarsgjennombrudd må – slik jeg ser det – i tilfelle begrunnes hovedsakelig ut fra to typer 
argumenter. (1) Fremtrer det som utilbørlig overfor kreditorene å opprettholde ansvarsbegrensningen, og 
(2) har det vært en sammenblanding mellom selskapene som medfører at selve det formelle selskapsforhold 
ikke fortjener vern. De to sett argumenter må ses i sammenheng, og det må foretas en helhetsvurdering.» 

Mindretallet nøyer seg med å konstatere at det ikke har fremkommet noe som tilsier at det er utilbørlig overfor 
A at ansvarsbegrensningen som ligger i at Modulforvaltning AS var organisert som et aksjeselskap 
opprettholdes og at det heller ikke er ført bevis for at det var sammenblanding mellom Røssland og 
Modulforvaltning AS som gjør at det formelle selskapsforholdet ikke fortjente vern. Selv om det skulle 
forutsettes ansvarsgjennombrudd i Panorama Hotelldrift AS, ville derfor Røssland ikke kunne holdes ansvarlig 
på grunnlag av ansvarsgjennombrudd. Mindretallet bemerker likevel at det heller ikke kan se at det er grunnlag 
for å se bort fra at Panorama Hotelldrift AS var et aksjeselskap, med de konsekvenser det normalt har for 
kreditorenes dekningsadgang. 

Modulforvaltning AS hadde ikke ansvar for oppfyllelsen av As arbeidsavtale. Røssland kan derfor ikke ved 
utførelsen av styreledervervet i dette selskapet holdes personlig ansvarlig for at As arbeidsavtale ble 
misligholdt. 

Mindretallet går over til å vurdere om Røssland som styreleder i Panorama Hotelldrift AS har opptrådt 
erstatningsbetingende. Ved denne vurderingen har det betydning når Røssland tiltrådte vervet. Han kan ikke 
holdes ansvarlig som styreleder før han tiltrådte. Mindretallet ser ikke at det er fremlagt dokumentasjon på 
akkurat når han gjorde det, men basert på mailkorrespondanse mellom Moe og Grodås 19. oktober 2015 legger 
mindretallet til grunn at Røssland ble styreleder 19. oktober eller noen dager før. Mindretallet har merket seg at 
bankens advokat 16. oktober tok opp med Moe at det måtte velges nytt styre i Panorama Hotelldrift AS. 

Da Røssland tiltrådte som styreleder, var den førtidige overtakelsen gjennomført og Gryt AS engasjert. 
Røssland kan ikke som styreleder holdes ansvarlig for det. Etter at han ble styreleder var Grodås fremdeles 
daglig leder og den som hadde direkte ansvar for å følge opp A arbeidsforhold. Det var også hun som 1. 
november 2015 sendte A mailen som en samlet lagmannsrett over har lagt til grunn avsluttet arbeidsforholdet 
hans. Det er ikke holdepunkter for at Røssland var direkte involvert i beslutningene som førte til at A de facto 
ble oppsagt. Selv om styreleder har et overordnet ansvar, var det ikke del av styrelederens naturlige oppgave å 
direkte håndtere As arbeidsforhold når virksomheten hadde en daglig leder. Røssland involverte seg først 
faktisk i spørsmålet om As oppsigelse etter å ha mottatt krav om forhandlinger fra advokat Skyberg 3. 
november, og han åpnet da på forskjellig vis for at A kunne tiltre stillingen sin igjen i mailer av 4., 6. og 9. 
november. Det siste taler mot at han skal kunne holdes ansvarlig. 
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Mindretallet vurderer ikke Røsslands involvering som ansatt i Moes selskaper, som tilstrekkelig til at han kan 
holdes ansvarlig på ulovfestet culpagrunnlag. Han har heller ikke på annen måte opptrådt erstatningsbetingende 
uaktsomt. 

Mindretallet tilføyer at Røssland høsten 2015, da oppsigelsen av A skjedde, ikke regnet med at As arbeidsgiver 
– Panorama Hotelldrift AS – ikke ville være søkegod. Det var først på et senere tidspunkt selskapet ble 
insolvent, jf. bostyrets innberetning. Bostyret avdekket for øvrig ikke straffbare forhold eller forhold som tilsa 
ileggelse av konkurskarantene. Mindretallet kan ikke se at Røsslands disposisjoner i Panorama Hotelldrift AS 
kan pådra ham erstatningsansvar overfor A. 

Mindretallet har etter dette kommet til at også Røssland skal frifinnes. 
 
 
6. Sakskostnader 
A har – jf. flertallets standpunkt – vunnet frem med at han hadde krav på erstatning fra Moe og Røssland, men 
ikke at de er ansvarlige for å dekke oppreisningserstatning. Ingen av partene har fullt ut eller i det vesentlige 
fått medhold i saken. Etter flertallets syn må partene derfor bære sine egne omkostninger for lagmannsretten. 

Når lagmannsretten skal vurdere om sakskostnader for tingretten skal ilegges, skal lagmannsretten legge sitt 
eget resultat til grunn, jf. tvisteloven § 20-9 første og andre ledd. Flertallet har kommet til at A i tingretten 
skulle vunnet frem med at han hadde krav på erstatning for økonomisk tap fra Moe og Røssland, men ikke at de 
var ansvarlige for å dekke oppreisningserstatning han også krevde. Etter flertallets resultat kan ingen av partene 
regnes for å fullt ut eller i det vesentlige å fått medhold i tingretten. Partene må derfor bære sine egne 
omkostninger for tingretten. 

Flertallet har vurdert om, men ikke funnet grunnlag for at, A skulle tilkjennes omkostninger etter tvisteloven § 
20-3, verken for ting- eller lagmannsretten. 

Mindretallet er – ut fra sitt syn på saken – kommet til at Moe og Røssland har krav på å få dekket sine 
sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten, etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og andre 
ledd. 

--- 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Det skyldes at en av dommerne avviklet ferie mellom avsluttet 
ankeforhandlingens og domsavsigelsen. 

Dom avsies i samsvar med flertallets syn. Dommen er avsagt med den dissens som fremkommer over. 
 

Domsslutning 
1. Tingrettens domsslutning punkt 1 endres slik at Ola Moe og Lasse Markhus Røssland, med solidarisk 

ansvar, dømmes til å betale A 205 151 – tohundreogfemtusenethundreogfemtien – kroner innen 2 – to – 
uker fra forkynnelsen av denne dommen. 

 

2. Ola Moe og Lasse Markhus Røssland frifinnes for kravet om oppreisningserstatning. 
 

3. Partene bærer sine egne omkostninger for tingretten og lagmannsretten.  
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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2018-19385 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-11-16 
Publisert LG-2018-19385 
Stikkord Arbeidsrett. Avskil. Fengselsbetjent. Urettmessig tileigning av tablettar. 

Tenestemannslova § 15. 
Sammendrag Fengselsbetjent var gjeve avskil etter urettmessig å ha tileigna seg sju Paralgin 

Forte-tablettar og to Ibux 600 mg-tablettar medan han var på arbeid. 
Lagmannsretten fann avskilen ugyldig og tilkjente skadebot. Det vart mellom anna 
vist til at tablettane var tileigna og brukt til smertelindring for å kunne utføra 
arbeidet. Smerteproblematikken var pådrege etter yrkesskade i arbeid i same etat. 
At bruken kunne påverka jobbutføringa var ikkje påstått. Når det gjaldt vurderinga 
av tillitstapet vart det synt til at tenestemannen i løpet av 22 års arbeid i fengsel 
ikkje hadde fått noko merknadar til tenesteutføringa. 

Saksgang Haugaland tingrett THAUG-2016-192125 – Gulating lagmannsrett LG-2018-
19385 (18-019385ASD-GULA/AVD1).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, 
HR-2019-191-U. 

Parter A (advokat Hans Marius Graasvold) mot Justis- og beredskapsdepartementet 
(advokat Kari Sigurdsen). 

Forfatter Lagdomar Per J. Jordal, lagdomar Rune Voll og ekstraordinær lagdomar Helge 
Petter Lillebø.Meddomarar: Rådgiver Rasmus Rydland og spesialrådgiver Ingolf 
Kornelius Voll. 

Sist oppdatert 2019-02-05 
 

 
 

 

Saka gjeld avskil av fengselsbetjent etter tenestemannslova § 15. 

I sak reist av A mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet sa Haugaland tingrett 28.11.2017 dom med 
slik domsslutning: 

1. Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes. 
 

2. A dømmes til å betale til Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet sakskostnader for tingretten med kr 
77.700 – syttisyvtusensyvhundre – samt tingrettens gebyrer innen to uker fra dommens forkynnelse. 

 
 
 
Framstilling av saka 
Tingretten gav i domen på side 2 – 5 ei slik framstilling av bakgrunnen for saka: 

A, født 0.0.1961 har 22 års tjeneste hos Kriminalomsorgen. Han har arbeidet som fengselsbetjent i X 
fengsel siden 2012. A hadde medisinhåndtering til de innsatte i fengselet som en av sine arbeidsoppgaver 
som fengselsbetjent. 

663



Saken startet med at A den 2. mars 2016 var innkalt til et møte med fengselsleder. Foranledningen til møtet 
var to innmeldte avvik vedrørende antall medikamenter i dosetter oppbevart i medisinskapet i vakten fra 
helgen før, da A hadde hatt vakt i fengselet. A ble ikke gjort kjent med foranledningen til møtet i forkant. I 
møtet gjorde fengselsleder A kjent med saken, som innebar at medisiner av typen paralgin forte var 
forsvunnet fra medisinskapet i vakten under As helgevakt. Det er enighet mellom partene om at A først 
benektet kjennskap til saken. Det ble deretter skrevet ned to forklaringer i møtet, som begge er signert av 
fengselsleder og A. I den første forklaringen står det at A forklarte «at han tok to stk. pinex forte eller 
paralgin forte fra dosett til innsatt i fra medisinvakta i skapet i fjor.» I den andre forklaringen står det at A 
forklarte «at han ved flere anledninger har tatt medisiner fra dosett foreskrevet til innsatte i X fengsel til 
eget bruk. Senest skjedde dette under nattevakt til tirsdag 1.3.2016. Her tok han tre stk paralgin forte. Dette 
skjedde i tidsrommet mellom klokken ett og to på natten. Samlet mener han at han har bortatt ca. 10-12 
tabletter av merke paralgin forte til eget bruk.» 

A mottok den 2. mars 2016 varsel om suspensjon fra stillingen som fengselsbetjent. Han ble umiddelbart 
tatt ut av tjeneste og gitt velferdspermisjon fra 2. mars til 11. mars 2016. 

Den 7. mars 2016 inngav fengselsleder anmeldelse av A til politiet. 

Den 11. mars 2016 ble det avholdt møte i tilsettingsrådet i X fengsel. A møtte med sin fullmektig og 
forklarte seg. Det ble truffet vedtak om suspensjon av A i tre måneder. 

Den 17. mars 2016 ble det avholdt møte i tilsettingsrådet i X fengsel, og følgende vedtak ble truffet: 

«Tilsettingsrådet i X fengsel er enstemmig i at A har utvist grov uforstand i tjenesten. Tilsettingsrådet er av 
den formening at dette tillitsbruddet er så alvorlig at A ikke lenger anses skikket til tjenesten ved X fengsel. 
A har ved gjentatte anledninger misbrukt sin stilling som fengselsbetjent ved X fengsel ved å bortta 
medikamenter fra innsattes medisindosett til eget bruk, jf. signert forklaring av 02.03.16. Tilsettingsrådet 
anbefaler derfor at A gis anledning til selv å si opp sin stilling som fengselsbetjent ved X fengsel jfr. Statens 
personalhåndbok pkt. 2.11.6. Dersom tjenestemannen velger å ikke benytte seg av denne muligheten, må 
tilsettingsrådet fatte vedtak om avskjedigelse.» A ble informert om tilsettingsrådets vedtak i møte med 
assisterende fengselsleder den 6. april 2016. 

A inngav klage på vedtaket om suspensjon den 31. mars 2016, med begrunnelse inngitt 19. april 2016. 

Politisaken mot A ble avgjort den 4. mai 2016 ved en påtaleunnlatelse for overtredelse av straffeloven 
(2005) § 257 og straffeloven (2005) § 321 første ledd basert på at «A i perioden august 2015 til mars 2016 
( ... ) borttok reseptbelagte medikamenter fra X fengsel ( ... ), herav ca. 7 tabletter paralgin forte og ca 2 
tabletter Ibux.» 

Klagen på suspensjonsvedtaket ble behandlet av det sentrale tilsettingsrådet i Kriminalomsorgen den 7. 
juni 2016, hvor det ble truffet vedtak om at klagen ikke tas til følge. Tilsettingsrådet i X fengsel traff den 10. 
juni 2016 vedtak om forlengelse av suspensjon i tre måneder. A inngav klage på vedtaket om forlenget 
suspensjon den 17. juni 2016. 

Den 30. juni 2016 avga fengselsleder innstilling til tilsettingsrådet i X fengsel vedrørende personalsaken 
mot A. I innstillingen ble det presisert at bakgrunnen var at A hadde erkjent at han samlet hadde borttatt til 
eget bruk 10–12 tabletter av typen Paralgin forte og Ibux 600 fra dosetter inneholdende medisiner som var 
foreskrevet til innsatte i fengselet. Det ble lagt til grunn at A forsettlig hadde opptrådt i strid med reglene 
om medisinhåndtering, eller i alle fall kvalifisert uaktsomt, da han tok tabletter fra medisindosetter og 
tilegnet seg disse legemidlene som var foreskrevet til innsatte. 

Forholdet ble alvorliggjort ved at A til tross for innskjerping av reglene om medisinhåndtering hadde tatt 
ut tabletter og skapt avvik. Etter fengselsleders vurdering hadde A grovt krenket sine tjenesteplikter, slik at 
vilkårene for avskjed etter tjenestemannsloven § 15 første ledd bokstav a var oppfylt. Fengselsleder fant 
også at As handlinger var klart kritikkverdige – sett ut i fra de strenge krav til pålitelighet som stilles til 
fengselsbetjent samt at tilliten til A var tapt både internt og utad, slik at vilkårene for avskjed etter 
tjenestemannsloven § 15 b også ble ansett oppfylt. Fengselsleder kunne ikke se at en rimelighetsvurdering 
av personlige forhold og konsekvensene for A kunne medføre at en unnlater å avskjedige A. På den 
bakgrunn gav fengselsleder anmodning om at tilsettingsrådet i X fengsel treffer vedtak om å avskjedige A 
fra hans stilling som fengselsbetjent ved X fengsel, med den begrunnelse som fremgikk av innstillingen. 
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Den 7. juli 2016 ble det avholdt møte i tilsettingsrådet i X fengsel. A møtte med sin fullmektig og forklarte 
seg. Følgende vedtak ble truffet: 

«1. Tilsettingsrådet ved X fengsel avskjediger A fra hans stilling som fengselsbetjent ved X fengsel, med den 
begrunnelse som fremgår av innstillingen. 

Vedtaket er enstemmig. 

2. Tilsettingsrådet ved X fengsel finner ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak om forlenget suspensjon, og 
mottatt klage videresendes til DST for videre behandling. 

Vedtaket er enstemmig.» 

A inngav den 27. juli 2016 klage på tilsettingsrådets vedtak av 7. juli 2016. Han ettersendte støtteskriv av 
1. august 2016, hvor det blant annet ble anført at både leder og medlemmene av tilsettingsrådet hadde vært 
forutinntatte i sine avgjørelser, siden de allerede i mars bestemte seg for å avskjedige A hvis ikke A sa opp 
selv. Det ble også anført at beslutningen om avskjed ble tatt på feil faktisk grunnlag fordi fengselsleder i 
brev til politiet påpekte at det ikke var samsvar mellom As forklaring og den faktiske mengde med 
medikamenter som er borte. Det ble videre anført at saken ikke var tilstrekkelig alvorlig til avskjed, og i 
alle tilfeller at reaksjonen er for streng siden antall borttatte tabletter var lite og ingen personer ble 
skadelidende, samt av hensyn til konsekvensene for A. Det ble også vist til at A ikke skulle bære hele 
ansvaret for tillitssvekkelse og mistenkeliggjøring av andre, da det hadde forekommet avvik i medisinantall 
også etter As suspensjon. Det ble også anført at forutsetningene for en AKAN-kontrakt burde vært 
ytterligere undersøkt og vurdert. Videre ble det anført at regionsdirektøren i Sørvest var inhabil til å 
behandle sakene i det sentrale tilsettingsrådet når han i brevs form hadde støttet vedtakene fra X fengsel og 
tatt stilling i saken. 

Den 19. september 2016 ble det avholdt møte i det sentrale tilsettingsrådet i Kriminalomsorgen hvor 
klagen på vedtak om forlenget suspensjon og klagen på avskjedvedtaket ble behandlet samtidig. A møtte 
med sin fullmektig og forklarte seg. Det ble truffet følgende vedtak, som er det vedtak som retten skal prøve 
gyldigheten av: 

«Klagene tas ikke til følge. 

X fengsels vedtak av 7. juli 2016 om avskjed av fengselsbetjent A opprettholdes. 

X fengsels vedtak av 10. juni 2016 om videre suspensjon av fengselsbetjent A, opprettholdes.» 

Vedtaket ble truffet med et flertall på tre medlemmer mot et mindretall på to medlemmer. Fra flertallets 
votum om avskjed i punkt 3 a gjengis: 

«Etter tjenestemannsloven (tjml.) § 15 første ledd bokstav a kan en arbeidstaker avskjediges dersom 
vedkommende grovt har krenket sine tjenesteplikter. Etter bokstav b kan tjenestemannen avskjediges 
dersom vedkommende «ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten bryter ned den aktelse eller tillit som 
er nødvendig for stillingen. 

Flertallet på tre viser til protokollen av 7. juli 2016 fra tilsettingsrådet for X fengsel. Flertallet er i det 
vesentligste og i resultatet enig i det som fremkommer av denne protokollen. 

Kriminalomsorgen er en etat som er avhengig av tillit både internt og eksternt. Den situasjonen A har satt 
seg selv i med erkjente brudd på tjenesteplikten, er etter flertallets vurdering uforenlig med arbeid i 
kriminalomsorgen. Flertallet har også lagt vekt på at A er en erfaren, etatsutdannet tjenestemann. For 
øvrig er det også et argument at politiet etter anmeldelse har valgt å ilegge A en påtaleunnlatelse. Med sin 
bakgrunn bør han også være kjent med de etiske utfordringene ved hans handlinger. Det legges videre vekt 
på at saken er enstemmig vedtatt i lokalt tilsettingsråd. 

Etter flertallets oppfatning er dette grovt brudd på tjenestepliktene samt utilbørlig atferd som bryter ned 
den tillit som er nødvendig for stillingen. 

Selv om vilkårene for avskjed er til stede, er det ingen plikt for arbeidsgiver til å avskjedige 
tjenestemannen, jf. «kan» i tjml. § 15. Det skal være og er en høy terskel for avskjed. En avskjed vil alltid 
ramme tjenestemannen hardt. Så vidt flertallet har kjennskap til, har det ikke vært noe å utsette på 
kvaliteten i As arbeid som fengselsbetjent fram til de omtalte handlingene ble begått. Han er 55 år, 
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utdannet ved fengselsskolen, og har lang ansiennitet i kriminalomsorgen. Videre bor han i et område hvor 
det kan være vanskelig å få ny jobb. 

Flertallet har vurdert om en ordensstraff vil være en tilstrekkelig reaksjon. Forholdene som er omtalt i 
denne saken er imidlertid av en så alvorlig karakter at en ordensstraff ikke i tilstrekkelig grad vil ivareta 
arbeidsgivers interesser. Flertallet mener at det ikke er tilrådelig at A fortsatt skal jobbe i sikkerheten i 
fengselet. På samme grunnlag vil det heller ikke være mulig å omplassere A til et annet fengsel i området. 

Flertallet har således vurdert de individuelle konsekvensene for A opp mot virksomhetens behov for 
reaksjon, og opprettholder lokalt tilsettingsråds avgjørelse om avskjed. 

Protokollen fra lokalt tilsettingsråd følger vedlagt som del av begrunnelsen for DST's vedtak.» 

Fra mindretallets votum om avskjed i punkt 3 a gjengis følgende: 

«Mindretallet mener avskjed er en for streng reaksjon. Det kan være at vilkårene for avskjed isolert sett er 
oppfylt, men konsekvensene for A er for store. Han er 55 år, har 22 års tjenestetid i kriminalomsorgen uten 
anmerkninger. Mindretallet legger til grunn at A har kort tid igjen til pensjonsalder (5 år) og en avskjed vil 
medføre at A vil miste sine opparbeidede rettigheter i SPK. 

Det er også et viktig moment at arbeidsgiver lenge har visst om flere avvik når det kommer til 
medisinhåndtering. Også etter at A ble suspendert, ble det registrert avvik. Selv om arbeidsgiver visste om 
avvikene ble det ikke foretatt endringer i rutinene før etter relativt lang tid. Mindretallet viser her til Rt-
2005-518 hvor det etter en konkret vurdering ble lagt ned vekt på at bedriften hadde kjent til at 
pornografisk materiale ble lastet ned, uten at bedriften reagerte på dette. Høyesterett kom i denne saken 
fram til at avskjed fremsto som en uforholdsmessig reaksjon. 

Basert på ovennevnte er mindretallet av den oppfatning at det vil være tilstrekkelig å ilegge en ordensstraff. 
Ettersom man er i mindretall er det ikke nødvendig å komme inn på hva slags type ordensstraff.» 

Ved stevning av 20. november 2016 brakte A saken inn for retten. Han nedla påstand om at vedtaket om 
avskjed av ham ble kjent ugyldig, at han gjeninnsettes i sin stilling og tilkjennes saksomkostninger. Ved 
tilsvar av 20. januar 2017 fra staten v/Justis- og beredskapsdepartementet ble det nedlagt påstand om 
frifinnelse og saksomkostninger. 

Ut frå den provføringa som har vore under ankeforhandlinga, finn lagmannsretten at framstillinga til tingretten i 
det alt vesentlege er dekkande når det gjeld bakgrunnen for saka, og legg denne til grunn med nokre atterhald. 
Lagmannsretten finn ikkje, som tingretten, å leggja til grunn at A først nekta kjennskap til saka då han den 
2.3.2016 vart konfrontert med at tablettar var forsvunne. Likeeins har lagmannsretten ei anna oppfatning enn 
tingretten om kva tablettar A erkjente å ha teke, og vil koma attende til dette. Lagmannsretten vil elles gje 
supplerande merknader til tingretten si saksframstilling i den grad det er naudsynt for å ta stilling til dei 
spørsmål som er aktuelle for lagmannsretten å gje svar på. 

A gav fråsegn om anke til lagmannsretten 5.1.2018. Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet gav 
anketilsvar 24.1.2018. Etter endt saksførebuing vart ankeforhandling halde i Gulating lagmannsretts lokaler i 
Haugesund 18.-19.9.2018. A møtte og gav forklaring. Som prosessfullmektig for ankande part møtte advokat 
Hans Marius Graasvold. For Justis – og beredskapsdepartementet møtte seniorrådgjevar Siri Kalvatn. Som 
prosessfullmektig for ankemotparten møtte advokat Kari Sigurdsen. Det vart høyrt fem vitne og elles føreteke 
slik dokumentasjon som framgår av rettsboka. 
 
 
Påstandsgrunnlaget til A: 
A meiner det korkje er rettsleg eller faktisk grunnlag for avskil etter tenestemannslova § 15 første lekk bokstav 
a) eller b). Den delen av påstandsgrunnlaget som vart gjort gjeldande for tingretten om at klagevedtaket var 
ugyldig etter forvaltningslova, vert for lagmannsretten gjort gjeldande som ein del av grunnlaget for vilkåra for 
avskil etter tenestemannslova ikkje er oppfylt. 

Slik A ser det, representerer ikkje dei aktuelle handlingane noko grov uforstand i tenesta eller ei grov krenking 
av As plikter som fengselsbetjent. Tingretten har lagt ei vesentleg strengare forståing av desse krava til grunn 
enn kva det er dekning for etter rettspraksis og andre rettskjelder. A har utan atterhald erkjent å ha borteke ni 
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tablettar, og at dette er i strid med regelverket for medisinhandtering. Borttakinga må sjåast og forståast i lys av 
hans situasjon og behovet for smertedempande midlar for å kunna utføra jobben sin. 

Sett i lys av dei konkrete omstenda representerer heller ikkje borttakinga av dei aktuelle tablettane ei handling 
som inneber at han har vist seg uverdig stillinga si eller har brote ned respekten eller tilliten som er naudsynt for 
stillinga. A har som nemnt utan atterhald erkjent å borteke dei aktuelle tablettane, og han er usamd i 
ankemotparten si framstilling av korleis denne erkjenninga kom til. Fengselsleiar sin tilførsel om at dei tilsette 
sin tillit til A er sterkt svekka, framstår som udokumentert. Ei eventuell tillitssvekking i forholdet mellom 
fengselshelsetenesta og kriminalomsorgen må i det vesentlege skuldast det andre svinnet av medisinar ved 
fengselet, og den mangelfulle oppfølgjing av dette. 

At A hadde behov for smertedempande middel for å kunne utføra jobben, unnskylder ikkje fullt ut hans 
handlingar, men det må takast omsyn til ved vurdering av om vilkåra for avskil ligg føre. Spørsmålet om 
fengselsleiinga har tillit til A, må avgjerast etter ein objektiv standard og saklegnorm. 

A har kravd erstatning for økonomisk tap med utgangspunkt i ei årslån på 560 000 kroner. Det er ikkje 
grunnlag for å gjera frådrag på grunn av mindre inntekter han har hatt etter avskilen vart gjeven. Når det gjeld 
oppreising vert det gjort gjeldande at det er grunnlag for eit beløp om lag 60 000 kroner. 

A har lagt ned slik påstand: 
1. Det sentrale tillsettingsråds vedtak av 16.09.2016 om stadfestelse av Xs fengsels vedtak av 07.07.2016 om 

avskjed av A kjennes ugyldig. 
 

2. A tilkjennes erstatning for økonomiske og ikke–økonomiske tap fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. A tilkjennes sakens omkostninger. 
 
 
 
Påstandsgrunnlaget til staten ved Justis- og beredskapsdepartementet: 
Staten legg til grunn at A ikkje lenger hevdar at vedtaka i saka er ugyldige etter forvaltningslova, og at han 
heller ikkje gjer gjeldande at det føreligg sakshandsamingsfeil. Skuldkravet reiser ikkje problem ut frå den 
erkjenninga han har gjeve, og det vert ikkje lenger påstått myndigheitsmisbruk, eller at avskilen er i strid med 
ulovfesta krav til rimeleg og forholdsmessig avgjerd. Saka handlar såleis berre om vilkåra for avskil er oppfylt 
etter tenestemannslova § 15 første lekk bokstav a) og b). 

Når det gjeld vilkåra i § 15 første lekk bokstav a), så er «tjenesteplikter» eit vidt omgrep, som dekkjer alle 
gjeremål som det etter stillinga ligg til tenestemannen å ivareta. «Grov krenkelse» inneber meir enn alminneleg 
aktløyse. Krenkinga må vera så grov at det framstår rimeleg å gje tenestemannen avskil sjølv om vedkomande 
ikkje har fått noko åtvaring i forkant. 

Det må leggjast til grunn at A urettmessig har tileigna seg reseptbelagte tablettar frå dosettar til bruk for 
innsette i X fengsel. I seg sjølv inneber dette ei grov krenking av tenesteplikta. A er ilagt ei påtaleunnlating for 
forholdet, då for brot på straffelova (1902) § 257 og straffelova (2005) § 321. 

I tillegg føreligg ei rekkje skjerpande omstende. Borttakinga skjedde ved fem høve over ein periode på omlag 
11 månader. Det var forsettlege handlingar, og dei skjedde i teneste i arbeid som fengselsbetjent. A opptredde i 
strid med instruks/rutinar knytta til medisinhandtering, og han utnytta veikskapar ved rutinane til eiga føremon. 

Når det gjeld vilkåra i § 15 første lekk bokstav b), så dekkjer «utilbørlig adferd» forhold som i stor grad fell 
saman med «uforstandig adferd» eller krenking av tenesteplikter. «Utilbørlig» er eit sterkt uttrykk, og det skal 
relativt grove handlingar til for at det gjev grunnlag for avskil. Når det gjeld tillitsvilkåret, er tillitskravet 
avhengig av stilling av teneste. Kravet om tillit gjeld både innad i tenesta og utad i forhold til publikum. Det 
avgjerande er omsynet til tenesta sin tarv. Det gjeld ikkje noko krav om at tilliten er tapt for alltid. For ein 
fengselsbetjent må det stillast strenge krav til innehavaren av stillinga. 

Det vert gjort gjeldande at vilkåret «utilbørlig adferd» er oppfylt. Når det gjeld sjølve tileigninga av tablettane, 
vert det synt til det som er gjort gjeldande ovanfor. I tillegg fortalde ikkje A heile sanninga då næraste leiar 
spurde han. A har ved sine handlingar brote ned den tilliten som er naudsynt for hans stilling som 
fengselsbetjent, både internt og eksternt. 

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet har lagt ned slik påstand: 
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1. Anken forkastes. 
 

2. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet tilkjennes sakskostnader. 
 
 
 
Lagmannsretten har slik vurdering: 
For lagmannsretten er påstandsgrunnlaget til A eit anna enn det var for tingretten, slik at det som skal prøvast er 
om vilkåra for avskil føreligg etter tenestelova § 15 første lekk bokstav a) og b). 

Lagmannsretten finn det teneleg innleiingsvis å knyta merknader til ulike faktiske tema som har vore aktualisert 
under ankeforhandlinga, og vil først gå nærare inn på kva A i lagmannsretten har forklart om omstenda rundt 
tileigninga av tablettar, og omfanget av denne tileigninga, ei framstilling staten under ankeforhandlinga ikkje 
har hatt innvendingar til. 

Ifølgje A har han hatt ein smerteproblematikk sidan han pådrog seg ein skade i ei skulder under trening i 
arbeidet som fengselsbetjent. Dette skjedde før han tok til i X fengsel. Etter det som er opplyst er skaden 
godkjent som yrkesskade. 

A har forklart at første gong han tileigna seg tablettar på jobb i X fengsel, var i 2014, og at det skjedde i 
samband med at han skulle ha fire fortløpande nattevakter. Første natta på vakt fall han på veg ut av ei brakke. 
Han slo då den frå før skadde skuldra, slik at smerter oppstod. A trudde han hadde reseptbelagt smertestillande 
medisin heime, men då han kom heim etter første nattevakta viste det seg at dette var feil. Neste natt, då han 
kjende han trong smertestillande for å klara å fullføra nattevaktene, tok han med seg ein Paralgin forte-tablett 
og ein Ibux 600 mg-tablett frå jobb. Desse tablettane inntok han då han kom heim, slik at han fekk sova. Han 
fullførte dei fire nattevaktene. 

Neste gong han tileigna seg tablettar var i september 2015. A hadde vore sjukemeld i seks veker på grunn av 
skade i ein fot. På grunn av fotskaden hadde han brukt krykker, noko som medførte belastning og smerter i den 
skadde skuldra. Då han skulle ha ei helgevakt etter sjukemeldinga, trudde han at han på vanleg vis hadde med 
seg smertestillande tabletter – Pinex forte – i sekken sin, men desse tablettane var ikkje der. Alternativa for han 
var då å køyra heim, eller å skaffa seg dei smertestillande tablettane han trong på jobb. Tilliks med første gong 
tok han òg denne gongen nokre «overliggarar», altså tablettar som var lagt i dosett til innsette, men som ikkje 
var nytta. Han var etter dette på jobb laurdag og sundag, slik at helgevakta vart utført. 

Siste tileigninga skjedde siste helga i februar 2016. A og kona hadde i forkant av denne helga vore på feriereise 
saman med eit venepar til Ghana, og fleire i reisefølgjet var blitt sjuke. På heimreisa kjende A seg dårleg. I og 
med at vakta han skulle på var ei vakt han hadde bytta med ein kollega, fann han å gå på jobb trass i at formen 
var dårleg. Han tileigna seg og inntok to Paralgin forte-tablettar og ein Ibux 600 mg-tablett tidleg på første 
vakta. Etter endt vakt reiste han heim og sov. På sundagskvelden reiste han på jobb att, framleis i dårleg form. 
Han sov heime på måndagen, tok eigne smertestillande tablettar, og reiste deretter på jobb. I løpet av den 
påfølgjande natta på jobb tileigna han seg og inntok tre Paralgin forte-tablettar. Etter endt vakt reiste han heim 
og vart oppringt av næraste overordna, B, om lag kl 1430. Ho spurde om han kunne koma tidleg på jobb neste 
dag, onsdag 2.3., då det skulle vera eit møte kl 9. Kva møtet skulle handla om vart det ikkje sagt noko om. 

Når det gjeld hendingsforløpet så langt, så har som nemnt ikkje staten hatt innvendingar til dette, med unntak 
av at staten meiner A ikkje kan verta høyrt med at han har teke «overliggarar», eit tema lagmannsretten kjem 
attende til. 

Det følgjer elles av den forklaringa A har gjeve at han erkjenner å ha tileigna seg tilsaman sju Paralgin forte-
tablettar og to Ibux 600 mg-tablettar. Staten har for lagmannsretten ikkje søkt å føra prov for noko anna, og 
lagmannsretten legg til grunn det omfanget A har erkjent. 

Når det gjeld kva som vart sagt og gjort då A onsdag 2.3.2016 vart kalla inn til møte og spurd av fengselsleiar 
C om han hadde tileigna seg tablettar, har A og fengselsleiar C hatt ulike forklaringar i lagmannsretten, og 
usemja mellom partane går særleg på om A har nekta for tileigning innleiingsvis og deretter erkjent fleire 
tilfelle av tileigning utover dagen. 

Lagmannsretten finn det ikkje naudsynt å gå detaljert inn på kva som vart sagt i møta onsdag 2.3., og kva tid 
det vart sagt i løpet av dagen. Det er særleg to grunnar som tilseier at A ikkje kan klandrast for å ha halda 
attende opplysningar denne dagen. 
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For det første er det uomstridd at A ikkje var gjort kjent med kva møtet skulle handla om, og at han møtte 
åleine. For det andre er det klart at A på slutten av dagen, før partane gjekk frå kvarandre, hadde erkjent å ha 
tileigna seg 10–12 Paralgin forte-tablettar. 

Det sentrale for lagmannsretten i dette, er at noko områdingstid må tilkjennast ein tenestemann i ein slik 
situasjon som A var i på møtet. A har forklart at han hadde vanskar med å få plassert hendingane i tid og rom, 
at det gjekk i surr for han og at detaljane kom til han etter kvart. Særleg utfordrande var det ifølgje A at han 
ikkje hadde eigne turnuslister til hjelp for å plassera hendingane i tid og rom. 

Lagmannsretten finn ikkje tilstrekkeleg haldepunkt for at A medvite heldt attende opplysningar den aktuelle 
dagen. Han vart gjeve tid til å tenkja seg om, han tok seg tid, og det er ikkje søkt å føra prov for noko anna eller 
meir enn det han erkjente den aktuelle dagen. Til det sistnemnde høyrer det med å påpeika, at då A etter møtet 
fann ut at han hugsa feil om det samla talet på tablettar han hadde tileigna seg, og deretter nedjusterte dette 
talet, så valde staten å leggja hans nye forklaring til grunn. 

Sjølv om det ikkje er dokumentert kva regelverk for medisinhandtering som galdt for A i stillinga hans, er 
partane samde om at As tileigning av dei aktuelle ni tablettane innebar eit brot på gjeldande reglar, og 
lagmannsretten legg dette til grunn. 

Ei anna problemstilling knytt til medisinhandtering, som partane ikkje er samde om, er om A har tileigna seg 
tablettar som skulle brukast av dei innsette. 

A har forklart at han berre tileigna seg tablettar som låg att i dosettane, og som dei innsette ikkje hadde nytta 
seg av, såkalla «overliggarar». Som nemnt er det ikkje for lagmannsretten dokumentert kva regelverk for 
medisinhandtering som galdt på det aktuelle tidspunktet, heller ikkje når det gjeld handteringa av ubrukte 
tablettar. 

Lagmannsretten har høyrt ulike og sprikande forklaringar om korleis medisinhandteringa har føregått. Det er òg 
gjeve ulike forklaringar om kva som skulle skje, eller faktisk skjedde, med tablettar som ikkje vart brukt av dei 
innsette. Fengselsleiar C har i si forklaring teke utgangspunkt i at tablettane anten var eigd av 
fengselshelsetenesta, altså den kommunale helsetenesta, eller så var dei eigd av dei innsette. Ubrukte tablettar 
som tilhøyrde den kommunale helsetenesta skulle returnerast til helsetenesta, medan ubrukte tablettar 
tilhøyrande dei innsette skulle låsast inn saman med andre private eigendelar fengselet oppbevarte for dei 
innsette. Ifølgje C skulle ubrukte tablettar eigd av den kommunale helsetenesta destruerast, medan andre vitne 
har høyrt at helsetenesta har snakka om gjenbruk. Noko vitneførsel frå den kommunale helsetenesta har ikkje 
vorte tilbydd for lagmannsretten. 

Ut frå dei framlagde prova, finn ikkje lagmannsretten prov for at A har tileigna seg tablettar som var meint til 
bruk for dei innsette. At han har tileigna seg tablettar tilhøyrande andre er uomtvista, men om desse tablettane 
på tileigningstidspunktet var meint for bruk, destruksjon eller anna etterbruk framstår for lagmannsretten som 
uklart. Det kan i alle høve ikkje leggjast til grunn at A var medviten om at tablettane skulle nyttast av dei 
innsette. 

At nokon andre enn fengselet eigde tablettane, slik fengselsleiar C har opplyst om i lagmannsretten, er ei 
opplysning som tilsynelatande ikkje har vore framme i saka tidlegare. Korkje i det som er dokumentert frå 
avskilssaka eller straffesaka framgår det noko direkte om eigarskap til tablettane. I påtaleunnlatinga står det 
ikkje noko om kven tablettane er stole av. 

Lagmannsretten har ikkje høve til å gå nærare inn på dette, men ingenting tyder på at det har vore noko medvit 
hjå dei involverte, heller ikkje under førehavinga av avskilssaka, om at andre enn fengselet eigde tablettane, 
heller ikkje hjå A. Det kan såleis ikkje leggjast til grunn at A var medviten om at tablettane var eller kunne vera 
eigd av dei innsette. 

Partane har elles brukt mykje tid i lagmannsretten på spørsmålet om korleis fengselet har handtert at det over 
tid har mangla tablettar i fengselet. Lagmannsretten har høyrt forklaringar om dette frå fengselsleiar C, 
assisterande fengselsleiar D, fengselsbetjentane E og F, i tillegg til A sjølv. 

Det er for lagmannsretten dokumentert frå det faktiske utdraget side 66-97 notat/ avviksmeldingar der 
fengselshelsetenesta har rapport til leiinga ved fengselet om at tablettar har mangla. Den eldste dokumenterte 
meldinga skriv seg frå 2014 og meldingane går heilt fram til 1.3.2016, dagen då A hadde si siste vakt. 

I tillegg er det dokumentert frå det faktiske utdraget på side 140–172 avviksmeldingar gjeve av fengselsbetjent 
F. Dette er avviksmeldingar for tida etter at A var ute av stillinga. Det er ikkje føreteke noko omforeint 

669



summering av kor mange tablettar det er meldt avvik om i perioden etter at A fråtredde, men A meiner talet 55 
let seg utleia av Fs meldingar. Det utleidde talet er ikkje imøtegått av staten, men fengselsleiar C har forklart at 
berre 1–2 tablettar har mangla etter at A var fråtredd. Det er elles opplyst at avviksmeldingane frå F ikkje 
resulterte i tiltak frå fengselsleiinga si side, heller ikkje i form av melding til politiet. Det framgår både av dei 
dokumenterte avviksmeldingane og forklaringane frå C og D at melding til politiet av desse avvika ikkje vart 
vurdert som aktuelt då det allereide var iverksett nye rutinar. 

Det er elles dokumentert at G frå den kommunale helsetenesta, tilskreiv fengselsleiinga 6.8.2015 om at tablettar 
forsvann, og at ho avslutta skrivet slik: «At det forsvinn tabletter frå innsattes dosetter på uforklarleg vis har nå 
pågått i snart 1 år, det er nødt til å bli tatt tak i denne alvorlege saka nå!» 

Fengselsleiinga ved C og D har i lagmannsretten forklart at førekomsten av avvik vart teke opp i møter med 
fengselsbetjentane. Det er berre dokumentert ei skriftleg melding til dei tilsette om temaet, nemleg ein epost frå 
fengselsinspektør B S. B dagsett 21.8.2015. Eposten lydde slik: 

Helse har den senere tiden rapportert om en oppgang i avvik rundt medisinhåndtering og bruk av dosett. 

Jeg oppfordrer alle som håndterer medisiner om å påse at en deler ut riktig antall tabletter, fra riktig 
dosett, til riktig innsatt og til riktig tidspunkt. 

En skal ikke gi tabletter til andre tider en det som ligger i dosett, uten at dette klareres med helse i forkant. 

I de tilfeller det oppdages avvik skal dette meldes fra om til helse. 

Fengselsbetjentane E og F har forklart at dei ikkje var kjent med omfanget eller innhaldet i 
notata/avviksmeldingane frå fengselshelsetenesta. Desse meldingane gjekk berre til leiinga, etter det som er 
opplyst. Etter E og F sine forklaringar var det ei kjent sak mellom dei tilsette at det var avvik, men at det var 
mange unnskuldelege forklaringar på desse avvika, mellom anna manglande signering på kort og andre former 
for feilrapportering. Lagmannsretten har ikkje motteke noko forklaringar om at det skal ha vore noko uttalt 
mistanke mellom dei tilsette om at nokon tileigna seg tablettar urettmessig. 

Slik saka står for lagmannsretten, kan ikkje lagmannsretten sjå at det er naudsynt å ta stilling til kor omfattande 
avvika har vore og kor mange tablettar som har forsvunne før og etter at A fråtredde. 

Derimot finn lagmannsretten det relevant å konstatera at arbeidsgjevar ikkje på noko tidspunkt har sagt frå til 
dei tilsette at manglar ved medisinhandteringa kunne få konsekvensar for arbeidsforholdet. Kor lenge 
fengselsleiinga har hatt mistanke om at nokon urettmessig tileigna seg tablettar, er uklart. Det er i alle tilfelle 
ikkje haldepunkt for at dei tilsette har vorte gjort kjent med at det frå fengselsleiinga si side har vore mistanke 
om at nokon urettmessig har tileigna seg tablettar. Det må vidare leggjast til grunn at det over lang tid førekom 
avvik, utan at det vart teke tak i av leiinga. Eposten frå G i august 2015 underbyggjer dette. 

Lagmannsretten går etter dette over til den konkrete vurderinga av om det føreligg grunnlag for avskil etter dei 
to aktuelle føresegnene i tenestemannslova § 15. 

Dei aktuelle føresegnene lyder slik: 

En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende: 
a) Har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel 

eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter. 
 

b) Ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til ein stilling eller bryter ned den aktelse 
eller tillit som er nødvendig for stillingen. 

 

§ 15 første lekk bokstav a) skildrar to kategoriar åtferd. Det aktuelle alternativet i denne saka er «grov 
uforstand i tjenesten eller grov krenkelse av tjenestepliktene.» 

Torgeir Bjørnaraa m.fl. skriv følgjande om dette alternativet i Norsk lovkommentar, note 206: 

«Etter lovens § 15 første ledd bokstav a må uforstanden eller krenkelsen være så grov at det framstiller seg 
som rimelig å avskjedige tjenestemannen på tross av at vedkommende eventuelt ikke har fått noen advarsel. 
Se også Rt-2002-273. Hva som er uforstand, vil i seg selv langt på vei være et spørsmål som må vurderes 
uavhengig av den person det gjelder. Det er tale om en aktsomhetsnorm. For så vidt vil «grov uforstand» 
være objektivt bestemt. Hvorvidt vedkommende kan klandres, er derimot et spørsmål om subjektiv skyld, 
m.a.o. om vedkommende kan bebreides atferden. Se Rt-2002-273 flg. Man må kunne hevde at bestemmelsen 
instituerer en alminnelig aktsomhetsnorm. Den som ikke har de personlige egenskaper som gjør at han kan 
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leve opp til denne minimumsnormen, kan ikke unnskylde seg med at han vitterlig ikke visste bedre. Den som 
enten på grunn av sin erfaring eller utdannelse hadde forutsetninger for å leve opp til en høyere 
aktsomhetsnorm, kan på den annen side ikke bli hørt med at så høye krav ikke ville bli stilt til yngre, mer 
uerfarne (Saastad/Debes s. 87 og Bjørnaraa/ Gaard/ Selmer s. 622).» 

Spørsmålet om subjektiv skuld, reiser ingen problem i denne saka, i og med at A har erkjent å ha teke tablettane 
og at han visste at dette var eit pliktbrot. 

Lagmannsretten tar vidare utgangspunkt i dei krav som må stillast til As stilling som fengselsbetjent. Høgsterett 
har sagt noko om dette i Rt-1993-265. Den konkrete saka galdt frådøming av stilling som fengelsbetjent etter 
føresegnene i straffelova, men Høgsteretts utsegner om krava til stilling som fengselsbetjent er generelle og har 
såleis overføringsverdi til denne saka: 

«Stillingen som fengselsbetjent er spesiell og stiller strenge krav til innehaveren. En fengselsbetjent skal 
føre oppsyn med de innsatte og vil som Justisdepartementet også har pekt på i avskjedssaken, ha en 
modellrolle for å påvirke de innsatte i positiv retning. ( ... ) En fengselsbetjent er avhengig av å ha tillit og 
aktelse og å kunne opptre med autoritet for å utføre sine funksjoner.» 

Pliktbrotet i denne saka handlar om at A urettmessig har tileigna seg tilsaman ni tablettar. 

Det er ikkje gjort gjeldande noko kritikk knytt til As disponering av tablettane, heller ikkje at han har innteke 
tablettane og/eller vore påverka av desse i arbeidssituasjonen. 

A sjølv har avvist at tileigninga og bruken har vore utslag av noko rus- eller anna avhengigheitsproblematikk, 
og oppfølgjing av slike tema frå arbeidsgjevar si side har såleis ikkje vore noko aktuelt tema i saka. Det må 
leggjast til grunn at A berre har nytta tablettane sjølv. 

Som gjennomgått ovanfor har det vore gjort gjeldande som klanderverdig at A har tileigna seg tablettar som 
han visste var meint for dei innsette, men dette har ikkje lagmannsretten funne prov for. 

Noko senka terskel for avskil i denne saka på grunn av føregåande åtvaring om tenesterettslege reaksjonar, er 
ikkje påstått, og det er heller ikkje dekning for at noko slikt varsel er gjeve direkte eller indirekte. 

Det er etter dette tileigninga – og berre den – som er det aktuelle kritikkgrunnlaget i relasjon til bokstav a). 

Lagmannsretten finn det klart at urettmessig tileigning av ni smertestillande tablettar av aktuelle type er eit 
alvorleg pliktbrot som kan gje grunnlag for avskil av ein fengselsbetjent etter bokstav a). Kor grovt pliktbrotet 
er må likevel her som elles vurderast i lys av den konkrete situasjonen. 

Når lagmannsretten har kome til at pliktbrotet i dette tilfellet ikkje gjev grunnlag for avskil etter bokstav a), er 
det ut frå ei vurdering av dei konkrete omstenda rundt tileigninga. 

Det er uomtvista at A har hatt og har ein smerteproblematikk. At denne problematikken må leggjast til grunn å 
vera oppstått i arbeid som fengselsbetjent, høyrer med å nemna, sjølv om lagmannsretten ikkje tillegg dette 
avgjerande vekt. Det som derimot er meir sentralt for lagmannsretten, er at det følgjer av As forklaringar at han 
har tileigna seg dei ni tablettane og brukt desse for å kunna utføra tenesta si som fengselsbetjent. Dette, og dette 
åleine, framstår som motivet for tileigninga og bruken av dei smertestillande tablettane. 

Under ankeforhandlinga har det vorte opplyst at fengselet hadde smertestillande tablettar tilgjengeleg for dei 
tilsette, og det har vorte reist spørsmål ved kvifor A ikkje nytta seg av dette tilbodet. As svar på dette har vore 
at dei vanlege medikamenta som fengselet hadde til disposisjon, ikkje inneheldt stoff som var tilstrekkelege for 
å oppnå smertelindring i hans tilfelle. Dei medikamenta han har fått utskrive av fastlegen er reseptbelagte. På 
spørsmål om kvifor han ikkje gjekk til fastlegen og skaffa seg dei smertelindrande middel han trong, har A 
forklart at fastlegen tidlegare hadde gjort han kjent med at utskriving av slike tablettar over eit visst omfang, 
ville medført rapporteringsplikt for fastlegen, noko som igjen ville fått konsekvensar for As førerett til 
motorvogn. A pendla med bil til jobb frå bustaden på Y i Z kommune, og var heilt avhengig av førarkort for å 
kunne utføra arbeidet. 

I ein situasjon som denne, der sjølve bruken av dei aktuelle smertestillande tablettane ikkje er gjort til noko 
problem i forhold til jobbutføringa, vert dei konkrete omstenda rundt tileigninga det sentrale. A har gjort 
pliktbrot knytt til stillinga for å kunna utøva stillinga. Sjølv om pliktbrotet er alvorleg kan det i dette konkrete 
tilfelle ikkje seiast å vera eit slikt grovt pliktbrot som gjev grunnlag for avskil etter bokstav a). 
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Lagmannsretten finn det etter dette ikkje naudsynt å ta stilling til om det er rom for retten til å prøva det 
rimelege og/eller forholdsmessige ved avskil heimla i tenestemannslova § 15 første lekk bokstav a). Etter 
tenestemannslova § 15 første lekk bokstav b) er ikkje dette noko aktuelt tema, då det følgjer av HR-2017-2479-
A at det ikkje er rom for at domstolane kan prøve desse spørsmåla når avskilen er heimla i tenestemannslova § 
15 første lekk bokstav b). 

Når det gjeld § 15 første lekk bokstav b), så er det aktuelle vurderingstemaet om tenestemannen «ved utilbørlig 
atferd i eller utenfor stillingen ( ... ) bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen». 

Om kriteriet i føresegna er det sagt følgjande Rt-1988-664 på side 670: 

«Det er den nødvendige tillit som tjenestemannsloven § 15 første ledd bokstav b bruker som kriterium. 
Kravet om tillit kommer fra to kanter – fra arbeidsgiveren og fra utenverdenen.» 

Vidare uttalar Høgsterett dette i same dom på side 671: 

«Loven krever at den utilbørlige atferd skal bryte ned tilliten. A har om dette vilkår vist til Edvin Saastad 
og Jan Debes, Lov om statens tjenestemenn m m med kommentarer, 1984 88, hvor det heter: «Det er ikke 
nok å skade den aktelse og tillit som er nødvendig for stillingen, men den skal brytes ned. Man kan si at det 
i dette ligger noe uopprettelig for vedkommende. Skaden kan vanskelig gjøres god igjen.» A hevder at et 
mulig tap av tillit for hans del er forbigående, og at loven krav dermed ikke er oppfylt. Slik jeg ser det, må 
loven uttrykk forstås på bakgrunn av det siktemål at hensynet til tjenestens tarv skal være avgjørende, se 
også det jeg tidligere har gjengitt fra avgjørelsen i Rt-1955-1105. Ut fra dette utgangspunkt, kan det ikke 
kreves at tilliten skal være tapt for alltid, men tillitstapet må være vesentlig slik at det vil ta tid å 
gjenopprette tilliten. Jeg tilføyer at jeg ikke kan oppfatte uttalelsene hos Saastad og Debes slik at disse 
forfattere oppstiller et strengere krav.» 

Det følgjer av det lagmannsretten har lagt til grunn ovanfor at A har utført eit pliktbrot. Eit slikt pliktbrot går 
inn under vilkåret utilbørleg åtferd. Eit tillitstap som følgje av utilbørleg åtferd er likevel ikkje tilstrekkeleg for 
avskil. Tilliten må vera broten ned. I dette ligg det ikkje eit krav om at tilliten må vera tapt for alltid, men 
spørsmålet vert om tillitstapet er vesentleg, slik at det vil ta tid å gjenoppretta tilliten. Det aktuelle 
vurderingstemaet vert illustrert gjennom konklusjonen førstevoterande formulerte i Rt-1988-664: «I den 
foreliggende sak anser jeg det klart at tapet av tillit er så langvarig at tilliten må anses brutt ned». 

Lagmannsretten legg til grunn, slik partane er samde om, at det er ei objektiv vurdering som skal gjerast. 
Korleis dei ulike involverte subjektivt vurderer tillitstapet, er såleis ikkje avgjerande. 

Lagmannsretten har høyrt ulike forklaringar om korleis A sine handlingar skal ha påverka tilliten. Fengselsleiar 
C har framhalde at dei som jobba i lag med A kjende heile saka som svært ubehageleg, i og med at dei sjølve 
vart utsett for mistanke. Han har vidare peikt på at representantar for dei tilsette undervegs i avskilsprosessen 
har røysta for avskil. Tilliten frå Vindafjord kommune, gjennom fengselshelsetenesta, meiner han er svekka på 
grunn av saka. For eigen del vurderer han det som har skjedd som svært alvorleg. Hovudtyngda av dei innsette 
slit med rus. Fengselsbetjentane er rollemodellar, og A har ikkje levd opp til dei forventingane som gjeld for 
han i den aktuelle rolla. C hadde stor til tillit til A før dette skjedde, og vart tilsvarande skuffa. At A ikkje 
fortalde alt med ein gong då han vart konfrontert med mistanken, var for C ekstra skuffande, og har spelt ei 
rolle for C si vurdering av tillit. 

Når det gjeld fengselsbetjentar, As kollegaer, er det ingen utanom E og F som har forklart seg i lagmannsretten. 
E og F har båe forklart at dei har full tillit til A. 

Lagmannsretten finn ut frå ei objektiv vurdering at den naudsynte tilliten er svekka som følgje av dei aktuelle 
handlingane. Dette gjeld både det kravet om tillit som arbeidsgjevar og omverda kan stilla. Ein fengselsbetjent 
vil normalt ha endå mindre å gå på enn dei fleste når det gjeld å tileigna seg eigendelar urettmessig i ein 
jobbsituasjon. At han urettmessig har tileigna seg den aktuelle type tablettar, gjer tillitssvikten enno meir 
markert, med tanke på at mange innsette slit med rus- og avhengigheitsproblem, og at fengselet er heilt 
avhengig av å ha tilsette som ikkje gjer noko urettmessig i forhold til slike medikament. 

Når det så gjeld spørsmålet om tilliten er broten ned, finn lagmannsretten at den objektive vurderinga må ta 
utgangspunktet i det aktuelle pliktbrotet, som altså gjeld den urettmessige tileigninga av tablettane, og berre 
den. Som det framgår ovanfor har ikkje lagmannsretten funne at A kan klandrast for noko utover dette, heller 
ikkje at han heldt attende opplysningar då han vart konfrontert med mistanken. Sistnemnde er brukt som eit 
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særleg argument i avskilssaka, spesielt vedrørande spørsmålet om tillitstap. Dette momentet er det ikkje rom for 
ved vurderinga av tillitstapet. 

Ved den objektive vurdering av tillitstapet hjå dei andre tilsette, er det for lagmannsretten eit sentralt poeng at 
det ikkje er påstått at det i forkant av As fråtreden var noko tema mellom dei tilsette at nokon tileigna seg 
tablettar urettmessig. Tvert om er det uomtvista at dei tilsette var utan nemnande kjennskap til 
avviksmeldingane og omfanget av desse. Det er såleis vanskeleg for lagmannsretten å sjå at nokon kan ha kjent 
seg mistenkeleggjort på grunn av As handlingar. Noko anna er det om dei tilsette har opplevd tap av tillit til A 
etter at dei vart kjent med handlingane hans. Dei fengselsbetjentane som har forklart seg om dette, har uttrykt at 
dei framleis har tillit til A. Objektivt sett finn lagmannsretten at vurderinga av tillitstapet hjå dei andre tilsette, 
må basera seg på As handlingar og dei konkrete omstenda rundt tileigninga av tablettane som lagmannsretten 
har lagt til grunn. 

Lagmannsretten har kome til at det ikkje føreligg eit slik vesentleg tillitstap som det vil ta tid å gjenoppretta, og 
at det følgjeleg ikkje er grunnlag for avskil etter tenestemannslova § 15 første lekk bokstav b). 

Det er særleg to moment, som sett i samanheng, vert avgjerande for lagmannsretten. 

Det første moment gjeld det forhold lagmannsretten har vektlagt ved vurderinga av pliktbrotet, nemleg at 
tileigninga av tablettane skjedde for at A skulle kunne utføra arbeidet sitt. Når dette vert samanhalde med ein 
tenestehistorikk der det er opplyst at A har arbeid 22 år i fengselsvesenet utan nokon merknad til 
tenesteutføringa, jf HR-2017-2479-A, så gjev ikkje dei aktuelle handlingar i den konkrete situasjonen grunnlag 
for eit slik tillitstap over tid som lova stiller krav om for avskil. 

Lagmannsretten har etter dette kome til at det korkje er grunnlag for avskil etter tenestemannslova § 15 første 
lekk bokstav a) eller bokstav b), og det sentrale tilsetjingsrådet sitt vedtak av 19.9.2016 om å oppretthalda X 
fengsel sitt vedtak av 7.7.2016 om avskil av A, vert kjent ugyldig. 
 
 
Skadebot 
A har lagt ned påstand om å verta tilkjent skadebot for økonomisk og ikkje–økonomisk tap fastsett etter retten 
sitt skjønn. 

Avskilen av A er funnen å vera ugyldig og det føreligg då etter tenestemannslova § 19 sjuande lekk, grunnlag 
for å krevja skadebot etter arbeidsmiljølova § 15-12. 

Om fastsetjing av skadebota er det sagt følgjande i arbeidsmiljølova § 15-12: 

Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, 
arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. 

Føresegna seier at utmåling skal skje ut frå ei brei rimelegvurdering. Når det gjeld lønskravet er utgangspunktet 
at dette skal dekkjast fullt ut, jf Rt-2001-1253. 

Det følgjer vidare av Rt-2005-518, med tilvising til Ot.prp.nr.41 (1975–1976) side 78, at det normalt ikkje bør 
gjerast frådrag for inntekt av anna arbeid arbeidstakaren måtte ha hatt i perioden etter den urettmessige 
avskilen. Dette gjeld etter proposisjonen med mindre «arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av stillingen». I 
Rt-2005-518 er det sagt at unntaket gjeld for dei tilfelle der arbeidstakaren kjem i ein fast og ordna 
arbeidssituasjon i ein stor del av tida han har vore ute av den opprinnelege stillinga. 

A har forklart at han i tida etter at han vart gjeve avskil har arbeidd i fire månader i ein omsorgsbustad og at han 
elles har teke oppdrag som reiseleiar. Inntektene for arbeidet i omsorgsbustaden vart på ca kroner 130 000 i 
2017 og inntekta frå arbeidet som reiseleiar har vore på om lag 120 000 i året. Lagmannsretten finn ikkje at 
dette er inntekter som skriv seg frå ein fast og ordna arbeidssituasjon på ein slik måte at det skal gjerast frådrag 
ved utmålinga av lønskravet. 

Lagmannsretten legg elles til grunn at i den grad A har fått utbetalt dagpengar, vil han ha tilbakebetalingsplikt 
for desse i den grad han får dekka tapt arbeidsinntekt, slik at dagpengeutbetalingar ikkje kjem til frådrag. 

A vart suspendert frå stillinga den 11.3.2016. Den 10.6.2016 vart suspensjonen forlenga med inntil tre månader. 
A vart gjeve avskil 14.7.2016. Både avskilen og suspensjonsvedtaket vart påklaga og Det sentrale 
tilsettingsrådet for Kriminalomsorgen trefte endeleg vedtak 19.9.2016. I vedtaket vart både avskilen og 
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vedtaket om forlenga suspensjon oppretthalde. Lagmannsretten legg til grunn, i samsvar med vedtaka, at A var 
suspendert og mottok løn fram til 10.9.2016. Det vert såleis føresett at han ikkje hadde noko økonomisk tap i 
denne perioden. Frå 10.9.2016 fram til dags dato legg lagmannsretten til grunn at A ikkje har motteke løn frå X 
fengsel. Det er frå A opplyst at lønstapet for perioden han har vore ute av stilling kan reknast ut frå ei årsløn på 
kroner 560 000. Det er ikkje reist motsegn til dette utgangspunktet for tapsutrekninga. 

Lagmannsretten legg til grunn at domen vil ha som verknad at A skal gjeninntre i stillinga, og finn difor at den 
aktuelle tapsperioden for lønskravet vert å rekna frå 10.9.2016 til 10.11.2018, noko som gjev eit samla lønskrav 
på kroner 1 213 333. 

Når det gjeld kravet om skadebot for ikkje–økonomisk tap, finn ikkje lagmannsretten grunnlag for å tilkjenna 
slik skadebot. A har gjennom den urettmessige tileigninga av tablettane sjølv sett seg i ein situasjon som 
arbeidsgjevar hadde grunn til å reagera på. Sjølv om avskilen vert kjent ugyldig, har ikkje avskilssaka vorte 
handtert på ein slik måte at han kan krevja skadebot for ikkje–økonomisk tap, all den tid han sjølv har sett seg i 
den aktuelle situasjonen. 

Lagmannsretten finn etter dette å utmåla skadebot i medhald av arbeidsmiljølova § 15-12, og skadebota vert å 
setja tilsvarande lønskravet til kroner 1 213 333. 
 
 
Sakskostnader 
Ankande part har vunne saka og har etter tvistelova § 20-2 første lekk, jf § 20-2 andre lekk, krav på full 
skadebot for sine sakskostnader frå motparten. Lagmannsretten har vurdert om det føreligg slike tungtvegande 
grunnar som gjer det rimeleg heilt eller delvis å frita for sakskostnadsansvaret, men har ikkje funne at slike 
grunnar ligg føre, jf tvistelova § 20-2 tredje lekk. Advokat Graasvold har på vegner av A framlagt 
sakskostnadsoppgåve for lagmannsretten. Det framgår av oppgåva at utgifter til salær har vore kroner 102 000, 
med tillegg av meirverdiavgift kroner 25 500, totalt kroner 127 500. I tillegg er det kravd dekka utgifter til fly, 
hotell m.m. med kroner 15 344. Det samla sakskostnadskravet for lagmannsretten vert såleis kroner 142 844. 
Det er ikkje fremja motsegn mot kravet. Lagmannsretten finn å ta kravet til følgje då kostnadene synest 
naudsynte og det har vore rimelege å pådra dei, jf tvistelova § 20-5 første lekk. 

Ankande part har vidare kravd dekka sakskostnadene for tingretten. Lagmannsretten legg sitt eige resultat til 
grunn ved avgjerda om kravet, jf tvistelova § 20-9 andre lekk. 

Det er framlagt sakskostnadsoppgåve fremja for tingretten av advokat Trond William Andersen på vegner av A. 
Det framgår av oppgåva at salærkravet er kroner 232 716 eksklusiv meirverdiavgift. Meiravgifta vert kroner 58 
179. Totalt vert salærkravet kroner 290 895. I tillegg er det kravd dekka utgifter til hotell, transport med kroner 
5 630. Det samla sakskostnadskravet for tingretten vert såleis kroner 296 525. Det framgår ikkje av rettsboka 
frå tingretten at det vart fremja motsegn mot kravet. Lagmannsretten ser ikkje at det føreligg slike tungtvegande 
grunnar som gjer det rimeleg heilt eller delvis å frita for sakskostnadsansvaret, jf tvistelova § 20-2 tredje lekk. 
Lagmannsretten finn å ta kravet til følgje då kostnadene synest naudsynte og det har vore rimelege å pådra dei, 
jf tvistelova § 20-5 første lekk. 

Domen er samrøystes. 

Domen er ikkje sagt innan fristen i lova. Grunnen er tyngjande arbeidsbør. 

Domsslutning: 
1. Det sentrale tilsetjingsråd for Kriminalomsorgen sitt vedtak av 19.9.2016 om oppretthalding av X fengsels 

vedtak av 7.7.2016 om avskil av A, vert kjent ugyldig. 
 

2. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet vert dømd til å betala A skadebot for økonomisk tap med 1 
213 333 – einmilliontohundreogtrettentusentrehundreogtrettitre – innan 2 – to – veker frå forkynning av 
denne domen. 

 

3. I sakskostnader for lagmannsretten betalar staten v/Justis- og beredskapsdepartementet til A 142 844 – 
eitthundreogførtitotusenåttehundreogførtifire – kroner innan 2 – to – veker frå forkynning av denne domen. 

 

4. I sakskostnader for tingretten betalar staten v/Justis- og beredskapsdepartementet til A 296 525 – 
tohundreognittisekstusenfemhundreogtjuefem – kroner innan 2 – to – veker frå forkynning av denne domen. 

674



 
  

 

Gulating lagmannsrett - Dom og kjennelse - LG-2018-13170 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom og kjennelse 
Dato 2018-11-12 
Publisert LG-2018-13170 
Stikkord Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Rett til å stå i stilling. Erstatning. 

Arbeidsmiljøloven § 16-1, § 16-2 og § 16-4 tredje ledd, jf. § 15-11. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på 

Flesland utenfor Bergen var en virksomhetsoverdragelse etter aml. § 16-1. Saken 
gjaldt også krav om erstatning og krav om å stå i stilling. Partene var enige i at 
overføringskriteriet var oppfylt. Tvisten knyttet seg til de to øvrige vilkår; om det 
forelå en selvstendig økonomisk enhet og om virksomhetens identitet var i behold 
etter overføringen. I motsetning til tingrettens flertall kom lagmannsretten til at 
vilkårene for virksomhetsoverdragelse var oppfylt, og at ankende part hadde krav 
på å stå i stillingen samt krav på erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap. 
Dommen var enstemmig på alle punkter. 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2017-57465 – Gulating lagmannsrett LG-2018-13170 
(18-013170ASD-GULA/AVD2).Anke til Høyesterett over lagmannsrettens dom 
ikke tillatt fremmet, HR-2019-455-U. 

Parter A (advokat Eyvind Mossige) mot Bristow Norway AS (advokat Hege Merete 
Oftedal).Partshjelper Landsorganisasjonen i Norge (advokat Alexander Cascio). 

Forfatter Lagdommer Margareth Christophersen, lagdommer Kai Ove Roseth og 
ekstraordinær lagdommer Walter Wangberg.Meddommere: distriktssekretær 
Torbjørn Reigstad og HR-direktør Per Arne Berge. 

Sist oppdatert 2019-03-07 
 

 
 

 

Saken gjelder spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen er 
en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Saken gjelder også krav om erstatning og krav om å 
få stå i stilling. 

Når det gjelder fremstillingen av saksforholdet, vil lagmannsretten først redegjøre for de involverte selskaper, 
virksomheten og kontraktsoverføringen mv, og deretter for ankende parts forhold. Det vises til følgende: 

CHC Helikopter Service AS (heretter CHC) og Bristow Norway AS (heretter Bristow) er aktører innen 
personellbefordring med helikoptre til og fra basene i Norge og til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen og i 
Norskehavet. Begge selskapene hadde baser for helikopterdrift i Bergen. Denne virksomheten er basert på 
avtaler med ulike oljeselskaper som har sine installasjoner offshore. Energiselskapet Statoil (nå Equinor) er den 
største aktøren, og personbefordringsavtalen med Equinor er den største avtalen i dette aktuelle området. 
Kontraktsintervallene på avtalen er normalt 5 år, med opsjon på forlengelse. 

Både CHC og Bristow er totalleverandører av tjenester knyttet til personbefordring av offshorearbeidere. I dette 
ligger at selskapene selv utfører flygning og ruteplanlegging, helikoptervedlikehold, sikkerhetsorienteringer og 
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trafikktjenester, herunder innsjekk av passasjerer, såkalt «ground handling». Sistnevnte oppgaver, 
trafikktjenester, herunder innsjekk, kommenteres nærmere nedenfor. 

Før 1. mai 2017 ble Equinor sitt totale behov for helikoptertjenester offshore fordelt på to separate kontrakter, 
benevnt «Bergen 1» og «Bergen 2». Kontraktene ble betjent av henholdsvis CHC og Bristow. Det er ikke 
omstridt at dette var rene kapasitetskontrakter uten tildeling av ruter og/eller installasjoner, områder, felt osv. 
Det var kun antall helikoptre som var spesifisert i avtalene. CHC og Bristow hadde henholdsvis 6-8 og 3 
operative helikoptre. 

Equinoril utlyste anbudskonkurranse knyttet til avtalen som er benevnt «Bergen 1», og i februar 2016 ble det 
avklart at Bristow hadde vunnet anbudskonkurransen. Senere ble avtalen benevnt «Bergen 2» inkorporert i det 
totale oppdraget. Avtalen gjeldt med virkning fra 1. mai 2017. 

Ingen av kontraktene med Equinor er fremlagt i saken, til tross for gjentatt provokasjoner fra ankende parts 
side. Ankemotparten har vist til at konkurransehensyn og behov for hemmelighold av 
forretningshemmeligheter tilsier at avtalene ikke fremlegges. Det er imidlertid uomtvistet at kontraktene 
inneholder de samme elementene; befordring av personell med helikopter til installasjoner offshore med 
tilhørende aktiviteter; trafikktjenester, vedlikehold mv. Dette er sammensatte kontrakter som inneholder flere 
elementer, og der trafikktjenester, som denne saken gjelder, inngår som ett av flere elementer. I kontrakten 
mellom Equinor og Bristow er som nevnt antall helikoptre lavere enn den kapasiteten som betjente det totale 
behovet før 1. mai 2017. Reduksjonen utgjør 1 helikopter. 

Trafikkontoret til CHC har i gjennomsnitt vært bemannet med 10 til 11 ansatte, men antall ansatte ble redusert 
til 7 i 2016. Denne nedbemanningen var dels begrunnet i at oppgaven med innsjekk av passasjerer ble overtatt 
av Securitas fra CHC i januar 2016. Dette skjedde etter initiativ fra Equinor. Som følge av at Bristow overtok 
kontrakten med Equinor, og den påfølgende forventede reduserte produksjon, iverksatte CHC en prosess med 
ytterligere nedbemanning. Planen var at dette skulle gjennomføres i løpet av første del av 2017, og at det skulle 
nedbemannes til 2 eller 2 1/2 stillinger. Etter at resultatet av anbudskonkurransen forelå i februar 2017, ble det 
av styret i CHC besluttet at basen i Bergen skulle legges ned. Dette styrevedtaket ble senere omgjort. 

Etter 1. mai 2017 ble aktiviteten ved CHC sin base på Flesland kraftig redusert, til ca 80–90% færre flygninger. 
Fra samme tidspunkt ble antall ansatte redusert fra 7 til 3 i to og en halv stillinger, det vil si en reduksjon på ca 
64%. Pr 8. september 2017 var all aktivitet ved CHC sin base på Flesland lagt ned. Aktiviteten etter 1. mai 
2017 var knyttet til avtale mellom CHC og Faroe Oil fra april 2017 om flygninger fra basen på Flesland. 
Avtalen ble forlenget med varighet ut året 2017. CHC hadde også flygninger for selskapet Wintershall. I juni 
eller juli 2017 inngikk CHC avtale med Equino om såkalte ad hoc flygninger til båter og plattformer. CHC 
besluttet å sette ut alle trafikktjenester i Bergen til Securitas Transport Aviation Security AS. Dette skjedde med 
virkning fra 1. september 2017. 

CHC hadde allerede i 2012 eller 2013 inngått kontrakt med Total om flygninger til Martin Linge-feltet i 
Nordsjøen. Først i februar 2017 ble det avklart at flygningen skulle skje fra basen i Bergen. Martin Linge-feltet 
skulle egentlig ha startet produksjonen i 2016. På grunn av uforutsette omstendigheter ble oppstart senere 
forskjøvet til 2018. 

Bristow sin overtagelse av Equinor-kontrakten innebar at selskapet hadde behov for flere ansatte. Etter 
utlysning av ledige stillinger til trafikkavdelingen, ble 2 av 7 tidligere arbeidstakere hos CHC ansatt hos 
Bristow, det vil si 28,6% av arbeidstokken hos CHC Ankende part har søkt stillinger hos Bristow, men har ikke 
fått tilbud om ansettelse. 

Når det gjelder ankende parts forhold, vises til følgende: 

A ble ansatt som driftskoordinator i CHC den 1. desember 2008 med arbeidssted på heliporten på Flesland. A 
var tilknyttet trafikkontoret. Hennes arbeidsoppgaver omfattet i utgangspunktet innsjekk og kontroll med 
passasjerer til videre sikkerhetsklarering, herunder sikkerhetsinformasjon, samt å sikre at passasjerene ble trygt 
plassert i helikopterne mv. 

I november 2016 ble det holdt drøftingsmøte mellom CHC og de tillitsvalgte etter Hovedavtalens regler, og 
etter arbeidsmiljølovens regler om masseoppsigelse. I januar 2017 ble A innkalt til drøftingsmøte i henhold til 
arbeidsmiljølovens § 15-1. Den 18. januar 2017 besluttet arbeidsgiver å si opp A. Den 16. februar 2017 ble det 
holdt forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3 etter krav fra A. 
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Den 4. april 2017 fremmet A søksmål mot CHC ved Stavanger tingrett med krav om at oppsigelsen var 
ugyldig, samt krav om erstatning. Det ble anført at oppsigelsen i realiteten skyldtes virksomhetsoverdragelse. 

Den 5. april 2017 tok A ut søksmål mot Bristow med krav om at hennes arbeidsforhold i CHC var overført til 
Bristow med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse. Det ble samtidig fremmet begjæring om 
midlertidig forføyning med krav om rett til å stå i stilling. 

De to søksmålene ble forent til felles behandling. CHC og Bristow innga tilsvar og påstod frifinnelse under 
henvisning til henholdsvis at oppsigelsen var gyldig og at reglene om virksomhetsoverdragelse ikke kom til 
anvendelse. Under saksforberedelsen ble begjæringen om midlertidig avgjørelse trukket tilbake av A. 

I september 2017 ble saken mellom A og CHC forlikt, og saken ble hevet ved kjennelse av 29. september 2017. 

Stavanger tingrett avsa 24. november 2017 dom med slik domsslutning: 

I hovedsaken: 
1. Bristow Norway AS v/styrets leder, frifinnes. 

 

2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. 
 

Kravet om kjennelse om å fortsette i stillingen: 
1. A gis ikke rett til å fortsette/gjeninntre i stilling i Bristow. 

 

2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger. 
 

Begjæringen om midlertidig forføyning: 
1. Begjæringen om midlertidig forføyning, trekkes. 

 

2. A pålegges til innen 2 – to – uker å betale saksomkostninger til Bristow Norway AS med kr 20.000 – 
kronertyvetusen – . 

 

Dommen er avsagt under dissens fra en meddommer. 

A, v/advokat Eyvind Mossige, har i rett tid anket dommen og kjennelsen til lagmannsretten. Anken gjelder 
bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Bristow, v/advokat Hege Merete Oftedal, har inngitt tilsvar og påstått 
anken over dommen og kjennelsen forkastet. Ved prosesskrift av 26. januar 2018 erklærte Landsorganisasjonen 
i Norge (LO) partshjelp til støtte for ankende part i medhold av tvisteloven § 15-7 (1) bokstav b). 

Ankeforhandling ble holdt i Bergen i perioden 2.–4. oktober 2018. Ankende part, A, møtte med sin 
prosessfullmektig, advokat Eyvind Mossige, og ga forklaring. For ankemotparten møtte daglig leder B sammen 
med prosessfullmektig, advokat Hege Merete Oftedal, og ga forklaring. For partshjelperen møtte advokat 
Alexander Cascio. Lagmannsretten hørte forklaring fra seks vitner. Når det gjelder forhandlingens forløp for 
øvrig, vises til rettsboken. 
 
 
Ankende parts påstandsgrunnlag 
Saken gjelder spørsmål om det foreligger virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Den sentrale 
problemstillingen er om det er overført en enhet som har beholdt sin identitet etter overførselen. 

I dette tilfellet er det trafikkavdelingen som ble overført, og ikke oppgaven med innsjekking av passasjerer. 
Kontrakten vedrørende innsjekk ble overført fra Statoil til Securitas Aviation Security AS i januar 2016, og har 
ingenting med nærværende sak å gjøre. Ingen av kontraktene med Equinor er fremlagt i saken, til tross for 
provokasjoner. Dette har betydning for bevisbyrden, jf. Fanebust, Oppsigelse i arbeidsforhold, 3. utg., side 314. 
Den såkalte «rammeavtalen» mellom CHC og Equinor, som ble inngått etter 1. mai 2017, er heller ikke 
fremlagt. Det må legges til grunn at avtalen kun gir Equinor rett til å bestille turer til og fra 
offshoreinstallasjoner, men ikke innenfor Bristow sin kontrakt med Equinor. 

Aktiviteten i CHC ble dramatisk redusert etter 1. mai 2017. På skjæringstidspunktet hadde Bristow overtatt to 
eller tre av syv ansatte, det vil si 28,6% eller 42, 9% av arbeidsstokken. Antall flygninger gikk ned fra 600 
timer før 1. mai 2017 til 56 timer etter nevnte tidspunkt. Reduksjonen var en følge av at CHC mistet kontrakten 
med Equinor. Det anføres at mer enn 90% av produksjonen ble overført til Bristow. Bevisførselen hva angår 
situasjonen etter 1. mai 2017, viser at kunden og passasjerene var de samme som da CHC hadde kontrakten 
med Equinor, at arbeidsoppgavene i trafikkavdelingen er de samme, og at infrastrukturen er helt lik som 
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tidligere. Det er her tale om aktivitet i henhold til en standardisert avtale om ground handling på 
flyplasser/heliporter. 

Når det gjelder sakens rettslige utgangspunkt, vises til at arbeidsmiljøloven kapittel 16 er en implementering av 
EU-regler, og rettspraksis fra EU-domstolen er relevant. Det er situasjonen på overdragelsestidspunktet som er 
avgjørende, jf. Rt-2012-983, avsnitt 59. Spørsmålet er om det foreligger en virksomhetsoverdragelse når CHC 
mistet sin største kunde som stod for 90% av aktiviteten på Flesland, til sin konkurrent. Etter arbeidsmiljøloven 
§ 16-1 må tre vilkår være oppfylt for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse. De tre 
hovedspørsmålene er om ground handling er en selvstendig økonomisk enhet, om enheten har overført sin 
identitet etter overføringen og om det er snakk om en kontraktsmessig overføring. Partene er enige i at det 
foreligger en kontraktsmessig overføring. 

Til spørsmålet om det foreligger en selvstendig økonomisk enhet, vises til leiekontrakten mellom Bristow og 
Avinor, samt at Luftfartsverket ensidig kan endre kontorlokaler mv. Dette trekker i retning av at avdeling for 
trafikktjenester utgjør en selvstendig økonomisk enhet. Tilsvarende gjelder for at virksomheten fortsatte i 
lokaler som er øremerket som heliport. Det har ingen betydning at det før 1. mai 2017 forelå to kontrakter med 
Equinor. Det gjelder ikke noe krav om at overføringen må gjelder en spesifikk avdeling eller enhet hos 
overdrager. I hovedsak gjelder det en grense nedad mot overføring av enkeltaktiva eller kun selve aktiviteten. 

Den grunnleggende dommen på dette punkt er Suzen-dommen, som presiseres i Jouini-dommen, og som 
gjengis i Rt-2011-1755 (Gate Gourmet-dommen). Det vises videre til Eltel- dommen (LG-2011-84696), som 
ankemotparten trekker for langt. Det vises videre til Rt-2012-983, Rt-2015-718, Rt-2006-71 mv. Det anføres at 
det i dette tilfellet er overført en selvstendig økonomisk enhet. Det avgjørende er at den enhet som overføres er 
en samling av ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg 
om hoved- eller bivirksomhet. I praksis stilles det ikke store krav til hva som er en selvstendig enhet. 

Når det gjelder identitetsvilkåret, skal det foretas en helhetsvurdering av de forhold som karakteriserer 
transaksjonen, herunder type virksomhet, hvorvidt det har skjedd overføring av fysiske aktiva som bygninger 
og løsøre, verdien av immaterielle aktiva, om størstedelen av de ansatte overtas, om kundekretsen overtas og 
grad av likhet mellom aktivitetene før og etter overtagelsen. Dette følge av en grunnleggende dom fra EU-
domstolen fra 1986, Spijkers [Skal vel være C-24/85, Lovdatas anm.]. Momentlisten er ikke uttømmende og 
vekten av det enkelte moment vil avhenge av hva som karakteriserer transaksjonen. Høyesterett har i to 
dommer om ground handling, Bardufosss og SAS, konkludert med at leverandørskifte er en 
virksomhetsoverdragelse. I denne saken er det samme type virksomhet som utføres nå, som før overdragelsen. 
Det har ingen betydning at Bristow også har oppgaven med innsjekk av passasjerer, slik som CHC hadde frem 
til 1. september 2016. Det er ikke overført aktiva i form av bygning mv, men det har ikke avgjørende 
betydning, jf. at det her dreier seg om en spesialtilpasset bygning og Rt-2015-718, avsnittene 84, 87 og 88. Det 
vises videre til at kundekretsen er den samme både før og etter overføringen, og at Bristow har overtatt en stor 
del av de ansatte hos CHC. Det anføres at identitetsvilkåret er oppfylt. 

I dette tilfellet foreligger det en virksomhetsoverdragelse, og det innebærer at arbeidsforholdet overføres til ny 
arbeidsgiver, jf arbeidsmiljøloven § 16-2. Virksomhetsoverdragelsen gir ikke i seg selv grunnlag for oppsigelse, 
jf. arbeidsmiljøloven § 16-4 (1). Virksomhetsoverdragelsen gir grunnlag for krav om ansettelse hos erverver, jf. 
arbeidsmiljøloven § 16-4 (3) 2, jf. § 15-12, og tilsidesettelse av reglene om virksomhetsoverdragelse gir 
grunnlag for erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 16-4 (3), jf § 15-12. 

Forliksavtalen mellom ankede part og HCH, som ble inngått mer enn fire måneder etter skjæringstidspunktet, 
har ikke betydning verken i forhold til ankende parts krav på erstatning eller rett til å stå i stilling. Partene er 
ikke uenige hva angår den konkrete utmålingen av erstatning for økonomisk tap. Dommen inntatt i Rt-2015-
1276A [Skal vel være HR-2015-1276-A, Lovdatas anm.] gir veiledning hva angår utmåling av erstatning for 
ikke-økonomisk skade (oppreisning). Dersom ankende part gis medhold i hovedspørsmålet, har hun krav på 
erstatning og hun har også krav på å stå i stillingen. Det anføres at ankende part uansett har rett til å stå i stilling 
inntil saken er rettskraftig avgjort. 

Ankende part har lagt ned slik påstand: 
1. A sine rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalen med CHC Helikopter Services AS er overført til 

Bristow Norway AS. 
 

2. A tilkjennes erstatning for økonomisk tap fastsatt etter rettens skjønn, og ikke-økonomisk tap fastsatt etter 
rettens skjønn, begge med forfall 14 – fjorten – dager etter dommens forkynnelse med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente inntil betaling finner sted. 
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3. A tilkjennes saksomkostninger både for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. 
 

Som kjennelse: 
1. A har rett til å fortsette i stillingen i Bristow Norway AS med virkning fra den dag retten beslutter, jf. 

AML. § 16-4 (3) jf. AML. § 15-11 og § 17-4 (5) 
 

2. A tilkjennes saksomkostninger både for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett 
 
 
 
Partshjelperen, Landsorganisasjonen i Norge, har sluttet seg til ankende 
parts anførsler, og særlig pekt på følgende: 
Arbeidsmiljøloven kapittel 16 gjennomfører EF direktiv 2001/23 i norsk rett. Direktivet har som formål å 
beskytte arbeidstakere, jf. direktivets fortale punkt 3,og blant annet Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 256. 
Formålet står helt sentralt ved tolkningen og anvendelsen av reglene, jf. blant annet Rt-2012-983. 
Konkurransehensyn har ingen plass i vurderingen, jf. blant annet Rt-2010-330. Dersom vilkårene for 
virksomhetsoverdragelse er oppfylt, overføres arbeidsforholdet automatisk i kraft av loven, også mot ervervs 
vilje. Det vises til fast praksis fra EU-domstolen. Reglene gjelder også for arbeidstagere som beholdt sitt 
arbeidsforhold til overdrageren, jf. LE-2015-103142. 

Enhetsvilkåret aktualiseres ved overføring av del av virksomhet. I praksis er det her snakk om grensen nedad 
mot overføring av enkeltaktiva, jf. blant annet Ot.prp.nr.71 (1991–1992) side 32. I Rt-2015-718 oppstilles to 
ulike tilnærminger til den konkrete enhetsvurderingen. Der det ikke overføres en klart identifiserbar uavhengig 
avdeling, gjøres det i hovedsak kun en vurdering av om identiteten er i behold, slik som i Rt-2010-330. Det 
gjelder en lav terskel for at det skal anses å foreligge en selvstendig enhet, jf. blant annet Mona Næss, 
«Virksomhetsoverdragelse», 2013, side 63. Overtagelse av en kundekontrakt knyttet til en stedbunden 
virksomhet kan ofte være tilstrekkelig til å utløse virksomhetsoverdragelse. 

Når det gjelder generelt om identitetsvilkåret, vises blant annet til Rt-2012-983, Spijkers-dommen og Rt-2015- 
718. Vekten av momentene som oppstilles i Spijkers-dommen vil avhenge av virksomhetens art, det vil si hva 
som er karakteristisk for virksomheten. Det skal foretas en helhets – og realitetsvurdering, jf. Stein Evju, 
«Virksomhetsoverdragelse i utvikling», Arbeidsrett nr1/2006, side 52-54. I begge avgjørelsene fra Høyesterett 
som gjelder bakketjenester, ble det ansett å foreligge virksomhetsoverdragelse, jf. Rt-2006-71 (SAS Braathens) 
og Rt-2010-330 (Bardufoss). Det foreligger dessuten en ny og relevant dom fra Agder lagmannsrett, LA-2017-
816, som konkludere på samme måte. Det vises videre til juridisk teori om det samme. Det anføres å foreligge 
klar bransje- og rettspraksis som gir presumpsjon for virksomhetsoverdragelse. Det foreligger ikke konkrete 
omstendigheter i denne saken som tilsier motsatt konklusjon. 

Når det gjelder stedbunden virksomhet, vises blant annet til Rt-2015-718 og juridisk teori. I Høyesteretts 
avgjørelse i HR-2017-2277 pekes blant annet på betydningen av at tjenesten utføres innenfor samme 
rammeverk. Når det gjelder overtagelse av ansatte, kan det ikke opereres med en fast nedre grense, jf. Rt 2015-
718. Det er ikke av avgjørende betydning at overtagelsen er resultat av en åpen tilsettingsprosess, jf. Rt-2010-
330. Mange dommer fra EU-domstolene gjelder virksomhet som er karakterisert av ansatte. Hvem som eier 
driftsmidlene som brukes har ingen betydning, jf. Rt-2006-71. Endret driftsmåte/organisering har heller ingen 
betydning, jf blant annet Rt-2010-330. 

I identitetsvurderingen i denne saken, må det legges til grunn at aktiviteten fullt ut er videreført. Det er snakk 
om en svært standardisert virksomhet, som drives innenfor samme regelverk og rettsgrunnlag. Driften er 
videreført i den samme spesialtilpassede bygningen, og med den samme infrastruktur. Det aktiva som har gått 
over til Bristow er kundeavtalen med Equinor, som har en betydelig økonomisk verdi, og som utgjorde det 
vesentlige av CHC sitt inntektspotensiale. To eller tre av de syv ansatte gikk over til Bristow, og det meste av 
utstyr er det samme som tidligere. Det som ikke er overtatt er de resterende ansatte, utstyr av ubetydelig verdi 
og et lite kontor. 

Det foreligger en virksomhetsoverdragelse i dette tilfellet. Det betyr at ankende parts arbeidsforhold ble 
overført til Bristow i kraft av aml. § 16-1 den 1. mai 2017. Forliksavtalen med tidligere arbeidsgiver inngått 
mer enn fire måneder senere påvirker ikke dette. Ankende part har rett til å stå i stilling under sakens 
behandling, også for det tilfellet at lagmannsretten konkluderer med at det ikke foreligger 
virksomhetsoverdragelse. 
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Landsorganisasjonen i Norge (LO) har lagt ned slik påstand: 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) tilkjennes sakens omkostninger. 
 
 
Ankemotpartens påstandsgrunnlag 
Det anføres at tingrettens dom er korrekt, både med hensyn til resultat og begrunnelse. 

Spørsmålet er om avdeling for trafikktjenester (ground handling) i CHC er overført i rettslig forstand til 
Bristow etter at sistnevnte vant anbudskonkurranse om kontrakt med Equinor. Saken er prinsipiell, selv om den 
kun gjelder en ansatt og en kontrakt. 

De avgjørelser som ankende part har vist til, blant annet SAS-dommen, har ikke direkte overføringsverdi til 
denne saken. SAS-dommen gjaldt ikke trafikktjenester, men personbefordring. Denne saken gjelder ett element 
i en større sammensatt leveranse. Dette forholdet, sett i sammenheng med at det var gjenværende virksomhet i 
CHC etter 1. mai 2017, er sentrale momenter og innebærer at de avgjørelser som ankende part har vist til ikke 
har direkte overføringsverdi til denne saken. 

Når det gjelder sakens faktum, må retten legge følgende til grunn med hensyn til hva som er felles for CHC og 
Bristow: det er snakk om to helikopterselskap som begge driver med personbefordring av offshorearbeidere, 
selskapene er konkurrenter og de eneste aktørene innen denne type virksomhet i Norge. Begge selskapene har 
hatt baser i Norge i lengre tid og har flere kunder, hvorav Equinor er den største. Det er snakk om 
tidsbegrensede kontrakter med kontraktsintervaller på 5–10 år med opsjon på forlengelse. I kontraktene er det 
faste og variable elementer og kunden har eksklusiv rett til, og stor fleksibilitet med hensyn til, å endre 
lokasjon, antall fartøy og flygninger. Når det gjelder Equinor-kontrakten frem til 1. mai 2017, vises til at de to 
kontraktene benevnt «Bergen 1» og «Bergen 2» dekket selskapets totale behov for helikoptertjenester. Dette 
var rene kapasitetskontrakter, som kun spesifiserte antall helikoptre. Flygningsplanene tilknyttet disse to 
kontraktene ble tildelt hver uke med rutespesifikasjoner som kunne variere. Equinor hadde behov for å redusere 
kostnader, og derfor ble disse to kontraktene slått sammen, til tros for at det kun var «Bergen 1» som var på 
rotasjon. Før 1. mai 2017 var situasjonen slik at begge selskapene fløy på alle installasjoner i henhold til plan. 

Bristow vant anbudet og beslutningen ble kjent for de involverte i februar 2016. Kontrakten omfatter blant 
annet «ground handling», det vil si trafikktjenester, som er den avdelingen som ankende part var tilknyttet. I 
kontrakten, som hadde virkning fra 1. mai 2017, var antall helikoptre og antall Equinor-flygninger lavere enn i 
den tidligere avtalen. Det var således ikke snakk om en «en til en» overføringsratio. Frem til nedbemanningen 
hos CHC primo 2017, hadde begge selskapene base i Bergen. Ingen av de ansatte var knyttet til en bestemt 
kontrakt. Begge selskapene hadde en arbeidsfordeling med skiftordning som ikke rettet seg mot bestemte 
kunder, strekninger eller kontrakter. 

I 2016 hadde CHC 11 ansatte i avdelingen for trafikktjenester. CHC nedbemannet ultimo 2016 fordi selskapet 
mistet kontrakten med innsjekk for Equinor til Securitas. Fire ansatte ble oppsagt, blant andre supervisor/leder. 
I følge fagforeningen var dette ikke virksomhetsoverdragelse. Tidlig i 2017 hadde CHC 7 ansatte i avdeling for 
trafikktjenester. Etter nedbemanning ble avdelingen redusert til to og en halv stillinger. Det var snakk om en 
landsomfattende nedbemanningsprosess med utgangspunkt i samtlige CHC-baser med avdeling for 
trafikktjenester, der ansiennitet var førende for nedbemanningsprosessen. 

Ankende part mottok oppsigelse fra CHC den 18. januar 2017 med virkning fra 30. april 2017. Primo 2017 
hadde CHC ikke planer om fortsatt drift ved basen i Bergen etter 1. mai 2017. Dette endret seg ved at selskapet 
fløy for Wintershall, Faroe og Total, og dessuten hadde ad hoc flygninger for Equinor. CHC hadde behov for to 
og en halv stillinger på grunn av standby- forpliktelse. Påstanden om at Equinor var eneste kunde for CHC, og 
at bortfall av kontrakten med Equinor tilsa at det ikke ville være aktivitet ved basen i Bergen, er i beste fall 
unøyaktig. Det var utvilsomt aktivitet ved CHC sin base i Bergen etter 1. mai 2017, men aktiviteten og 
kapasiteten var riktignok redusert i forhold til tidligere. CHC sitt behov for bakkepersonell i Bergen bestod 
frem til ytelsen ble overført til Securitas i september 2017. Etter 1. mai 2017 økte Bristow s antall helikoptre fra 
3 til 5, og antall flygninger fra Bergen økte. Equinor var hovedkunden og Bristow hadde behov for nye 
personalressurser. Ankende part har søkt, men er ikke blitt gitt tilbud om ansettelse. 

I denne saken er det sentralt at CHC hadde betydelig aktivitet rett etter skjæringstidspunktet den 1. mai 2017. 
Vurderingen av om det foreligger virksomhetsoverdragelse, må relateres til forholdene rett før og rett etter 
skjæringstidspunktet. Skjæringstidspunktet er i normaltilfeller lett å identifisere, men er mindre tydelig her 
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fordi det er aktivitet i begge selskapene. Bristow økte bemanningen etter 1. mai 2017, mens CHC reduserte 
bemanningen. CHC hadde imidlertid fremdeles to og en halv stillinger i avdeling for trafikktjenester etter 1. 
mai 2017. I tillegg var ankende part i full jobb frem til 1. september 2017. At CHC sin aktivitet var begrenset 
sammenlignet med tidligere nivå, har ikke betydning. 

Når det gjelder sakens rettslige side, vises til at reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 16 er EU-regler og dette 
styrer fortolkning og karlegging av reglenes nærmere innhold. Rettspraksis fra EU-domstolen er relevant. EU- 
domstolen legger til grunn en formålsorientert tolkning, og er mindre lojal til regelens språklige utforming. Det 
er viktig at rettslig argumentasjon holdes opp mot formålet. Arbeidsmiljøloven § 16-1 oppstiller tre vilkår som 
samtlige må være oppfylt for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse. Vilkåret om overføring 
innebærer at det er snakk om en kontraktsmessig overdragelse eller fusjon. Begrepet blir tolket svært vidt i 
rettspraksis, og anbudskonkurranse kan omfattes. I dette tilfellet har Equinor etter anbudskonkurranse fått ny 
kontraktspart. Det som eventuelt er overført er ikke helt det samme, jf at det før 1. mai 2017 var to kontrakter, 
men det etter 1. mai 2017 er en kontrakt med redusert antall fartøy og avganger. Det som eventuelt er overført 
er uansett ikke en selvstendig økonomisk enhet. 

Vurdering av om identitetsvilkåret er oppfylt, forutsetter en helhetsvurdering av de forhold som karakteriserer 
virksomheten, jf. den grunnleggende dommen om dette; Spijkersdommen, jf også RT-2006-71, (SAS-
dommen). Sistnevnte dom gjaldt en kontrakt med en aktivitet, det vil si bakketjenester. Det var snakk om en 
komplett overføring, der en virksomhet ble lagt ned, og en virksomhet startet opp. Det var ingen ansatte igjen. I 
denne saken er det snakk om en kontrakt med mange elementer, og der CHC fortsatte virksomheten i egen regi 
etter skjæringstidspunktet. 

Rt-2010-330, (Bardufoss-dommen), gjaldt en kontrakt om bakketjenester og som anføres å ha begrenset 
overføringsverdi til vår sak. Agder lagmannsretts dom, (LA-2017-816), Widerøe-dommen, har ingen 
overføringsverdi til vår sak. Dom fra EU-domstolen i sak mellom Avler og Sodexho gjaldt bytte av leverandør 
av kantinetjenester på sykehus. I den saken var driftsutstyret den dominerende innsatsfaktor. Det ble ikke tillagt 
avgjørende betydning at det ikke ble overført en etter antall og kvalifikasjoner betydelig andel av de ansatte. 
Virksomheten i vår sak er ikke utstyrsavhengig og gjelder flere innsatsfaktorer. Det er tvilsomt hvorvidt det kan 
sies at identiteten til virksomheten er lik. Det foreligger riktignok felles prosedyrer i henhold til sikkerhet og 
overordnede krav, men kompetansebehovet internt er ulikt og selskapene har forskjellige prosedyrer. 
Virksomheten drivers fra felles lokale, og kunden er den samme, men Bristow har innsjekk, noe CHC ikke 
hadde. Det pekes videre på at ikke alle ansatte hos CHC ble flyttet over til Bristow. Det anføres at 
identitetsvilkåret ikke er oppfylt. 

Under enhver omstendighet er ikke vilkåret om selvstendig økonomisk enhet oppfylt. Vilkåret forutsetter 
overføring av en avgrenset helhet med personell, aktiva og ressurser som kan danne grunnlag for økonomisk 
virksomhet. Vilkåret har en viktig funksjon med hensyn til å avgrense og klargjøre hvem som får rettigheter 
under direktivet. Spørsmålet er om avdeling for trafikk i Bergen for CHC er en organisatorisk enhet i seg selv. I 
dommen inntatt i RT-2015-718 (Kirkens bymisjon- dommen) ble det sagt opp ansatte en bloc, og ikke foretatt 
en generell nedbemanning som i denne saken. Dette må tillegges betydning i helhetsvurderingen. Det må videre 
vurderes betydningen av at CHC sin sentrale ledelse satt i Stavanger, og ikke i Bergen, samt at fagforeningen 
var enig i at bakkepersonell i hele landet var utvelgelseskretsen ved nedbemanningen, jf. Rt-2012-982 
(Songadommen) [Skal vel være Rt-2012-983, Lovdatas anm.]. 

Dersom CHC sin trafikkavdeling i Bergen var en egen avdeling, kunne denne i utgangspunktet isoleres 
organisatorisk og overføres. Ankemotparten anfører at dette var utelukket da alle ansatte i trafikkavdelingen 
betjente både Equinor-kontrakten og andre kontrakter. Personalet var således ikke knyttet til en spesifikk avtale. 
Det vises til Rt-2011-1755 (Gate Gourmet-dommen) avsnitt 53 og 60 om enhetsvilkåret, som ikke må blandes 
med tilhørighetsproblematikk. 

Når det gjelder den konkrete vurderingen, anføres at avdeling for trafikktjenester er en støttefunksjon eller 
bivirksomhet. Hovedaktiviteten for både CHC og Bristow er personbefordring med helikopter. Lov og direktiv 
åpner for overdragelse av hele eller deler av virksomhet, men del av virksomhet betyr ikke del av hoved – eller 
bivirksomheten. CHC hadde ikke to ulike trafikkavdelinger i Bergen. Selskapet har kun nedbemannet i Bergen. 
Selskapet hadde andre kunder i Bergen enn Equinor, og virksomheten fortsatte etter 1. mai 2017. De ansatte er 
ikke knyttet til en bestemt kontrakt/prosjekt, noe som innebærer at det ikke er mulig å identifisere hvem av de 
ansatte som tilhører Equinor-kontrakten. Slik identifisering må være en forutsetning for at det har skjedd en 
virksomhetsoverdragelse. 
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Antall overtallige ansatte, 4,5, er ikke en organisatorisk og økonomisk enhet adskilt fra de øvrige ansatte som 
fortsetter i virksomheten i Bergen. En enhet skal forstås som en organisert helhet av personer og aktivitet, jf. 
Suzendommen. Samme virksomhet på samme sted som tidligere gjør at det ikke kan være tale om en 
virksomhetsoverdragelse. De overtallige ansatte er ikke adskilt fra resten av avdelingen de tilhørte, og 
innebærer at det ikke er overført en selvstendig økonomisk enhet. Saksforholdet i Gulating lagmannsretts dom 
(LG-2011-84696), der rettens flertall kom til at det ikke forelå virksomhetsoverdragelse, har store likhetstrekk 
med faktum i vår sak. Dommen ble for øvrig anket til Høyesterett, men anken ble nektet fremmet. 

Dersom det foreligger virksomhetsoverdragelse, har ankende part i utgangspunktet rett til erstatning for 
økonomisk og ikke-økonomisk tap, og rett til å stå i stillingen/gjeninntre i stilling. En eventuell rett til å stå 
stilling er imidlertid bortfalt ved at ankende part frivillig brakte sitt arbeidsforhold til CHC til opphør gjennom 
forliksavtalen. Ankende part har frivillig valgt å si opp stillingen som det eventuelt var aktuelt å stå i eller 
gjeninntre i. Arbeidsforholdet er således terminert av arbeidstaker selv, og innebærer at hun heller ikke har krav 
på erstatning eller rett til å stå i stilling/gjeninntre. 

Ankemotparten har lagt ned slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Bristow Norway AS ved styrets leder tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 

Hva gjelder rett til å stå i stilling: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Bristow Norway AS ved styrets leder tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
 
 
I Innledning 
Lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten. Etter lagmannsrettens vurdering har det funnet 
sted en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-1. Arbeidsmiljøloven § 16-2 regulerer 
virkningen av slik virksomhetsoverdragelse. Det følger av bestemmelsen at tidligere arbeidsgivers rettigheter 
og plikter som følge av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner 
sted, overføres til den nye arbeidsgiveren. I denne saken har ankende part rett til å stå i stillingen, jf. aml. § 16-4 
tredje ledd, jf. § 15-11, og hun har krav på erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap. Lagmannsretten 
har således ikke tillagt forliksavtalen mellom ankende part og tidligere arbeidsgiver slik virkning som 
ankemotparten har gjort gjeldende. 
 
 
II Spørsmål om det foreligger virksomhetsoverdragelse 
Hovedspørsmålet i saken er om avdeling for trafikktjenester i CHC i rettslig forstand ble overført til Bristow i 
forbindelse med at sistnevnte overtok kontrakten med Equinor etter anbudskonkurranse. 

Det rettslige utgangspunkt for saken er arbeidsmiljøloven kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse, som 
gjennomfører EU-direktiv 2001/23/EF. Reglene må derfor anvendes og tolkes i samsvar med direktivet. 
Formålet med direktivet er vern av arbeidstakere ved skifte av arbeidsgiver, særlig for å sikre at arbeidstakernes 
rettigheter blir ivaretatt. Dette er for øvrig presisert i blant annet Høyesterett dom, HR-2017-2277-A, avsnitt 45, 
med henvisning til Rt-2011-1755 avsnitt 45. Når det gjelder nærmere om forståelsen av direktivet og 
arbeidsmiljøloven § 16-1, gjengis følgende fra Gulating lagmannsretts dom av 29. mars 2016 (LG-2015-
62541): 

Høyesterett har behandlet reglene om virksomhetsoverdragelse i flere dommer, herunder i Rt-2015-718 
(Kirkens bymisjon), i Rt-2012-983 (Songa Service), i Rt-2011-1755 (Gate Gourmet) og i Rt-2006-71 
(SAS). I Songa Services-dommen har Høyesterett pekt på at det stilles opp tre vilkår for at det skal 
foreligge en virksomhetsoverdragelse. Det vises til dommens avsnitt 61. Som det fremgår der må 
overføringen gjelde en selvstendig økonomisk enhet. Virksomheten må være overført til ny innehaver med 
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grunnlag i kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter. Videre må den videreførte virksomheten i det 
vesentlige være den samme som før overføringen, slik at dens identitet er bevart. 

Som nevnt gjennomførte arbeidsmiljøloven kap. 16 EU-direktiv 2001/23/EF. Som en del av bakgrunnen for 
direktivet har Rådet for den Europeiske Union påpekt at «det er nødvendig å fastsette bestemmelser om 
vern av arbeidstakere ved skifte av arbeidsgiver, særlig for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt». Det 
legges til grunn at dette formålet står sentralt ved tolkningen av bestemmelsene. I selve direktivets art. 1 b 
er det uttalt at en overdragelse av en økonomisk enhet som beholder sin identitet vil si «en samling av 
ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om en 
hoved- eller en bivirksomhet». Ved den nærmere fastlegging av innholdet i aml. § 16-1 må det derfor tas i 
betraktning om overdragelsen gjelder en slik «samling av ressurser» og om den «er organisert med et 
formål å drive økonomisk virksomhet». 

I Kirken Bymisjon-dommen forutsetter Høyesterett i avsnitt 65 at det ikke er et vilkår at det foreligger en 
klart identifiserbar og uavhengig enhet som overdras. I samme avsnitt påpeker Høyesterett i avsnitt 50 at 
det i Gate Gourmet-dommen er fremholdt at «en del av de samme momentene vil gjøre seg gjeldende ved 
vurderingen av både enhetsvilkåret og identitetsvilkåret. Det er derfor vanskelig å trekke et skarpt skille 
mellom dem, noe også EU-domstolens praksis viser». Lagmannsretten legger dette til grunn ved 
bedømmelsen av saken. 

I Kirken bymisjon-dommen påpeker Høyesterett i avsnitt 77 at identitetsvurderingen beror på en 
helhetsvurdering av hva som karakteriserte den overdragende virksomhet. Det må avklares om de aktuelle 
elementene kan gjenfinnes i virksomheten som utøves av den overtakende enhet. I nevnte dom har 
Høyesterett i relasjon til foran nevnte vist til SAS-dommen avsnittene 74-86 og til Ot.prp.nr.49 (2004–
2005) side 257 og den oppsummering som er gitt der. Høyesterett har vist til at det er gitt en oppsummering 
av relevante momenter som vil kunne være et nyttig utgangspunkt for vurderingen. Lagmannsretten 
oppfatter det som sentralt at det nevnte sted i forarbeidene er uttalt at det må foretas en helhetsvurdering av 
situasjonen før og etter overføring. I den forbindelse kan en rekke momenter være relevante. Det gjelder 
eksempelvis hvilken type/art virksomhet det gjelder, omfanget av overtagelsen av arbeidstokken, om 
kundekretsen overtas, og i hvor stor grad de økonomiske aktiviteter før og etter overdragelsen er de samme. 
Flere andre momenter nevnes i forarbeidene, og det påpekes der at momentlisten ikke er uttømmende. 
Lagmannsretten legger forannevnte til grunn ved vurderingen av saken. 

Oppsummeringsvis kan det i tilfeller som det foreliggende – hvor det ikke foreligger en klart identifiserbar 
og uavhengig avdeling som overtas – konstateres at det er vanskelig å trekke et klart skille mellom 
enhetsvilkåret og identitetsvilkåret. Dette fordi en del av de samme momentene vil gjøre seg gjeldende 
knyttet til begge kriteriene. Videre legges det til grunn at alle fakta som karakteriserer transaksjonen må tas 
i betraktning og vurderes i sammenheng med hverandre. Det må foretas en totalvurdering. Den må foretas i 
lys av det verneformål lovbestemmelsene har. 

Etter lagmannsrettens vurdering gir det siterte uttrykk for gjeldende rett, og legges følgelig til grunn for den 
videre vurdering. 

I denne saken er det ikke omstridt at overføringskriteriet er oppfylt. Lagmannsretten er enig i dette, og det 
legges til grunn uten nærmere drøftelse. Det skal likevel tilføyes at overføringsbegrepet tolkes vidt i 
rettspraksis. Utgangspunktet etter EU-domstolens praksis er at skifte av leverandør kan innebære en overføring 
av virksomhet i direktivets forstand, selv om den tidligere og den nye leverandøren ikke har inngått noen 
kontrakt om dette. Overføring ved kontraktsovergang etter anbudskonkurranse er således ikke til hinder for at 
aml. § 16-1 kommer til anvendelse. Det må presiseres at tap av kontrakt i en anbudskonkurranse ikke i seg selv 
gir noen indikasjon på at virksomhetsoverdragelse har funnet sted, jf. Rt-2011-1755, avsnitt 60, hvor det 
fremgår: «at aktiviteten og kunden er den samme etter overføringen, er ikke tilstrekkelig til å konstatere at en 
økonomisk enhet er overført.» Det tilføyes at det heller ikke utelukker anvendelse av direktivet at det er snakk 
om tidsbegrensede kontrakter. 

Tvisten knytter seg til de to ytterligere vilkårene; om det foreligger en selvstendig økonomisk enhet og om 
virksomheten har beholdt sin identitet etter overføringen. Det sentrale utgangspunkt for vurderingen av om det 
har skjedd en overføring av en virksomhet, eller del av virksomhet, er om virksomheten fremstår i det 
vesentlige som den samme, også etter overføringen. Kravet ifølge direktivet er som nevnt at det er tale om en 
økonomisk enhet, og at denne enheten må bevare sin identitet etter overføringen. Lagmannsretten legger til 
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grunn at det foreligger en avgrensning nedad mot overføring av enkelt aktiva, som ikke kan anses som 
overføring av en selvstendig enhet, jf Rt-2006-71, avsnitt 72. 

På det generelle plan påpekes videre når det gjelder identitetsvilkåret at de ulike momentene kan ha ulik vekt 
avhengig av hva slags type virksomhet det dreier seg om. For produksjonsbedrifter vil det være et sentralt 
moment om produksjonsutstyr som er nødvendig for driften overtas, selv om bygninger ikke omfattes av 
overdragelsen. For handels – og servicebedrifter vil de fysiske aktiva som inventar og utstyr veie mindre i 
vurderingen. I slike tilfeller vil sentrale momenter være om driften fortsetter i samme lokaler og om firmanavn 
og know- how overføres. Det vises til Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 31 og 32. Der arbeidsstyrken utgjør den 
vesentlige del av aktiviteten, er det i rettspraksis stilt opp kriteriet «en etter antall og kvalifikasjoner vesentlig 
del av arbeidsstyrken», jf. EU domstolens sak C-13/95 (Suzen-dommen). Det er ikke av avgjørende betydning 
at ansettelsene skjer via en åpen tilsettingsprosess, jf. Rt 2011-1755 avsnitt 59. Det tilføyes at 
konkurransehensyn ikke har noen plass i vurderingen av om reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til 
anvendelse, jf. Rt-2010-330, avsnitt 79. 

Det skal presiseres at det i denne saken, som gjelder såkalt «blandingsvirksomhet», der det verken er ansatte 
eller spesielle aktiva som i det vesentlige karakteriserer virksomheten, må foretas en sammensatt vurdering av 
alle omstendigheter knyttet til overførselen, jf. Rt-2006- 71. Det er for øvrig ikke noe vilkår for at 
virksomhetens identitet skal anses å være i behold at det er overført aktiva, men dette er et moment i den 
samlede bedømmelsen. 

Nå det gjelder den konkrete vurdering, vises til følgende: 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at avdeling for trafikktjenester er en del av bakketjenestene (ground 
handling) ved heliporten. De øvrige elementene som normalt inngår i bakketjenestene, som stuing, lasting og 
lossing av bagasje og manøvrering av helikoptre som ikke piloten tok seg av, ble ikke utført av ansatte i 
Bristow, og heller ikke før 1. mai 2017, av ansatte i CHC. Etter bevisførselen legges det til grunn at 
trafikktjenestene utføres i henhold til en standardisert kontrakt. Kontrakten er som nevnt ikke fremlagt for 
lagmannsretten, men det legges til grunn som ubestridt at de oppgaver som utføres av ansatte i avdeling for 
trafikktjenester er beskrevet likt eller tilnærmet likt i kontraktene, og at oppgavene utføres likt eller tilnærmet 
likt, uavhengig av hvilket selskap som til enhver tid har kontrakten med oppdragsgiver. Det legges til grunn at 
Bristow fikk tilført noen oppgaver som CHC ikke utførte, blant annet med innsjekk av passasjerer, og også 
oppgaver knyttet til registrering av legeattester mv. Lagmannsretten kan ikke se at dette har noen avgjørende 
betydning for de spørsmål saken reiser. Det er slik lagmannsretten ser det ikke tvilsomt at Bristow leverer de 
samme tjenestene som CHC leverte. Det er for øvrig uomtvistet, og lagmannsretten legger til grunn, at 
tjenestene leveres til den samme oppdragsgiveren, at det er samme sluttkundekrets som mottar de konkrete 
tjenestene ved heliporten og at tjenestene er levert uten opphold. 

Lagmannsretten legger til grunn at det forhold at den virksomhet som utøves før og etter overtagelsen er den 
samme, og at oppdragsgiver er den samme, ikke i seg selv er tilstrekkelig til at reglene om 
virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. Spørsmålet er om det er overført en stabil og operasjonell 
enhet, som selv er i stand til å levere de tjenester som er karakteristisk for virksomhetens økonomiske aktivitet. 
jf. Rt- 2011-1755. Sagt på en annen måte er spørsmålet om avdeling for trafikktjenester i CHC ved heliporten i 
Bergen er en avgrenset enhet med personell, aktiva og ressurser som kan danne grunnlag for økonomisk 
virksomhet. 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at oppgavene som inngår i trafikktjenestene, utføres av en avgrenset og 
konkret gruppe ansatte, og at disse er ansatt, og organisert, i en egen avdeling; avdeling for trafikktjenester. 
Avdelingen har egen leder som leder og organiserer arbeidet. Arbeidsavtalene er knyttet til avdeling for 
trafikktjenester som sådan. De ansattes arbeid er således ikke knyttet opp mot en bestemt kontrakt. Avdelingens 
oppgaver er nedfelt i en manual: « Ground operation manual». Det er tale om utførelse av spesifikke, og i antall 
begrensede, oppgaver. Virksomheten drives i en bygning som er spesialtilpasset denne spesifikke aktiviteten, 
og som er eid av Avinor. Lagmannsretten legger til grunn at avdeling for trafikktjenester utad fremstår som en 
egen enhet, med egne ansatte, og som i forhold til oppdragsgiver og kunder fungerer som en egen 
organisatorisk enhet med avgrensede og spesifikt angitte oppgaver og ansvarsområde. Avdelingen kan 
organisatorisk skilles fra den øvrige virksomheten, og oppgavene som utføres i avdelingen skiller seg klart fra 
den øvrige virksomheten. Det er videre snakk om en stabil virksomhet over tid og som betjener et geografisk 
avgrenset område. 

684



Lagmannsretten er ukjent med hvorvidt avdelingen behandles som en egen regnskapsmessig enhet, men finner 
ikke at det kan tillegges avgjørende vekt i helhetsvurderingen. Det kan heller ikke tillegges avgjørende vekt at 
utførelsen av trafikktjenestene er en støttefunksjon eller bifunksjon til hovedvirksomheten som er 
personbefordring med helikoptre. Dette gjelder for øvrig uavhengig av hvilket selskap som utfører tjenestene. 
Det tilføyes at det ikke kreves at et foretak har nevneverdige materielle eller immaterielle aktiva for at det skal 
være tale om en «økonomisk enhet», jf. EU-domstolens sak C-458/05. I Rt- 2006-71 (SAS Braathen) la 
Høyesterett til grunn at det i forhold til spørsmål om det forelå virksomhetsoverdragelse ikke kunne tillegges 
noen vekt at lokalene og infrastrukturen var eid av Avinor, jf. avsnitt 90. Lagmannsretten legger det samme til 
grunn i denne saken. 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn, som et utgangspunkt, at avdeling for trafikktjenester hos CHC var 
en stabil og operasjonell enhet for oppfyllelse av kontraktens krav angående trafikktjenester. Spørsmålet er om 
dette utgangspunktet må fravikes som følge av at arbeidet i avdelingen er organisert slik at ingen av de ansattes 
arbeidsoppgaver er knyttet til en bestemt kontrakt. Det er videre spørsmål om fortsatt aktivitet ved CHC sin 
base i Bergen etter 1. mai 2017 innebærer at vilkårene for virksomhetsoverdragelse ikke er oppfylt i dette 
tilfellet. 

Lagmannsretten ser først nærmere på spørsmålet om betydningen av at leveransen av trafikktjenester var 
innrettet slik at de ansatte ikke var tilknyttet en bestemt kontrakt. Ankemotpartens synspunkt er at avdelingen 
ikke kan isoleres organisatorisk og overføres på grunn av organiseringen av arbeidet i avdelingen. 

Til dette bemerkes at de ansatte følger skiftordninger, og den enkeltes arbeid er ikke rettet mot en bestemt 
kunde, strekning eller kontrakt. Det legges videre til grunn at samtlige av de ansatte utførte de oppgaver som lå 
til avdelingen. Det var således ingen ansatte som kun utførte nærmere spesifikke oppgaver. Lagmannsretten 
legger til grunn at arbeidet i avdelingen var innrettet og fordelt på en hensiktsmessig måte. Lagmannsretten kan 
ikke se at arbeidsordningen i seg selv innebærer at reglene om virksomhetsoverdragelse ikke kommer til 
anvendelse. I Rt-2011-1755 synes det forøvrig forutsatt at virksomhet som var rettet mot flere kontrakter enn 
den overførte ikke i seg selv utelukker at direktivet kommer til anvendelse, jf. dommen avsnitt 56. 
Ankemotpartens synspunkt oppfattes imidlertid å være at en slik arbeidsordning innebærer at det ikke er mulig 
å avgrense og klargjøre hvem av de ansatte som får rettigheter under direktivet, og hvem som i så fall kan 
overføres, og at dette tilsier at det ikke foreligger en selvstendig økonomisk enhet i lovens forstand, og at heller 
ikke identitetsvilkåret er oppfylt. Lagmannsretten vurderer dette annerledes. 

Utgangspunktet er at avdeling for trafikktjenester hos CHC var en stabil og operasjonell enhet for oppfyllelse 
av kontraktens krav angående trafikktjenester. Det er på det rene at arbeid knyttet til Equinor-kontrakten ikke 
var skilt ut på noen måte, men at de ansatte i all hovedsak jobbet med denne kontrakten. Lagmannsretten legger 
til grunn at det i en slik situasjon må klargjøres hvilke arbeidstakere som har en slik tilknytning til enheten at de 
er i posisjon til å utøve de rettigheter som følger av aml. § 16-2 første ledd. Spørsmålet om arbeidstakeres 
tilhørighet er ikke løst i ordlyden i arbeidsmiljøloven eller i direktivet, jf Martin Jetlund, «Arbeidstakernes 
tilhørighet ved overdragelse av del av virksomheten», side 297. I forarbeidene til det nye kapittelet i 
arbeidsmiljøloven fra 1977 tas spørsmålet opp i forarbeidene, hvorfra følgende gjengis: 

Det bør videre understrekes at dersom en del av en virksomhet overdras, får de foreslåtte bestemmelsene 
anvendelse for de arbeidstakere som er knyttet til den aktuelle delen. Det kan være vanskelig å avgrense 
denne gruppen. Det avgjørende må være hvor arbeidstakerne primært har sin tilknytning, og hvor det derfor 
er mest naturlig at vedkommende fortsetter. 

Lagmannsretten legger til grunn at arbeidstakere som ikke har sitt ansettelsesforhold knyttet spesifikt og 
særskilt til den anførte enheten, og heller ingen andre arbeidstakere har det, er en indikasjon på at det ikke 
eksisterer en selvstendig enhet hos overdrageren i lovens forstand. I vår sak har imidlertid alle de ansatte sin 
tilknytning til den aktuelle avdelingen, nemlig avdeling for trafikktjenester. Avdelingen betjener flere kunder, 
men Equinor var uten tvil den dominerende kunden. Antall flygninger gikk ned fra 600 timer pr år før 1. mai 
2017 til 56 timer etter 1. mai 2017. I 2017 var det 7 ansatte i avdelingen. Mellom 80 og 90% av deres 
arbeidsdag var knyttet til arbeid med Statoil-kontrakten. Selskapets øvrige «operative» kunder var Wintershall 
og Faroe Oil. Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at samtlige ansatte hos CHC hadde sine vesentlige 
arbeidsoppgaver knyttet til kontrakten med Equinor. Lagmannsretten antar at det i et tilfelle som dette må 
legges avgjørende vekt på at de ansattes primære tilknytning var til Equinor- kontrakten, som utgjorde det alt 
vesentlige av aktiviteten i avdelingen, og som ble overført til Bristow. Lagmannsretten ser det således slik at 
den interne arbeidsdelingen i avdelingen ikke kan tillegges utslagsgivende betydning i dette tilfellet. 
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Det neste spørsmålet er betydningen av at det etter 1. mai 2017 var aktivitet ved CHC sin base på Flesland. 
Ankemotpartens synspunkt er at fortsettelse av samme virksomheten på samme sted som tidligere etter 1. mai 
2017 innebærer at CHC har nedbemannet på grunn av tap av kontrakt, og at det følgelig ikke er tale om 
virksomhetsoverdragelse. Lagmannsretten har for så vidt forståelse for synspunktet, og er enig i at vurderingen 
i utgangspunktet må relateres til de faktiske forhold før og etter skjæringstidspunktet. Det vises til Rt-2012-983, 
avsnitt 59. Lagmannsretten antar likevel at man i slike tilfeller må foreta en konkret vurdering av blant annet 
årsak til fortsatt virksomhet og virksomhetens antatte varighet. Fortsatt aktivitet etter overføringen som skyldes 
at selskapet skal avvikle kontraktsforpliktelser innen en forholdsvis kort tidshorisont kan neppe tillegges 
utslagsgivende vekt. 

Når det gjelder den nærmere vurdering, tar lagmannsretten utgangspunkt i at styret i CHC besluttet å legge ned 
basen på Flesland etter at det ble kjent at Bristow ble tildelt Equinor-kontrakten. Lagmannsretten legger til 
grunn at denne beslutningen var basert på rene bedriftsøkonomiske betraktninger om at fortsatt drift ved basen 
på Flesland etter bortfall av nevnte kontrakt ikke var økonomisk regningssvarende. Beslutningen ble senere 
endret etter at det ble avklart at kontrakten med Total vedrørende flygninger til Martin Linge-feltet skulle skje 
fra basen på Flesland. Som påpekt innledningsvis, skulle denne kontrakten iverksettes fra 2016, men ble på 
grunn av uforutsette omstendigheter utsatt. Lagmannsretten kan ikke se at en kontrakt som ble inngått mens 
CHC hadde kontrakten med Equinor, og med forventet oppstart lenge før Equinor- kontrakten gikk over til 
Bristow, og som på skjæringstidspunktet var utsatt på nærmest ubestemt tid, kan ha noen betydning for de 
spørsmål denne saken reiser. Selv om CHC, på et tidspunkt før 1. mai 2017 forutsatte at selskapet ville ha 
aktivitet på basen på Flesland etter 1. mai 2017 er det avgjørende likevel hvordan situasjonen faktisk ble. 

Når det gjelder de øvrige kontraktene, er det på det rene at aktiviteten var svært begrenset i forhold til tidligere. 
Lagmannsretten finner likevel å legge avgjørende vekt på at det på skjæringstidspunktet var avklart at 
aktiviteten ved basen var midlertidig. Alle ansatte ved CHC sin base på Flesland hadde fått oppsigelse med 
fratreden 31. august 2017 eller endringsoppsigelse, de siste med arbeidsplass i Stavanger eller i Kristiansund. 
Med virkning fra 1. september 2017 la CHC ned all aktivitet ved basen på Flesland etter at selskapet hadde satt 
ut alle trafikktjenester til Securitas Transport Aviation Security AS. Lagmannsretten legger avgjørende vekt på 
at CHC sin virksomhet ved basen på Flesland opphørte kort tid etter at Bristow hadde overtatt Equinor-
kontrakten, og at dette hadde sin årsak i at CHC ikke lenger hadde grunnlag for fortsatt drift for 
personbefordring offshore, og da heller ikke fortsatt drift for trafikktjenester ved basen på Flesland. 
Lagmannsretten er således ikke enig med ankemotparten i at fortsatt virksomhet etter skjæringstidspunktet i 
dette tilfellet innebærer at det ikke foreligger virksomhetsoverdragelse. 

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det forelå en selvstendig økonomisk enhet før overdragelsen. 
Det vil likevel kun foreligge virksomhetsoverdragelse i lovens forstand dersom enheten bevarer sin identitet 
etter overdragelsen. Spørsmålet er således om identiteten er i behold etter overføringen til Bristow. Etter 
rettspraksis beror dette som nevnt på en konkret helhetsvurdering av de faktiske forhold. 

Når det gjelder de faktiske forhold, vises til at virksomheten drives fra en bygning som eies av Avinor. 
Helikopterselskapenes bruk av arealene inngår i terminalavgift pr avgang. Innsjekk skjer via automater som er 
plassert i avgangshallen. Skjermene som viser avgangs- og ankomsttider eies av Avinor. Hvert av 
helikopterselskapene har sine egne radioer og sin egen programvare. Etter at passasjerene har sjekket inn og 
gått gjennom sikkerhetskontrollen, som utføres av Securitas, kommer de inn i et lokale der passasjerene tildeles 
sikkerhetsdrakter av ansatte hos Securitas. Passasjerene gis en gjennomgang av sikkerhetsrutinen i henhold til 
tilsynsmyndighetens manualer om sikkerhet og rutiner, før de følges til helikopteret. Dette utføres av ansatte i 
avdeling for trafikktjenester. I dette lokalet har Bristow et kontor og CHC hadde tilsvarende kontor i andre 
enden av lokalet. A utførte de oppgaver som her er nevnt, men oppgaven med innsjekk ble overtatt av Securitas 
i januar 2016. Denne oppgaven ble videreført til Bristow, og selskapet utførte også registrering av helseattester 
mv. Etter lagmannsrettens vurdering er det her snakk om marginale endringer som ikke kan tillegges 
utslagsgivende vekt i identitetsvurderingen. 

Det legges til grunn at selskapet som til enhver tid utfører trafikktjenestene ved heliporten i vesentlig grad 
disponerer de samme lokalene og den samme infrastruktur. 

Lagmannsretten finner det ikke tvilsomt at trafikktjenestene som sådan er standardiserte, og at den virksomhet 
som Bristow driver er den samme eller tilnærmet den samme som den virksomhet CHC drev fra de samme 
lokalene og med den samme infrastrukturen. Det er tale om virksomhet som er basert på standardkontrakter, og 
som beskriver de samme tjenestene uavhengig av hvilket selskap som skal utføre disse. Lagmannsretten kan 
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ikke se at det det stilles andre krav til de ansatte i Bristow sammenlignet med ansatte hos CHC, verken med 
hensyn til kompetanse, prosedyrer eller annet. Lagmannsretten kan for øvrig ikke se at det har noen betydning 
at kontrakten mellom Equinor og Bristow avløste kontraktene benevnt som «Bergen 1» og «Bergen 2», jf. det 
foranstående. Lagmannsretten legger til grunn at innholdet i ytelsen «trafikktjenester» var og er tilnærmet likt i 
de kontrakter helikopterselskapene hadde og har med Equinor. I forlengelsen av dette bemerkes at 
lagmannsretten legger til grunn at kontrakten gjelder personbefordring offshore, der trafikktjenester inngår som 
ett av flere elementer. Etter lagmannsrettens vurdering kan ikke dette forholdet tillegges noen avgjørende 
betydning. Som påpekt er tjenestenes art fullt ut den samme før og etter overføringen, tjenestene leveres til den 
samme oppdragsgiveren, og sluttkundekretsen er den samme før og etter overføringen. Det er videre på det rene 
at aktiviteten ble videreført til Bristow uten driftstans. Lagmannsretten ser det slik at de økonomiske 
aktivitetene før og etter overføringen er de samme, eller tilnærmet de samme, og blir utført på samme, eller 
tilnærmet samme måte. 

Lagmannsretten legger til grunn at heliportbygningen med dens infrastruktur utgjør en dominerende 
innsatsfaktor i virksomheten. Det spiller som nevnt ingen rolle at lokaler og infrastruktur eies av en tredjepart, 
jf. Rt-2010-330 avsnitt 66, hvor det også, med henvisning til SAS-dommen, avsnitt 90, presiseres at det i 
helhetsvurderingen ble lagt stor vekt på at virksomheten ble videreført under de samme strukturelle rammer. 
Lagmannsretten mener at dette synspunktet også har stor vekt i denne saken. Bristow overtok riktignok ikke 
utstyr fra CHC, men dette antas å ha mindre betydning, hensett til denne virksomhetens egenart. Det vises til 
fremstillingen ovenfor om dette. Bristow ansatte 2 tidligere ansatte hos CHC, det vil si 28,6% av arbeidstokken 
hos CHC, og 42,9% dersom ankende part medregnes. Som allerede påpekt, spiller det ingen rolle at 
ansettelsene var resultat av en åpen ansettelsesprosess. Det som er påberopt av endringer av ytre kjennetegn og 
teknisk utstyr utgjør etter lagmannsrettens vurdering ikke slike endringer som tilsier at identitetsvilkåret ikke er 
oppfylt, jf. Rt-2010-330, avsnitt 73. 

Lagmannsretten finner på bakgrunn av en samlet vurdering at det foreligger virksomhetsoverdragelse, slik at 
arbeidsmiljølovens regler i kapittel 16 om arbeidstakernes rettigheter etter virksomhetsoverdragelse får 
anvendelse i forholdet mellom partene. 
 
 
III Rett til å stå i stilling 
Når det gjelder spørsmål om overføring av ansettelsesforhold, vises til aml. § 16-2 som regulerer virkningen av 
virksomhetsoverdragelse. Som nevnt, følger det av bestemmelsen at tidligere arbeidsgivers rettigheter og 
plikter som følge av arbeidsavtale eller ansettelsesforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner 
sted, overføres til den nye arbeidsgiver, jf. aml. § 16-2 første ledd om lønns- og arbeidsvilkår samt stillingsvern. 
Dette innebærer at ansettelsesforholdet går over fra den tidligere til den nye arbeidsgiveren av seg selv, i kraft 
av virksomhetsoverdragelsen. Arbeidstaker kan likevel motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny 
arbeidsgiver, jf. aml. § 16-3 første ledd. Det er ikke situasjonen i denne saken. 

Ankemotparten har gjort gjeldende at forliksavtalen mellom ankende part og tidligere arbeidsgiver innebærer at 
ansettelsesforholdet opphørte med virkning fra 31. oktober 2017, også i forhold til Bristow. Det er vist til at 
forliket setter punktum for ankende parts arbeidsforhold i CHC, og at de rettigheter og forpliktelser som fulgte 
av arbeidsavtalen opphørte. Selv om det foreligger virksomhetsoverdragelse, er arbeidsforholdet likevel 
terminert av arbeidstaker selv. Det må innebære at ankende part ikke har rett på å stå i stilling/gjeninntre, og 
hun har heller ikke krav på erstatning. 

Lagmannsretten vurderer dette annerledes. Utgangspunktet er at ankende part valgte å gå til søksmål mot 
tidligere arbeidsgiver med påstand om at oppsigelsen av henne var ugyldig, og hun anførte at oppsigelsen i 
realiteten skyldtes virksomhetsoverdragelse. Ankende part tok deretter ut søksmål mot Bristow med krav om at 
hennes arbeidsforhold var overført til Bristow i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse. Det forhold at 
ankende part deretter valgte å inngå forlik med CHC antas å bero på prosessøkonomiske overveielser, som 
neppe kan ha betydning for hennes posisjon i forhold til reglene om virksomhetsoverdragelse. Uansett er det 
tale om et forlik som ble inngått mer enn 4 måneder etter skjæringstidspunktet i denne saken. Lagmannsretten 
antar at forliket ikke kan tillegges tilbakevirkende kraft i forhold til de spørsmål denne saken reiser. 

Med det resultat lagmannsretten er kommet til, får ankende part medhold i sitt krav om å stå i stillingen. 
Ankemotpartens anførsel om urimelighet fører følgelig ikke frem, jf. aml. § 15-11 annet ledd, annet punktum. 
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IV Spørsmål om erstatning 
Ankende part har krevd erstatning for økonomisk tap og ikke-økonomisk tap (oppreisning) 

Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra 
tidligere eller den nye arbeidsgiver, jf. aml.§ 16-4 første ledd om vern mot oppsigelse. Ved tvist etter denne 
bestemmelsen gjelder aml.§ 15-11 og 15-12 tilsvarende, jf. § 16-4 tredje ledd. Arbeidstaker kan kreve 
erstatning dersom oppsigelsen er ugyldig, jf. § 15-12 annet ledd annet punktum. 

Lagmannsretten legger til grunn at oppsigelsen av ankende part fra CHC var ugyldig, og at ankende part har 
krav på erstatning. Det vises til Rt-2010-718 avsnitt 99-100 og Rt-2012-983 om det rettslige grunnlaget for 
erstatning og oppreisning ved virksomhetsoverdragelse. Ankemotparten har i forhold til erstatningsspørsmålet 
anført at forliksavtalen mellom ankende part og tidligere arbeidsgiver må tillegges betydning også i forhold til 
spørsmålet om erstatning, jf. det foranstående. Lagmannsretten vurderer dette annerledes, og det vises til 
foranstående merknader om forlikets betydning i denne saken. Ankemotparten er for øvrig ikke uenig i den 
konkrete erstatningsutmålingen. 

Lagmannsretten legger til grunn at ankende part har krav på erstatning for økonomisk tap i form av tapt 
arbeidsinntekt. Tapet oppstod med virkning fra 1. november 2017. Fra dette tidspunkt har ankende part kun 
mottatt dagpenger fra NAV. Ankende part har beregnet sitt økonomiske tap til kr 587.518 pr 31. oktober 2018, 
og et ytterligere månedlig økonomisk tap på kr 40.429. Ankemotparten har som sagt ingen innvendinger til den 
konkrete erstatningsutmålingen. Ankemotparten har mottatt dagpenger og har tilbakebetalingsplikt for disse i 
den grad hun får dekket tapt arbeidsinntekt. Det skal således ikke gjøres fradrag for dagpengene. Det vises til 
Rt-2005-518. Lagmannsretten legger til grunn at det økonomiske tapet pr domstidspunktet utgjør kr 607.000. 

Lagmannsretten finner videre at ankende part bør tilkjennes oppreisning med kr 30.000. Det vises til Rt-2015-
718 
 
 
V Sakskostnader 
Lagmannsrettens resultat innebærer at ankende part har fått medhold fullt ut, og hun har krav på å få erstattet 
sine sakskostnader for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første, jf. annet ledd. Det foreligger ikke 
tungtveiende grunner som gjør det rimelig at ankemotparten helt eller delvis bør fritas for erstatningsansvaret, 
jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Advokat Mossige har fremlagt sakskostnadsoppgave og krevd erstatning for kr 220.121, hvorav kr 204.000 er 
salær, resten utgifter. Lagmannsretten legger til grunn at salærkravet gjenspeiler nødvendig arbeid med saken, 
og legger kostnadsoppgaven til grunn for avgjørelsen. Det tilføyes at advokat Mossige har lagt til grunn at kr 
9000 av salærkravet gjelder arbeid med spørsmålet om rett til å stå i stilling. Lagmannsretten er enig i at denne 
siden av saken har vært mindre arbeidskrevende, og legger advokat Mossiges fordeling til grunn. Dette 
innebærer at ankende part skal ha erstattet kr 211.121 fra motparten i sakskostnader for lagmannsretten i 
hovedsaken. Ankende part har videre krav på erstatning med kr 9.000 for arbeid knyttet til spørsmålet om rett 
til å stå i stilling. 

For lagmannsretten har Landsorganisasjonen i Norge (LO) opptrådt som partshjelper for ankende part, og har 
kred erstatning for sine sakskostnader med kr 139.329, hvorav kr 114.000 er salær, resten utgifter. Kravet fra 
partshjelperen skal avgjøres etter de samme regler som for ankende part. Det foreligger ikke tungtveiende 
grunner som gjør det rimelig at ankemotparten helt eller delvis bør fritas for erstatningsansvaret, jf. tvisteloven 
§ 20-2 tredje ledd. Lagmannsretten legger til grunn at salærkravet gjenspeiler nødvendig arbeid med saken, og 
legger kostnadsoppgaven til grunn for avgjørelsen. 

Lagmannsrettens materielle resultat skal legges til grunn ved vurdering av sakskostnadsspørsmålet for 
tingretten. Det innebærer at ankende part som den klare hovedregel skal tilkjennes erstatning for sine 
sakskostnader for tingretten. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig at ankemotparten 
helt eller delvis bør fritas for erstatningsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Advokat Mossige har for 
tingretten fremmet krav om erstatning for sakskostnader med kr 179.000, hvorav kr 14.000 er utgifter, resten 
salær. Lagmannsretten legger til grunn samme fordeling av salærkravet på hovedsaken og krav om å få stå i 
stilling som for lagmannsretten, det vil si henholdsvis kr 170.000 og kr 9.000. 
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****** 

Dommen og kjennelsen er enstemmig på alle punkter. 
 

Domsslutning: 
1. A sine rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalen med CHC Helikopter Service AS er overført til 

Bristow Norway AS. 
 

2. A tilkjennes erstatning for økonomisk tap med kr 607.000. 
 

3. A tilkjennes erstatning for ikke økonomisk tap med kr 30.000. 
 

4. Bristow Norway AS dømmes til å betale sakskostnader til A for lagmannsretten med kr 211.121. 
 

5. Bristow Norway AS dømmes til å betale sakskostnader til Landsorganisasjonen i Norge med kr 139.329. 
 

6. Bristow Norway AS dømmes til å betale sakskostnader til A for tingretten med kr 170.000. 
 

7. Oppfyllelsesfristen for pengeforpliktelsene er 2 – to – uker etter forkynnelse av dommen. 
 

 

Slutning i kjennelse: 
1. A har rett til å fortsette i stillingen i Bristow Norway AS. 

 

2. Bristow Norway AS dømmes til å betale sakskostnader til A for lagmannsretten med kr 9.000. 
 

3. Bristow Norway AS dømmes til å betale sakskostnader til A for tingretten med kr 9.000. 
 

4. Oppfyllelsesfristen for pengeforpliktelsene er 2 – to – uker etter forkynnelse av kjennelsen.  
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Borgarting lagmannsrett - Dom og beslutning - LB-2018-4183 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom og beslutning 
Dato 2018-11-02 
Publisert LB-2018-4183 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Beviskrav. Arbeidsmiljøloven § 15-14. 
Sammendrag En sykepleier i Bærum kommune ble avskjediget etter å ha blitt straffedømt i 

tingretten for brannstiftelser. Sykepleieren anket. Mens saken sto for 
lagmannsretten ble hun rettskraftig frifunnet både for straffe- og erstatningskrav. 
Kommunen opprettholdt likevel avskjeden på samme grunnlag, og gjorde 
gjeldende at hensynet til tredjemenn (pasienter og pårørende) tilsa at det gjaldt et 
vanlig beviskrav om sannsynlighetsovervekt. Lagmannsretten var ikke enig, og 
kom til at måtte bevises med kvalifisert sannsynlighetsovervekt at hun hadde 
begått de straffbare handlingene hun var frifunnet for. 

Saksgang Asker og Bærum tingrett TAHER-2017-48454 – Borgarting lagmannsrett LB-
2018-4183 (18-004183ASD-BORG/01). 

Parter A (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot Bærum kommune v/ordføreren 
(advokat Anne Margrethe Wittussen). 

Forfatter Lagdommer Fanny Platou Amble, lagdommer Anette Isachsen Kræmer og 
lagmann Ellen Mo. 

 
 

 
 

Saken gjelder avskjed i arbeidsforhold. Lagmannsretten skal i denne avgjørelsen ta stilling til ett av 
tvistepunktene i saken, som nærmere angitt nedenfor. 

A ble 29. desember 2016 avskjediget fra sin stilling som sykepleier i Bærum kommune. Gunnlaget for 
avskjeden var Asker og Bærum tingretts straffedom av 1. desember 2016. Straffesaken gjaldt tre tilfeller av 
brannstiftelse på [gård] i Bærum hvor A bor. Hun ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 148, ett tilfelle 
av grovt skadeverk samt to forsøk på grovt skadeverk. Straffen ble satt til fengsel i tre år og seks måneder. A 
påanket dommen. 

A ble ansatt i Bærum kommune i 1993. Da hun ble avskjediget, hadde hun ansettelse i 63,38% fast stilling som 
avdelingssykepleier natt ved [omsorgstilbud], et pleie- og omsorgstilbud for alvorlig syke pasienter. 

A ble pågrepet og varetektsfengslet 11. mars 2011, mistenkt for ildspåsettelser. Bærum kommune traff 13. mars 
2015 vedtak om suspensjon som en følge av varetektsfengslingen. A forble suspendert fra sin stilling frem til 
avskjedsvedtaket ble truffet. 

Straffesaken førte til at Helsetilsynet 28. april 2017 traff vedtak om tilbakekall av As autorisasjon som 
hjelpepleier og sykepleier etter helsepersonelloven § 57. Vedtaket ble påklaget 13. juni 2017. Så vidt 
lagmannsretten er kjent med, er klagesaken fortsatt ikke avgjort. 

Ved stevning 17. mars 2017 reiste A sak mot arbeidsgiver med påstand om at avskjeden måtte kjennes ugyldig. 
Det ble også fremmet krav om erstatning. 

Asker og Bærum tingrett avsa 6. november 2017 dom med slik slutning: 
1. Bærum kommune v/ordføreren frifinnes. 

 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 

A anket denne dommen til Borgarting lagmannsrett 6. desember 2017. 
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Ved lagrettens kjennelse 31. januar 2018 i Borgarting lagmannsrett ble A frifunnet i straffesaken som lå til 
grunn for avskjedsvedtaket. Heller ikke de sivile erstatningskravene ble tatt til følge i lagmannsrettens dom 13. 
februar 2018. Avgjørelsene er rettskraftige. 

I prosesskriv 17. april 2018 fastholdt kommunen at avskjedsvedtaket er gyldig, og varslet at kommunen vil føre 
bevis for at A har begått de handlingene som hun er frifunnet for både når det gjaldt straffe- og 
erstatningsansvar. 

Dette medførte at ankeforhandlingen ville bli vesentlig mer omfattende enn forutsatt da saken kom inn til 
lagmannsretten, hvor det ble satt av én rettsdag i september 2018. Det nevnes i den forbindelse at straffesaken 
mot A i lagmannsretten løp over 14 rettsdager. 

Etter å ha hørt begge parter, avsa forberedende dommer i lagmannsretten 29. august 2018 beslutning om den 
videre behandlingen av saken. Av beslutningen fremgår: 

Lagmannsretten deler opp saken i medhold av tvisteloven § 16-1 første ledd jf. andre ledd første jf. andre 
punktum. Delingen skjer slik at lagmannsretten først behandler særskilt ett av tvistepunktene for ankende 
parts krav om at avskjedsvedtaket skal kjennes ugyldig, nemlig spørsmålet om hvilket beviskrav som må 
legges til grunn for at A har begått de straffbare forhold som avskjeden er begrunnet med. A ble ved 
lagmannrettes dom 31. januar 2018 rettskraftig frifunnet for disse forholdene, både når det gjelder straff og 
sivile erstatningskrav. A har for lagmannsretten gjort gjeldende at det gjelder et skjerpet beviskrav å kunne 
legge til grunn det faktum avskjedsvedtaket bygger på, mens kommunen har gjort gjeldende at det er 
tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt. Kommunen har erkjent at dersom det gjelder et 
skjerpet beviskrav, må avskjedsvedtaket kjennes ugyldig. 

Forberedende dommer har videre bestemt at spørsmålet om hvilket beviskrav som gjelder, undergis 
skriftlig behandling. Denne delen av saken gjelder et rent rettsanvendelsesspørsmål, jf. tvisteloven § 29-16 
femte ledd. Partene er dessuten enige om skriftlig behandling av dette tvistepunktet, jf. § 29-16 fjerde ledd 
jf. § 9-9 andre ledd. 

Partene fikk deretter frist for å inngi skriftlige prosedyreinnlegg til spørsmålet om hvilket beviskrav som gjelder 
for de faktiske forhold som avskjedsvedtaket bygger på. Hver av partene har sendt inn to innlegg. 
 
 
Ankende part, A, har i hovedtrekk argumentert slik: 
I denne saken er ankende part rettskraftig frifunnet – både straffe- og sivilrettslig – for de handlinger som 
avskjedsvedtaket er begrunnet i. Det klare utgangspunktet etter gjeldende rett er da at det i avskjedssaken 
gjelder et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at A likevel har begått disse handlingene. Dette var 
tidligere omdiskutert i juridisk teori, men ble avklart av Høyesterett i Rt-2014-1161, se særlig avsnitt 21-23. 

I en obiter-uttalelse i avsnitt 24 i dommen åpner Høyesterett for at det kan finnes avskjedssaker der det er 
tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det sentrale poenget ved de eksemplene Høyesterett viser 
til, «mistanke om at en ansatt har begått overgrep mot barn eller opptrådt uforsvarlig overfor pasienter eller 
klienter», er at hensynet til tredjepart gjør seg gjeldende med styrke fordi arbeidsforholdet gjelder omsorg/ 
ansvar for barn eller pasienter/brukere. 

I vår sak er de angivelige handlingene begått i arbeidstakers fritid. Det er handlinger som ikke har noen direkte 
sammenheng med stillingen. Kommunen har ikke kunnet vise til noen eksempler i rettspraksis der beviskravet i 
sammenlignbare tilfeller er alminnelig sannsynlighetsovervekt. A er enig i at det eventuelt er hensynet til 
pasientene på [omsorgstilbud] som kan begrunne et lavere beviskrav. Men det er ikke tilstrekkelig å vise til en 
generell antatt frykt hos pasientene for at beviskravet kan senkes. 

Det sentrale i vår sak er at ankende part har jobbet som hjelpepleier og sykepleier i Bærum kommune i om lag 
25 år uten at det noen gang har vært rapportert om uregelmessigheter knyttet til utførelsen av hennes 
arbeidsoppgaver. Det vises til kommunens bekreftelse til Statens Helsetilsyn for perioden 2004–2015. Tvert om 
har hun hele tiden vært en betrodd medarbeider. 

Størrelsen på kommunens virksomhet taler også med styrke mot å akseptere et lavere beviskrav. 
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A har etter den frifinnende dommen rett etter både Grunnloven og EMK til å bli ansett som om hun ikke har 
begått de aktuelle handlingene. Dette er også et forhold som må tillegges vekt ved vurdering av om kommunen 
skal få medhold i et lavere beviskrav. 

Forut for Høyesteretts dom i 2014 har spørsmålet om beviskrav i saker om avskjed og oppsigelse vært oppe i 
flere saker, men det er noe varierende i hvilken grad spørsmålet om beviskrav ble drøftet og hvilket utslag 
hensynet til tredjepart fikk. Det vises til LB-1995-2761, LB-2005-8280 og LF-2009-19374. 

For perioden etter Høyesteretts dom vises til LB-2014-101611, LB-2014-15851 [Skal vel være LB-2014-
158515, Lovdatas anm.] og LB-2015-30053. Felles for de saker der lagmannsretten har åpnet for å anvende et 
lavere beviskrav enn kvalifisert sannsynlighetsovervekt, er at de handlinger som ligger til grunn for avskjeden 
har skjedd på jobb og har gått direkte ut over tredjepersoner som den ansatte skulle ivareta. Det vises også til 
Rt-2007-1851, som gjaldt spørsmålet om tilbakekall av autorisasjonen for en lege som følge av seksuelle 
overgrep mot mindreårige begått før legen ble autorisert. Høyesterett drøftet om hensynet til tredjepart tilsa et 
lavere beviskrav, men kom til at det måtte stilles krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt, i lys av at det 
dreide seg om eldre forhold av sterkt infamerende karakter uten tilknytning til den aktuelle yrkesutøvelsen. 

Det foreligger i denne saken ikke grunnlag for å fravike hovedregelen om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for 
det faktum som ligger til grunn for avskjeden. Det foreligger ikke slike hensyn til tredjepart som kan begrunne 
et lavere beviskrav. Hensynet til arbeidstaker selv, det faktum at de angivelige handlinger ikke har noen direkte 
sammenheng med yrkesutøvelsen og arbeidstakers svært lange og plettfrie historikk hos arbeidsgiver, taler både 
enkeltvis og samlet med tyngde for å anvende et kvalifisert beviskrav. 

Ankende part har ikke lagt ned noen særskilt påstand for denne delen av saken. Påstanden i anken lyder slik: 
1. Avskjeden av A datert 29.12.2016 kjennes ugyldig. 

 

2. Bærum kommune dømmes til å betale erstatning til A fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. Bærum kommune dømmes til å betale erstatning for lønnstap under suspensjon, fastsatt etter rettens skjønn. 
 

4. A tilkjennes sakens kostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Ankemotparten, Bærum kommune, har i hovedtrekk argumentert slik: 
Hovedregelen i sivile saker er at retten skal legge det mest sannsynlige faktum til grunn for avgjørelsen. 
Beviskravet kan skjerpes i saker hvor det sivilrettslige kravet er basert på et faktum som er særlig belastende for 
en part. I rettspraksis er dette formulert som et krav om at det må foreligge «klar», «sterk» eller «kvalifisert» 
sannsynlighetsovervekt. I lagmannsrettens vurdering av om A skulle idømmes erstatningsansvar etter 
frifinnende straffedom, ble dette skjerpede beviskravet formulert som et krav om «klar 
sannsynlighetsovervekt». 

Spørsmålet om hvilket beviskrav som gjelder i saker om avskjed og oppsigelse, er ikke regulert i 
arbeidsmiljøloven eller omtalt i lovens forarbeider. I Rt-2014-1161 la Høyesterett til grunn at det gjelder et 
skjerpet beviskrav også i avskjedssaker som bygger på et faktum som er særlig belastende for arbeidstaker, jf. 
avsnitt 23. Det skjerpede beviskravet sikrer arbeidstaker mot sannsynlige negative og alvorlige konsekvenser av 
en uriktig dom i arbeidstakers disfavør. 

Hvor alvorlige konsekvensene blir av en uriktig dom i arbeidsgivers disfavør, hvor den ansatte normalt får 
fortsette i stillingen, beror på hva slags stilling den ansatte har og hvilke forhold avskjeden er begrunnet i. 

I saker hvor grunnlaget for avskjed eller oppsigelse er straffbare forhold eller andre sterkt kritikkverdige 
handlinger begått overfor tredjepersoner som det ligger til arbeidstakers stilling å ivareta, blir imidlertid ikke 
arbeidsgivers og arbeidstakers interesser alene avgjørende. I LF-2009-193674 [Skal vel være LF-2009-19374, 
Lovdatas anm.], som gjaldt en hjelpepleier som ble oppsagt etter å ha lugget og slått en beboer på et sykehjem, 
foretok lagmannsretten flertall en avveining av arbeidstakerens rettssikkerhet mot hensynet til pasienters 
trygghet, og kom til at det gjaldt et alminnelig beviskrav for de handlinger som oppsigelsen bygget på. 

Også i høyesterettsdommen nevnt over, uttalte Høyesterett at hensynet til tredjemenn etter omstendighetene kan 
tilsi at det ikke er riktig å legge til grunn et skjerpet beviskrav selv om faktum er belastende, jf. avsnitt 24. 
Spørsmålet kom imidlertid ikke på spissen i den saken. 
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Både i LB-2014-101611, som gjaldt avskjed og oppsigelse av pleiepersonell i en omsorgsbolig som følge av 
grovt krenkende atferd overfor en bruker, og i LF-2015-72834, som gjaldt avskjed av sykepleier etter alvorlig 
prosedyresvikt ved behandling av hjertestans, ble det lagt til grunn at alminnelig sannsynlighetsovervekt var 
tilstrekkelig. 

Avskjeden av A bygger på et grunnlag som utvilsomt er svært belastende for henne. Det dreier seg om to forsøk 
på å antenne en bygning der det oppholdt seg personer, herunder barn, og ildspåsettelser med betydelig fare for 
at liv kunne gå tapt, i tillegg til betydelig materiell skade. Selv om handlingene var uten tilknytning til hennes 
yrkesutøvelse, er det ikke holdepunkter i rettspraksis for at et alminnelig beviskrav skal begrenses til avskjeder 
der handlingene har skjedd direkte overfor personer den avskjedigede har omsorg for. Det er handlingenes art 
som må være avgjørende, ikke hvem de i det konkrete tilfellet er begått overfor. Hvis en førskolelærer forgriper 
seg på barn i fritiden, tilsier hensynet til barna som vedkommende har omsorg for i sitt arbeid at 
arbeidsforholdet bør kunne avsluttes på grunnlag av et alminnelig beviskrav. 

[omsorgstilbud], der A arbeidet, gir et omsorgstilbud til alvorlig syke mennesker som ofte er i livets siste fase. 
Hensynet til at pasientene der skal føle seg trygge, tilsier at handlingene som avskjeden av A er begrunnet i, 
vurderes etter et alminnelig beviskrav. Brann på sykehus og sykehjem kan få katastrofale følger. Oksygenuttak 
i veggene på [omsorgstilbud] , som brukes for å lette inhalasjonen for pasienter, øker denne risikoen ytterligere. 

Pasientene på [omsorgstilbud] trenger høy grad av tillit til at sykepleierne som skal ha omsorg for dem i livets 
siste fase, vil nyte omsorgsfull hjelp i samsvar med helsepersonelllovens krav. Den tilliten vil bli vesentlig 
svekket dersom personer som med sannsynlighetsovervekt har påtent bygninger der det oppholder seg 
mennesker, fortsatt skal kunne fungere i stillingen fordi domstolene stiller ytterligere særlige krav til bevisets 
styrke. Her må hensynet til sårbare pasienter veie tyngre enn hensynet til arbeidstaker. 

Avgjørelsen i Rt-2007-1851, som ankende part viser til, har liten overføringsverdi til foreliggende sak. Det 
fremgår av premissene at de sentrale momentene for å oppstille et skjerpet beviskrav i den saken ikke var at 
overgrepene mot mindreårige ikke hadde sammenheng med vedkommendes virksomhet som lege, men at de 
var begått langt tilbake i tid før legen fikk autorisasjon, jf. avsnitt 42 og 43. 

Kommunen bestrider at størrelsen på Bærum kommune taler mot å akseptere et alminnelig beviskrav. 

Kommunen har ikke lagt ned noen særskilt påstand for denne delen av saken. Påstanden i anketilsvaret etter 
rettelse i prosesskriv 31. januar 2018, lyder slik: 

1. Prinsipalt: Anken forkastes. 
 

2. Subsidiært: Avskjeden av A opprettholdes som en lovlig oppsigelse. 
 

3. Atter subsidiært: As arbeidsforhold i Bærum kommune opphører fra det tidspunktet retten fastsetter. 
 

4. I alle tilfeller: Bærum kommune tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten bemerker: 
Som nevnt innledningsvis, har lagmannsretten bestemt at det skal forhandles særskilt og skriftlig om ankende 
parts krav om at avskjedsvedtaket skal kjennes ugyldig, nærmere bestemt om ett av tvistepunktene for dette 
kravet: Spørsmålet om hvilket beviskrav som gjelder for de handlingene som avskjedsvedtaket bygger på. 

I vedtak om avskjed av A datert 29. desember 2016, er det vist til begrunnelsen som er gitt i forhåndsvarsel 
datert 13. desember 2016. Begrunnelsen der lyder slik: 

Bakgrunnen for at du nå vurderes avskjediget, er Asker og Bærum tingretts dom av 1. desember 2016, hvor 
du er dømt til fengsel i tre år og seks måneder for en overtredelse av straffeloven § 148, ett tilfelle av grovt 
skadeverk og to forsøk på grovt skadeverk. Handlingene er svært alvorlige, og rettens vurdering er at de har 
skapt «svært mye uro og redsel» og vært en «enorm belastning» for de personene som ble berørt av dem. 

Handlingene er begått på din fritid, uten sammenheng med din stilling i kommunen. Handlingene vurderes 
likevel som et vesentlig mislighold av din arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. 

De handlinger som omtales i dommen, er ikke forenlige med de krav som stilles til deg som sykepleier ved 
[omsorgstilbud]. I ditt arbeid er du avhengig av at pasienter og deres pårørende er trygge på at de ivaretas 
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godt av deg. Arbeidsgiver er avhengig av å kunne stole på at du opptrer forsvarlig i ditt tjenesteforhold. På 
grunn av handlingene som er omtalt i dommen, er denne tilliten nå ikke lengre til stede. 

Det siste avsnittet er i avskjedsvedtaket utdypet slik: 

I vurderingen av rettmessigheten av avskjed er det lagt vekt på at de forhold som er omhandlet i dommen, 
er klart uforenlige med de krav som stilles til deg i ditt arbeid som sykepleier. Brannstiftelse innebærer et 
stort potensiale for alvorlige skadevirkninger, og risikoen ved å opprettholde arbeidsforholdet er ikke 
akseptabel, målt opp mot de kravene som må stilles til sikkerheten for en sårbar pasientgruppe. 

A ble 31. januar 2018 rettskraftig frifunnet i straffesaken, og ved lagmannsrettens dom 13. februar 2018 ble hun 
også rettskraftig frifunnet for de sivile kravene som var fremmet fra de skadelidte, knyttet til brannen i den 
såkalte [bygning] på [gård] i Bærum der A bor. Denne brannen var det mest alvorlige forholdet som hun ble 
domfelt for i tingretten, jf. straffeloven (1902) § 148. 

Ved bedømmelsen av de sivile kravene bygget lagmannsretten på at det måtte foreligge klar 
sannsynlighetsovervekt for at A hadde tent på brannen. Etter en grundig drøftelse kom lagmannsretten til at det 
ikke var tilfelle. Bærum kommune har erkjent at dersom det også i avskjedssaken må legges til grunn et 
kvalifisert beviskrav, vil det være riktig å legge lagmannsretten bevisvurdering i dommen av 13. februar 2018 
til grunn i avskjedssaken. I så fall vil vedtaket om avskjed være truffet på uholdbart faktisk grunnlag og derved 
være ugyldig. 

Kommunen mener imidlertid å kunne bevise med vanlig sannsynlighetsovervekt at A har begått de handlingene 
hun er frifunnet for, og gjør gjeldende at det er tilstrekkelig til at avskjedsvedtaket står seg. 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i Høyesteretts avgjørelse i Rt-2014-1611 [Skal vel være Rt-2014-1161, 
Lovdatas anm.], som gir uttrykk for gjeldende rett når det gjelder beviskravet ved oppsigelse og avskjed på 
grunnlag av faktiske omstendigheter som er særlig belastende for en part. Saken gjaldt en arbeidstaker som ble 
avskjediget fordi han hadde tilegnet seg kontanter fra arbeidsgiveren. 

Høyesterett peker på at det alminnelige utgangspunktet i sivilretten er at retten skal legge det mest sannsynlige 
faktum til grunn, men at det i rettspraksis er slått fast i ulike sammenhenger at det gjelder et skjerpet beviskrav 
– formulert som sterk, klar eller kvalifisert sannsynlighetsovervekt – for faktiske omstendigheter som er særlig 
belastende for en part. Høyesterett uttaler deretter i avsnitt 23 og 24: 

Etter mitt syn bør det også i en avskjedssak som den foreliggende i alminnelighet kreves kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt. Verken tingretten eller lagmannsretten legger til grunn at A har gjort seg skyldig i 
straffbart underslag. Likevel vil rettens konstatering av at vilkåret for avskjed er oppfylt fordi 
arbeidstakeren har tilegnet seg betydelige midler fra arbeidsgiveren være sterkt belastende. Det er derfor i 
tråd med den rettspraksis jeg har vist til å skjerpe beviskravet også i en sak som denne. Et slikt skjerpet 
beviskrav er også i samsvar med det som er lagt til grunn i hovedtyngden av den fremlagte praksis i 
avskjedssaker fra ting- og lagmannsrettene, og med den gjennomgående oppfatningen i teorien, se blant 
annet Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 4. utgave 2006 side 477. 

Jeg nevner at selv om avskjedssaker ofte vil være basert på sterkt belastende omstendigheter for 
arbeidstakeren, kan det tenkes at det i enkelte tilfeller foreligger forhold som gjør at det likevel vil være 
riktig å anvende det alminnelige beviskravet. Ett typetilfelle er saker hvor hensynet til tredjeparter veier 
tungt, for eksempel ved mistanke om at en ansatt har begått overgrep mot barn eller har opptrådt uforsvarlig 
overfor pasienter eller klienter. Dette er ikke situasjonen i vår sak, og jeg går derfor ikke inn på de spørsmål 
som her kan reises. 

Spørsmålet i vår sak er om det gjør seg gjeldende tungtveiende hensyn til tredjeparter som tilsier at 
utgangspunktet om kvalifisert sannsynlighetsovervekt må fravikes. 

Partene er enige om at de handlingene som avskjedsvedtaket viser til og begrunnes med, ikke har noen direkte 
tilknytning til As arbeidsforhold som sykepleier ved [omsorgstilbud]. Straffesaken gjaldt brannstiftelser på 
nattestid i nærheten av As hjem, og rammet ikke slike persongrupper som A i sitt arbeid som sykepleier ved 
[omsorgstilbud] skal ta vare på. Dette i motsetning til tilfeller der for eksempel en førskolelærer misbruker 
barn, eller ansatte i omsorgsboliger, sykehjem o.l. krenker eller mishandler pasienter og brukere. I vår sak er 
man derfor, etter lagmannsrettens syn, klart utenfor kjernen av de typetilfellene som Høyesterett viser til i 
avsnitt 24 i 2014-dommen. 
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Til støtte for anførselen om at alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig, har kommunen vist til LF-
2009-19374 (flertallet) og – i etterkant av 2014-dommen fra Høyesterett – LB-2014-101611 og LF-2015-
72834. I de to sistnevnte dommene kom imidlertid ikke beviskravet på spissen, idet retten i begge sakene fant at 
det forelå klar sannsynlighetsovervekt for de aktuelle faktiske omstendighetene. I LG-2017-131500 la Gulating 
lagmannsrett til grunn et skjerpet beviskrav i avskjedssak som var begrunnet i en ansatts vold og trusler mot en 
annen ansatt på fritiden. Den avskjedigede anførte forgjeves at det av hensyn til tredjepersoner, både offeret og 
det generelle arbeidsmiljøet, måtte være tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt. 

Lagmannsretten legger til grunn at A i sitt arbeid på [omsorgstilbud] utøver omsorg for svært syke og sårbare 
personer. Som fremholdt av A, er det ingen opplysninger om uregelmessigheter i hennes virke gjennom en 
årrekke som sykepleier i kommunen. Samtidig er det neppe tvil om at den type handlinger som A er frifunnet 
for, har alvorlig skadepotensial og er egnet til å skape frykt hos pasienter og pårørende. 

I den interesseavveiningen som må foretas mellom hensynet til As rettssikkerhet og de tredjemenn som hun er 
satt til å ta vare på i sin stilling, mener lagmannsretten det må være avgjørende at de handlinger avskjeden er 
begrunnet med, ikke har noen form for umiddelbar tilknytning til yrkesutøvelsen, verken når det gjelder 
handlingenes art, tid og sted eller persongruppen som er rammet. I tilknytning til dette er Høyesteretts 
vurderinger i Rt-2007-1851 avsnitt 36, som gjaldt beviskravet ved tilbakekall av autorisasjon etter 
helsepersonelloven, også av en viss interesse for vår sak. Tilbakekallet var begrunnet i seksuelle overgrep mot 
mindreårige begått før legen ble autorisert. Høyesterett viste til utgangspunktet om at rettspraksis i ulike 
sammenhenger har stilt krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt når det er tale om å bygge på et faktum som 
er særlig belastende for parten, og drøftet om hensynet til tredjeparter tilsa et lavere beviskrav i et tilfelle som 
dette. Dette ble – både av flertallet og mindretallet – besvart med nei, i lys av at det dreide seg om eldre forhold 
av sterkt infamerende karakter som «ikke har noen umiddelbar tilknytning til den aktuelle yrkesutøvelse». 

Etter en samlet vurdering av det faktiske grunnlaget for avskjeden og interessene til de tredjeparter som A ved 
utøvelsen av sin stilling har omsorg for, er lagmannsretten kommet til at hensynet til tredjeparter ikke veier 
tilstrekkelig tungt til å fravike hovedregelen om skjerpet beviskrav for de straffbare forholdene som avskjeden 
av A bygger på, og som hun er rettskraftig frifunnet for. 

Anvendelse av et kvalifisert beviskrav reiser ikke problemer i forhold til uskyldspresumsjonen i Grunnloven § 
96, EMK artikkel 6 og SP artikkel 14 nr. 2. Det er klart at vedtak om avskjed ikke er en sanksjon som har 
karakter av straff etter disse bestemmelsene, slik det også slås fast i 2014-dommen fra Høyesterett i avsnitt 29. 
Om anvendelsen av et vanlig beviskrav i denne saken ville kunne reise spørsmål i forhold til noen sider av 
uskyldspresumsjonen, trenger lagmannsretten ikke gå nærmere inn på. 

Kommunen har erkjent at avskjedsvedtaket er ugyldig hvis retten kommer til at det gjelder et kvalifisert 
beviskrav. På grunnlag av lagmannsrettens konklusjon over og kommunens erkjennelse, kan og vil 
lagmannsretten avsi dom for at avskjedsvedtaket av A er ugyldig, jf. tvisteloven § 16-1 første ledd jf. andre 
ledd første punktum. Saken for lagmannsretten fortsetter til behandling av de øvrige kravene som er fremsatt i 
saken (erstatningskrav, krav om fratredelse). Disse vil bli avgjort etter muntlig ankeforhandling som berammes 
så snart som mulig. 

Avgjørelse av krav på sakskostnader utstår til den avgjørelsen som avslutter saken i lagmannsretten, jf. 
tvisteloven § 20-8 første ledd. 

Dom og beslutning er enstemmige. 
 

Domsslutning:: 

Avskjed av A i vedtak 29.12.2016 er ugyldig. 
 

Beslutning: 

Behandlingen av de øvrige kravene i saken fortsetter.
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Saken gjelder erstatning i forbindelse med tvist om oppsigelse. 

B arbeidet for flyttebyrået [firma] våren og sommeren 2015. Det er enighet om at han begynte å arbeide 14. 
april, men det er uenighet om hva arbeidsavtalen gikk ut på. Det foreligger ingen skriftlig arbeidsavtale 
underskrevet av begge parter. 

Den 30. juli 2015 ble B kjørt på sykehus i ambulanse etter en hendelse på flyttebilen. Innehaveren av 
flyttebyrået, A, hevdet opprinnelig at det ikke hadde skjedd noen arbeidsulykke, og at B simulerte. Denne 
anførselen er senere frafalt. B var sykemeldt fram til 13. oktober 2015 på grunn av ettervirkninger etter 
hjernerystelse. Det er på det rene at han ikke arbeidet mer for A etter at sykemeldingsperioden var over, men 
det er uenighet om hvorfor og hvordan arbeidsforholdet opphørte. A har forklart at B ble oppsagt i august 2015 
fordi han ikke hadde levert sykemeldinger og ikke lot høre fra seg. B har forklart at han sendte sykemeldingene 
til A som «Whatsapp»-tekstmeldinger, og at han ble muntlig avskjediget da han kom tilbake etter 
sykemeldingsperioden og fikk beskjed om at han ikke hadde arbeid i selskapet. 

B reiste søksmål mot arbeidsgiver i mai 2016 med krav om erstatning/oppreisning. 

Oslo tingrett avsa 20. februar 2017 dom med slik domsslutning: 

I hovedsøksmålet: 
 

1. A dømmes til å betale erstatning til B for lønns-, sykepenge- og feriepengetap med 311 657 – 
trehundreogellevetusensekshundreogfemtisju – kroner, innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse. 

 

Det beregnes forsinkelsesrenter av 113 635 – etthundreogtrettentusen-sekshundreogtrettifem – kroner fra 1. 
august til 26. august 2015, og av 79 385 – syttinitusentrehundreogåttifem – kroner fra 27. august 2015 til 
betaling skjer. På det øvrige beløp beregnes forsinkelsesrenter fra dommens forkynnelse. 
 

2. A dømmes til å betale B oppreisningserstatning med 100 000 – etthundretusen – kroner innen 2 – to – uker 
fra dommens forkynnelse, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

I motsøksmålet: 
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3. B frifinnes. 
 

For begge søksmål: 
 

4. A dømmes til å erstatte B og det offentlige sine sakskostnader med 93 075 – nittitretusenogsyttifem – 
kroner innen to uker fra dommens forkynnelse. 

 
 
 
A har anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Han gjør 
sammenfatningsvis gjeldende: 
B ble sagt opp ved oppsigelsesbrev datert 21. august 2015. Det er lagt fram utskrifter som viser at 
oppsigelsesbrevet ble sendt som vedlegg til e-brev denne dagen, og det går fram av dette e-brevet at det også 
ble sendt i posten. Det er ingen grunn til å tvile på denne dokumentasjonen. Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 
§ 15-4 andre ledd om at en oppsigelse skal sendes i rekommandert brev, er bare en ordensforskrift. Bevis for at 
arbeidstaker har mottatt den, kan føres på annen måte, jf. LF-2017-153768. I dette tilfellet viser framlagt e-
postmelding til A om at B har åpnet og lest e-brevet med oppsigelsen, at oppsigelsen er kommet fram til ham i 
lovens forstand. 

Oppsigelsesgrunnlaget er holdbart. Det må legges til grunn at B på oppsigelsestidspunket ikke hadde levert 
sykemeldinger, og dette er lovlig oppsigelsesgrunn, jf. LE-1992-2154. Arbeidstaker må gi melding om at 
fravær skyldes sykdom så snart det blir anledning til det, jf. Arne Fanebust: Oppsigelse i arbeidsforhold, 5. 
utgave side 199-200, med henvisning til NAD-1988-285. A har ikke mottatt påståtte oversendelser av 
sykemeldingene via Whatsapp. Utskrifter fra Whatsapp som er lagt fram av B, er delvis falsifiserte. I sene 
korrespondanse har A oppgitt noe forskjellige datoer for oppsigelsen, men dette er feilskrift. Det er også 
feilskrift når timelønnen i en lønnsslipp fra juni er angitt til 168 kroner og A i et skjema til Folketrygden 1. 
september 2015 har krysset av for at arbeidsforholdet ikke er opphørt. 

Den muntlige arbeidsavtalen gikk ut på at B skulle arbeide etter behov, og at timelønnen var 160 kroner. 
Grunnen til at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er at B etterpå nektet å underskrive en avtale med dette 
innholdet. 

Subsidiært bestrides ikke arbeidstakers kravsberegninger, men det gjøres gjeldende at timelønnen var 160 
kroner, at det må gjøres et fradrag for utbetalte forskuddsbeløp på til sammen 35 000 kroner, og at det ikke er 
grunnlag for oppreisningserstatning. A har erkjent å skylde B 32 175,88 kroner, og det legges derfor ned 
påstand om frifinnelse mot å betale dette beløpet. 

A har krav mot B. B fikk en parkeringsbot som A måtte betale. Videre leverte B ikke tilbake en bilnøkkel slik 
han var forpliktet til, og dette har ført til utgifter med å skaffe ny nøkkel og leiebil i den tiden bilen ikke var 
tilgjengelig. Motkravet er på til sammen 23 104 kroner. 

Ankeparten har lagt ned slik endelig påstand: 
1. A frifinnes mot å betale kr 32.175,88. 

 

2. B dømmes til å erstatte A kr 23.104. 
 

3. B dømmes til å betale sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Ankemotparten, B, gjør sammenfatningsvis gjeldende: 
Tingrettens dom er riktig, og ankemotparten slutter seg til tingrettens begrunnelse. Arbeidsgivers anke skulle 
vært nektet fremmet fordi det var klart at den ikke kunne føre fram, og lagmannsretten varslet også om dette. 
Først etter dette la arbeidsgiver fram utskrifter av e-brev som ble påstått å vise at B hadde mottatt skriftlig 
oppsigelse datert 21. august 2015 og var kjent med denne. B har pekt på en rekke forhold som viser at disse 
dokumentene er fabrikkert etter at lagmannsretten varslet om nektelse. Videre er oppsigelsesgrunnen oppdiktet. 
B har lagt fram chatlogg mv. som klart viser at sykemeldingene ble sendt gjennom Whatsapp. A var på ferie i 
Marokko mesteparten av juli og august 2015, og det er arbeidsgivers problem dersom han ikke registrerer 
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meldinger som kommer inn fra arbeidstakerne. A har innrømmet at det ikke var noen bestemte rutiner som 
krevdes for å melde inn sykemeldinger. A ble for øvrig underrettet om arbeidsulykken den dagen den skjedde. 

Subsidiært anføres at oppsigelsen uansett må kjennes ugyldig. Oppsigelsen skjedde i så fall under sykdom. Det 
er ikke holdt drøftingsmøter, og oppsigelsen fyller ikke formkravene i arbeidsmiljøloven. Søksmål er reist etter 
at fristen i § 15-5 første ledd var ute, men saksbehandlingsfeilene må uansett føre til erstatningsansvar. 

Arbeidsgiver har dokumentasjonsplikten og bevisbyrden for arbeidskontrakt, lønnsbetingelser, 
lønnsutbetalinger mv. Det er ingen grunn til å tvile på at B fikk en muntlig avtale med A om fast ansettelse, noe 
han trengte for å få sin kone til Norge. Timelønnen var 168 kroner. Eventuell tvil om disse forholdene må gå ut 
over arbeidsgiver. Påstanden om utbetalte forskudd på 35 000 kroner til B i mai og juni 2015 er grunnløs og 
uansett ikke dokumentert. A har ellers ikke bestridt tapsberegningene for lagmannsretten. 
Oppreisningserstatningen er, slik saken ligger an, heller satt for lavt enn for høyt. 

B har lagt ned slik påstand: 

I hovedsøksmålet: 
1. Anken forkastes. 

 

I motsøksmålet: 
2. Anken forkastes. 

 

For begge søksmål: 
3. A dømmes til å erstatte B og/eller det offentliges sakskostnader for lagmannsretten innen to uker fra 

dommens forkynnelse. 
 
 
 
Lagmannsretten ser slik på saken: 
Den opprinnelige saksøkeren, nå ankemotpart, er i samtlige prosesskriv og i tingrettens dom angitt med navnet 
B, slik at B framstår som etternavnet. Han har for lagmannsretten forklart at dette er feil, og at B er fornavnet 
og B er familienavn. Dette er i samsvar med registreringen i folkeregisteret, og lagmannsretten har endret 
navnet på parten i samsvar med dette. Videre bemerker lagmannsretten at opprinnelig saksøkt, nå ankepart, i 
samtlige prosesskriv, inkludert ankeerklæringen, har vært angitt som [firma] . Dette er betegnelsen på As 
enkeltpersonforetak. Et enkeltpersonforetak har ikke partsevne, jf. HR-2010-1235-U, og part i saken er A 
personlig. Denne partsangivelsen er korrekt i tingrettens domsslutning. 

Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten, og er i det vesentlige enig i tingrettens 
begrunnelse. 

As hovedanførsel er at B ble sagt opp skriftlig i august 2015, at B mottok denne oppsigelsen, og at den var 
saklig begrunnet, slik at A må frifinnes for erstatningskravet. B har anført at han ikke har mottatt noen 
oppsigelse, men at han ble avskjediget muntlig i oktober 2015, og derfor har krav på erstatning. 

I saken er det lagt fram en skriftlig oppsigelse fra A til B datert 21. august 2015. Den lyder slik: 

«Oppsigelse vedrørende arbeidsforholdet hos [firma] [...] 

Jeg henviser til flere forsøk på å komme i kontakt med deg og ser at dette ikke lykkes. Vi forsøkte å ringe 
deg på både telefon nr [nummer] som er vårt bedrift nummer og deretter ditt private telefon nummer 
[nummer]. 

Vi har heller ikke mottatt noen sykemelding fra deg og vil med dette informere om at din stilling er herved 
sagt opp fra brevets dato. Du kan gå ut oppsigelses tiden din som er på 1 måned i prøvetiden som er satt 
opp til 3 måneder. Oppsigelsen trer i kraft f.o.m brevets dato. 

Har du noen formeninger om dette kan du kontakte oss. 

Ønsker du også en attest kan du også få denne.» 

A gjør gjeldende at denne oppsigelsen ble sendt B i posten samme dag som den er datert, og at den samme dag, 
21. august 2015 klokken 8.54, også ble sendt som vedlegg til e-brev til B. I tillegg har A forklart at han ga en 
kopi av oppsigelsen til B da de møttes i Oslo 25. august 2015. B har forklart at han ikke har mottatt denne 
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oppsigelsen, verken i posten, som vedlegg til e-brev eller personlig i møte med A 25. august. Som nevnt anfører 
B at både e-brevet datert 21. august 2015 og lesebekreftelse fra B samme dag er fabrikkerte. Det anføres at det 
samme gjelder e-brev angivelig sendt 2. mai 2015 med angitt vedlegg arbeidskontrakt og angivelse i teksten at 
timelønnen skal være 160 kroner og ansettelsesforholdet «ekstrahjelp etter behov/variabelt arbeidstid». 

Lagmannsretten bemerker at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at en oppsigelse er kommet fram til 
arbeidstakeren. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-4 andre ledd at dersom oppsigelsen sendes i posten, skal 
den sendes rekommandert. Bevis for at arbeidstaker har mottatt oppsigelsen, kan likevel føres på annen måte. 

Det er etter lagmannsrettens mening sterke indikasjoner på at den skriftlige oppsigelsen datert 21. august 2015 
er fiktiv, at den er produsert senere, og at B ikke mottok noen oppsigelse verken i posten, som vedlegg til e-
brev eller ved at han fikk overlevert en kopi 25. august. Tingretten har vist til en del forhold som den mener 
«underbygger at oppsigelsen er produsert i etterkant». Tingretten skriver: 

«Det vises for det første til at A har fylt ut skjemaer om inntektsopplysninger til Folketrygden. Skjemaene 
er datert 1. september 2015, det vil si på et tidspunkt hvor A hevder at B var gitt skriftlig oppsigelse. Til 
tross for dette har A på begge skjemaene krysset av for at arbeidsforholdet ikke er opphørt, og at det heller 
ikke er avtalt at arbeidsforholdet skal opphøre. [...] 

Videre viser retten til at A opererer med flere forskjellige datoer for den angivelige oppsigelsen. 
Oppsigelsen som er fremlagt for retten er datert 21. august 2015. I brev til NAV av 2. september 2015 hvor 
A bestrider sykemeldingen for perioden 31. juli til 31. august 2015, viser A til at oppsigelse var datert og 
sendt til B den 20. august 2015. I e-post til B den 27. oktober 2015 viser A til oppsigelse datert 5. 
september 2015.» 

Lagmannsretten er enig i dette. Det er videre høyst påfallende at A, først etter at lagmannsretten 27. april 2017 
hadde varslet om at det var aktuelt å nekte anken fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd, la fram et 
dokument i form av utskrift av e-brev fra [firma] som skal være sendt til B fredag 21. august 2015 klokken 
08.54 med vedlegg «Oppsigelse B.docx». I teksten viser A til oppsigelsen og skriver at han også har sendt den i 
posten samme dag. Samtidig la han fram et dokument som framstår som en utskrift av et e-brev fra Bs e-
postadresse som skal være en bekreftelse på at B har lest e-brevet med oppsigelsen. 

Sistnevnte e-brev har i sendingsfeltet under «Emne:» angivelsen «Lest: Oppsigelse etter flere forsøk på 
kontakt». Videre står det: 

«Your message 

To: B [...] 
Subject: Oppsigelse etter flere forsøk på kontakt 
Sent: Friday, August 21, 2015 8:54 AM [...] 

was read on Sunday August 23, 2015 11:51 AM [...].» 

Det påfallende ved denne angivelige lesebekreftelsesmeldingen er at den ifølge overskriftsfeltet er sendt fredag 
21. august 2015 klokken 08.54. Dette er ikke mulig når bekreftelsesmeldingen går ut på at hovedmeldingen 
først ble lest av mottaker to dager senere, 23. august klokken 11.51. En slik lesebekreftelsesmelding vil ha 
angitt sendingstidspunkt umiddelbart/få minutter etter det tidspunktet den angir at det opprinnelige e-brevet ble 
åpnet. Som et eksempel på dette har B lagt fram en melding hans tidligere juridiske representant mottok fra 
[firma] etter 9. april 2016 å ha sendt en melding til selskapet om Bs arbeidsforhold med innlagt anmodning om 
lesebekreftelse. Etter først umiddelbart å ha mottatt en automatisk svarmelding fra [firma] om mottak, avsendt 
9. april 2016 klokken 02.50, fikk advokaten senere en svarmelding fra selskapet der det går fram at advokatens 
opprinnelige melding, sendt klokken 02.59, ble slettet samme dato klokken 09.26, altså ca. sju timer senere. 
Sendingstidspunktet for denne meldingen om sletting er angitt å være to minutter etter slettingen, klokken 
09.28, altså den normale angivelsen av tidspunktet for når en slik melding går i retur til opprinnelig avsender. 

Som nevnt hevder B at han heller ikke mottok e-brevet 2. mai 2015 med arbeidskontrakt som vedlegg og 
omtale av kontraktsvilkårene, og at det aldri ble sendt noen lesebekreftelse på dette fra hans e-postadresse til 
[firma]. Her går det fram av den angivelige lesebekreftelsesmeldingen, som A har lagt fram på et meget sent 
tidspunkt i saken, at den er sendt «2. mai 2015 00.44». Men innholdet i bekreftelsen går ut på at meldingen med 
kontrakten ble lest ca. 50 minutter etter avsendelsestidspunktet for lesebekreftelsen, nemlig klokken 1.34.15. 
Dette var det ikke mulig å informere om i en melding sendt 00.44. 
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Et annet påfallende forhold ved dette dokumentet er at det i overskriftsfeltet «Sendt:» er angitt «Lørdag 2. mai 
2015 00.44» med stor «l» i «Lørdag», mens den angivelige meldingen med kontrakt fra [firma] angir dagen 
med liten «l». Dagene er ellers skrevet med liten bokstav i de andre e brevene A hevder å ha sendt, og dette er 
det vanlige i e-postkorrespondanse med norske angivelser av emne mv., i motsetning til e-brev der emne, dato 
mv. er angitt på engelsk, og der de engelske ukedagene på vanlig måte skrives med stor forbokstav. I begge de 
ovenfor nevnte meldingene mellom [firma] og Bs advokat, som det ikke er bestridt er ekte, er «lørdag» skrevet 
med liten «l». 

De nevnte dokumentene A har lagt fram som svar på lagmannsrettens varsel om ankenektelse, framstår som 
helt sentrale for arbeidsgivers sak. I prosesskriv etter at A hadde lagt dem fram, anførte B at det aldri tidligere i 
saken hadde vært hevdet fra As side «at det skulle foreligge ytterligere bevis og dokumenter i form av e-poster 
sendt fra ham, verken i forkant av at sak ble anlagt eller senere, heller ikke i tingretten». Etter det 
lagmannsretten kan se, er dette korrekt. At det skulle foreligge slike e-brev, er ikke nevnt i tingrettens dom eller 
i tingrettens gjengivelse av anførslene. Videre foreligger det et tidsnært og meget sterkt bevis for at det ikke er 
riktig at A i slutten av august 2015 sendte e-brev med oppsigelsesdokument samt oppsigelsesbrev i posten, og 
at han heller ikke overleverte oppsigelsesbrevet personlig til B. Dette er et brev sendt fra advokat Dahlberg i 
Caritas Norge på vegne av B til [firma] 3. september 2015. I brevet tar advokaten opp Bs ønske om hundre 
prosent stilling og fast ansettelse og ber om et møte om dette. Oppsigelsen er ikke nevnt. Det framstår som helt 
usannsynlig at B i forbindelse med at advokaten sendte dette brevet, ikke skulle ha underrettet ham om det 
dersom han hadde mottatt en oppsigelse per e-post allerede 21. august. A har heller ikke påvist noe dokument 
e.l. hvor han har tatt til motmæle mot dette brevet ved å anføre at B allerede var sagt opp. Lagmannsretten 
tilføyer at A, som påpekt av tingretten i melding til Folketrygden 1. september 2015, har krysset av for at 
arbeidsforholdet ikke er opphørt. 

De framlagte dokumentene er så påfallende at lagmannsretten har vurdert å gi både ankeparten og hans 
prosessfullmektig en rettergangsbot, men retten er kommet til at den ikke vil gjøre det. 

Partene har på de viktige punktene i saken sterkt motstridende versjoner av hva som har skjedd. De framlagte 
dokumentene er åpenbart egnet til å svekke As troverdighet vesentlig, i tillegg til det som ellers foreligger i 
saken. 

Det foreligger etter dette ikke noen oppsigelse av B i perioden august-september 2015 som det er spørsmål om 
å anse ugyldig. Lagmannsretten tilføyer for ordens skyld at det uansett ikke forelå noen oppsigelsesgrunn. En 
angitt hovedgrunn for oppsigelsen, at B ikke hadde levert sykemelding til arbeidsgiver, er uholdbar. B har 
benyttet applikasjonen Whatsapp til å sende bilder av sykemeldingene til arbeidsgiver. Bildene har en bokstav 
og tallbetegnelse, og B har lagt fram «chatlogg» der det går fram hvilke meldinger som er sendt. 
Bildeidentifikasjonene er de samme som på de bildene av sykemeldinger som er lagt fram i lagmannsretten. 
Det er ingen indikasjon på at Whatsapp-meldingene eller deler av dem er fabrikkerte. Den første 
sykemeldingen ble sendt allerede 31. juli 2015. Det er ikke noe å si på den måten sykemeldingene ble meddelt. 
A har forklart at det ikke var gitt bestemte anvisninger på hvordan arbeidstakerne skulle gi underretninger til 
selskapet. A befant seg dessuten i Marokko og var vanskelig tilgjengelig på sin norske telefon. Den framlagte 
kommunikasjonen mellom de to på Whatsapp er omfattende og gjelder også andre jobbrelaterte spørsmål. 

Lagmannsretten bemerker også at det henger dårlig sammen når A påberoper seg enkelte passasjer i Whatsapp-
meldingene, men samtidig benekter å ha mottatt de aller fleste av dem. 

A har også på et sent tidspunkt lagt fram en samtalelogg som skal vise at han ringte til B over tjue ganger i 
tiden etter arbeidsuhellet uten å få svar. Opplysningene i dokumentet er ikke forenlig med bevisbildet ellers i 
saken, og lagmannsretten ser bort fra det. 

As påstand om at B simulerte arbeidsulykken 30. juni 2015, som synes å være hovedgrunnen til As behandling 
av ham, har ikke vært opprettholdt for domstolene, og det anføres ikke at sykemeldingene av B skal settes til 
side som uriktige. 

B har forklart at han tok kontakt med arbeidsgiver etter at sykemeldingsperioden var over, 13. oktober 2015, og 
ba om å få begynne å arbeide igjen. Han fikk da beskjed om at han var uønsket. A har benektet at et slik møte 
fant sted, og han har ikke anført at det subsidiært foreligger en rettmessig avskjed. En slik anførsel ville for 
øvrig åpenbart ikke kunne føre fram. B kom ikke i arbeid igjen for A etter dette tidspunktet, og lagmannsretten 
ser ingen grunn til å tvile på at B da fikk muntlig beskjed om at han ikke lenger skulle arbeide i [firma]. 
Dermed ble han avskjediget uten at det var noe grunnlag for det. 
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Det er etter dette ikke tvil om at B har krav på erstatning i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. 
Han har foretatt en beregning av kravet som tingretten har akseptert og gitt dom for. For lagmannsretten er 
utregningen og renteberegningen ikke bestridt bortsett fra at det gjøres gjeldende at timelønnen var 160 kroner, 
ikke 168 kroner, at det skal gjøres fradrag for to kontante forskuddsbetalinger på til sammen 35 000 kroner og 
at oppreisningsbeløpet er satt for høyt. Samtidig er det anført at B ikke har ført bevis for at han hadde en 
muntlig avtale om fast stilling, og at det riktige er at han var ansatt på tilkallingsbasis/timebasis. 

Den sistnevnte innsigelsen harmonerer dårlig med at A ikke har hatt innvendinger mot Bs beregninger ut over 
det som er nevnt ovenfor. Beregningene bygger på at B var fast ansatt med 37,5 timers uke og har krav på 
betaling for dette med tillegg av lovbestemt overtidsbetaling. Lagmannsretten legger til grunn at det er riktig 
når B har forklart at han og A avtalte muntlig at han skulle være fast ansatt, og at dette hadde sammenheng med 
at han spesielt hadde bedt om dette fordi han mente det var nødvendig for å få aksept hos 
utlendingsmyndighetene for at hans kone kunne komme til Norge. Disse opplysningene er i samsvar med 
«Utskrift av arbeidsforhold registrert i Aa-registeret» som er lagt fram i saken. Han har videre forklart at han 
opplyste til A at han hadde erfaring med å arbeide i flyttebyrå, og at det var derfor han fikk 168 kroner timen i 
motsetning til de andre ansatte, som fikk 160 kroner. Lagmannsretten legger til grunn at dette er riktig og viser 
til at det i lønnsslipp fra arbeidsgiver for juni er angitt at timelønnen er 168 kroner, og at arbeidsgiver så har 
endret dette til 160 kroner i lønnsslipp for juli. Det sentrale ved disse vurderingene er at det er arbeidsgiver som 
har ansvaret for at det foreligger skriftlig arbeidskontrakt slik at lønnsvilkår mv. er dokumentert og på det rene. 
I tillegg kommer den generelle troverdighetsvurderingen av de to partene som denne saken gir grunnlag for. 
Lagmannsretten anser det bevist at B hadde fast ansettelse i full stilling med 37,5 timer per uke og en 
timebetaling på 168 kroner, og at han dermed hadde et krav på lønn og lovbestemt overtidsbetaling slik han har 
krevd. 

B har forklart, og det er enighet om, at han fikk overført lønn til sin konto med 25 000 kroner i august 2015. 
Men han benekter at han tidligere, i mai og juni samme år, fikk utbetalt ytterligere 35 000 kroner i kontanter. 
Arbeidsgiver har ikke lagt fram noen dokumentasjon på at dette er mottatt av eller kvittert for av B. Også dette 
er det arbeidsgivers ansvar å holde rede på og dokumentere, og lagmannsretten ser bort fra denne innsigelsen. 

B har ikke anket størrelsen av den erstatningen han er tilkjent. Lagmannsretten finner det klart at det ikke er 
grunn til å redusere det oppreisningsbeløpet på 100 000 kroner som tingretten har tilkjent. Ved vurderingen 
legges det vekt på at arbeidsgiver har satt fram en rekke uriktige og krenkende påstander overfor B i 
korrespondansen i forbindelse med saken og i sin forklaring for lagmannsretten. A påsto at B ikke hadde besøkt 
datteren i Spania, men i stedet reist til Marokko. Påstanden synes blant annet basert på at B på denne tiden la ut 
et bilde fra Marokko av seg selv på Facebook-siden sin. Det har vist seg at dette var et eldre bilde tatt i 
Marokko i 2012 som B hadde lagt ut for å endre sin Facebook-profil. Det er ingen grunn til å tvile på at B reiste 
til Spania fordi hans datter var innlagt på sykehus der. Datterens sykehusopphold er for øvrig dokumentert. 
Påstanden om at han ikke var hos datteren da hun var syk, må anses som meget krenkende. I tillegg kommer de 
gjentatte påstandene, også i brev til NAV, om at arbeidsulykken 30. juni 2015 ikke var reell, påstandene om at 
B ikke hadde levert sykemeldinger og framleggelsen av dubiøse dokumenter som førte til at lagmannsretten 
ikke nektet anken fremmet. Anken ville ellers høyst sannsynlig ha blitt nektet fremmet, men 
dokumentframleggelsen førte til at B måtte forsvare seg videre og gjennomføre en ankeforhandling. 

Når det gjelder motkravene, har B forklart at han har betalt den parkeringsboten det gjelder, og at han leverte 
den bilnøkkelen det er snakk om, slik han var forpliktet til. Motkravene er ikke nærmere dokumentert og tas 
ikke til følge. 

Etter dette forkastes anken over dommen både i hovedsøksmålet og i motsøksmålet. 

B har vunnet saken både for tingretten og lagmannsretten og tilkjennes saksomkostninger for begge instanser. 
Det er ikke grunn til å bruke unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Ankeparten har hatt 
innsigelser mot ankemotpartens timeforbruk til saksforberedelse for lagmannsretten, men lagmannsretten kan, 
slik saken har utviklet seg, ikke se at tidsbruken har vært unødvendig eller urimelig. Lagmannsretten er videre 
enig i tingrettens omkostningsavgjørelse, og dette omfattes av domsslutningen om at anken forkastes. 

B har hatt fri sakførsel både for tingretten og lagmannsretten, og advokat Amin har levert omkostningsoppgave 
bygd på den offentlige salærsatsen på til sammen 131 025 kroner inkludert oversettelsesutgifter. Beløpet 
tilkjennes. Eventuell avregning av egenandeler mv. blir en sak mellom B og det offentlige, og lagmannsretten 
formulerer omkostningsavgjørelsen på samme måte som tingretten har gjort. Beløpene skal utbetales etter krav 
enten fra B/advokat Amin eller rette vedkommende i det offentlige. 
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Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler A 131 025 –etthundreogtrettientusenogtjuefem– kroner til B 
og det offentlige senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-24869-2 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-10-23 
Publisert LB-2018-24869-2 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Sykefravær. Tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven § 

15-7. 
Sammendrag Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse der oppsigelsesgrunnen var arbeidstakerens 

sykefravær. En mann født i 1979 ble sagt opp fra sin stilling som lagermedarbeider 
etter omfattende sykefravær over en periode på fire år. Han hadde vært helt eller 
delvis sykmeldt i 485 av i alt 888 arbeidsdager (et gjennomsnittlig fravær på 54,6 
prosent). Som tingretten kom lagmannsretten til at arbeidsgiver hadde oppfylt sin 
strenge tilrettelegginsplikt, og på oppsigelsestidspunktet var det ikke påregnelig at 
den oppsagte kunne ventes tilbake i full stilling som lagermedarbeider innen 
rimelig tid. Oppsigelsen var derfor gyldig. 

Saksgang Follo tingrett TFOLL-2017-62075 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-24869-2 
(18-024869ASD-BORG/01).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2019-
48-U.(For tidligere kjennelse i saken, se LB-2018-24869-1.) 

Parter A (advokat Christian Engelstad) mot Asko Øst AS (advokat Kaja Kaarby). 
Forfatter Lagdommer Fanny Platou Amble, lagdommer Anette Isachsen Kræmer og 

lagmann Ellen Mo. 
Sist oppdatert 2019-02-07 

 
 

 
 

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse der oppsigelsesgrunnen var arbeidstakerens sykefravær. Den oppsagte 
krever også erstatning. 
 
 
Sakens bakgrunn 
A er født i 1979 og er polsk statsborger. Han er utdannet sosionom og har bodd i Norge siden 2007. A har to 
barn på 11 og 15 år og er for tiden uten arbeid. 

A ble 4. februar 2013 ansatt som lagermedarbeider i Asko Øst AS. Selskapet er et manuelt regionslager som 
leverer varer til kunder på Østlandsområdet. Selskapet har om lag 450 ansatte og inngår i konsernet Asko 
Norge AS, som er Norges største grossist av dagligvarer. 

A fikk ved ansettelsen stilling i plukkavdelingen, der arbeidsoppgaven går ut på å plukke/laste varer med 
plukktruck. De ansatte i plukkavdelingen får prestasjonslønn (PSL) i tillegg til tariffbasert lønn. A ble senere 
omplassert til stilling i avdelingen sammenstilling kjøl. Dette kommer lagmannsretten nærmere tilbake til. 

Den 9. januar 2017 ble det avholdt drøftingsmøte mellom A og Asko Øst AS. A ble da orientert om at Asko Øst 
AS vurderte å si ham opp fra sin stilling på grunn av langvarig og omfattende sykefravær. I protokollen fra 
møtet står det: 
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Arbeidsgiver spurte om utsikter til bedring og for at arbeidstaker kan fylle stillingen som lagermedarbeider. 
Arbeidstaker ga uttrykk for at han ønsket å komme tilbake, men at det ikke var mulig å si når han vil kunne 
komme tilbake i stillingen. Dersom nært forestående operasjon var vellykket mente arbeidstaker at han 
burde kunne være tilbake i arbeid om 2–3 måneder. Arbeidsgiver konstaterte at det var stor usikkerhet 
knyttet til når han eventuelt kan komme tilbake. 

Partene ble ikke enige om det endelige innholdet i protokollen, som kun er signert av A. 

A ble i brev 25. januar 2017 sagt opp fra sin stilling. Om begrunnelsen for oppsigelsen står det i brevet: 

Bakgrunnen for oppsigelsen er de forhold som ble drøftet i møtet, herunder ditt langvarige og omfattende 
sykefravær de siste årene. Sett i lys av dette ser vi det som lite sannsynlig at du over tid fremover vil være 
en stabil og 100% arbeidsdyktig lagermedarbeider. 

I årene 2013 til 2016 var A helt eller delvis sykmeldt i 485 av i alt 888 arbeidsdager. Det var sammensatte 
årsaker til sykefraværet; han hadde først psykososiale problemer, deretter plager i rygg og albue. 

A tok ved stevning 10. april 2017 til Follo tingrett ut søksmål mot Asko Øst AS. A nedla påstand om at 
oppsigelsen kjennes ugyldig og om erstatning etter rettens skjønn. Asko Øst AS tok til motmæle og la i tilsvar 
9. juni 2017 ned påstand om at Asko Øst AS frifinnes. 

Follo tingrett avsa 14. november 2017 dom med følgende domsslutning: 
1. Asko Øst AS frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale Asko Øst AS' sakskostnader med kr 232.000 – tohundreogtrettitotusen – innen to 
uker etter dommens forkynnelse. 

 

For nærmere detaljer om saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. 

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. 

Ved kjennelse 15. mars 2018 [LB-2018-24869-1] tok Borgarting lagmannsrett ankemotpartens begjæring til 
følge og besluttet at A skulle fratre sin stilling i Asko Øst AS med virkning fra 22. mars 2018. 

Ankeforhandling er holdt 9. og 10. oktober 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med 
sine prosessfullmektiger. A ga forklaring. Det ble avhørt seks vitner. Om bevisføringen for øvrig vises det til 
rettsboken. 
 
 
Den ankende parten, A, har i hovedtrekk anført: 
Prinsipalt anføres at tingrettens dom må oppheves som følge av saksbehandlingsfeil. 

Det ble ikke gjort opptak av parts- og vitneforklaringene i tingretten. Manglende opptak er et brudd på As rett 
til rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 jf. menneskerettsloven § 2. A er ved dette frarøvet muligheten til å 
imøtegå tilpassede forklaringer i lagmannsretten. Dette er en mangel ved tingrettens avgjørelse som ikke kan 
rettes og som hindrer prøving av anken, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav c. 

Subsidiært anføres at tingrettens dom er feil, og at oppsigelsen må kjennes ugyldig. As sykefravær utgjør ikke 
en saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet. 

Ved beregningen av fraværsprosenten må det tas høyde for at det for mange av fraværsdagene var snakk om 
delvis fravær. Det riktige må være å se på hvor stor andel av tiden A rent faktisk var på jobb. 

Asko Øst AS har ikke oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Plikten er vidtrekkende, særlig når helseplagene som her 
har oppstått ved utførelsen av arbeidet, og arbeidsgiver er ressurssterk. 

Det er på det rene at As sykefravær skyldtes forhold på arbeidsplassen. Tingrettens bevisbedømmelse er på 
dette punktet feil. Det er fremlagt omfattende dokumentasjon fra fagpersonell på at helseplagene er relatert til 
arbeidsmiljøet. Dette er relevant i forhold til saklighetsvurdering og for hvor langt arbeidsgivers 
tilretteleggingsplikt rekker. 

A har klart oppfylt sin medvirkningsplikt etter arbeidsmiljøloven § 2-3 annet ledd. Han har kommet med 
forslag til tilretteleggingstiltak, deltatt i alle møter og søkt på ledige stillinger i selskapet. Det var et 
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problematisk arbeidsmiljø i plukkavdelingen, og A varslet gjentatte ganger om kritikkverdige forhold. Det 
skjerper kravene til arbeidsgivers oppfølging av den sykmeldte. 

Arbeidsgiver har ikke fulgt opp den sykmeldte i tilstrekkelig grad. Asko Øst AS kunne med enkle grep ha 
tilrettelagt for A ved å gi ham andre oppgaver eller omplassere ham til andre stillinger som er mindre 
belastende. A ble på tross av store ryggplager flyttet til avdelingen sammenstilling kjøl, som er en svært fysisk 
belastende avdeling. Det er flere avdelinger som kunne ha vært aktuelle og hvor belastningen er mindre, som 
miljøstasjonen. Arbeidsgiver vurderte heller ikke å la A bytte stilling med en annen. A kunne også ha blitt 
overført til en stilling i det automatiserte, og langt mindre fysisk belastende, sentrallageret Asko Sentrallager 
Kjøl AS, da det ble opprettet i januar 2017. 

Bevisene i saken viser at Asko Øst AS ikke har hatt noe reelt ønske om å få A tilbake i hundre prosent arbeid. 
Etter de første seks ukene uttalte arbeidsgiver at all tilrettelegging var utprøvd, og A ble oppfordret til å be 
legen om hundre prosent sykmelding. Selskapet tok også direkte kontakt med As lege i et forsøk på å få til et 
møte uten A til stede. A ble dessuten innkalt til drøftingsmøte så snart verneperioden var utløpt, og arbeidsgiver 
var opptatt av å frata A sykepenger. 

A ga i drøftingsmøtet 9. januar 2017 beskjed om at han etter en forestående operasjon ville kunne være tilbake i 
arbeid om 2–3 måneder. Det forutsatte selvsagt at Asko Øst AS tilrettela arbeidsoppgavene eller omplasserte 
ham til lettere fysisk arbeid. Det ble ikke gjort. A måtte fortsatt utføre tunge løft i avdelingen sammenstilling 
kjøl. 

Fraværet etter oppsigelsen er dokumentert og skyldtes at A ikke kunne ta ytterligere risiko knyttet til helsen. 

Ulempene for arbeidsgiver ved at arbeidsforholdet består, overgår ikke ulempene oppsigelsen medfører for A. 
Oppsigelsen rammer A svært hardt. Det er vanskelig å finne arbeid med de helseplagene han nå har. Asko Øst 
AS lider ikke et økonomisk tap som følge av As sykefravær. Asko Øst AS har ikke fremlagt dokumentasjon på 
kostnader eller andre former for økonomisk tap som følge av As fravær. A har ikke rett til sykepenger, og det 
skal derfor ikke betales lønn for arbeidsgiverperioden. Administrative ressurser i forbindelse med 
sykdomsoppfølging må anses påregnelig for en arbeidsgiver av denne størrelse. Eventuelle logistiske 
utfordringer knyttet til fraværet, må være håndterlig for en så stor virksomhet. 

Som følge av den store belastningen oppsigelsen har vært for A, kreves oppreisningserstatning på 60.000 til 
90.000 kroner. Det kreves dessuten erstattet tapte arbeidsinntekter fra tidspunktet for fratreden 22. mars 2018 til 
rettskraftig dom foreligger. 

Dersom lagmannsretten finner at oppsigelsen er usaklig, men likevel skulle komme til at arbeidsforholdet må 
opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd, må det antas å ta lang tid før A finner seg et nytt arbeid. 
Det må reflekteres i en erstatningsutmåling, og det gjøres gjeldende krav på erstatning for oppstått så vel som 
fremtidig inntektstap. 

Det er nedlagt følgende påstand: 

Prinsipalt: 
Dom fra Follo tingrett av 14. november 2017 oppheves. 

Subsidiært: 
1. Oppsigelsen fra Asko Øst AS av 25.01.17 kjennes ugyldig 

 

2. A tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

I forhold til krav fra ASKO om at arbeidsforholdet skal opphøre selv dersom oppsigelse kjennes usaklig, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (1): 

Prinsipalt: 
Arbeidsforholdet skal ikke opphøre. 

Subsidiært: 
A tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 

I alle tilfelle: 
Det offentlige og A tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
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Ankemotparten, Asko Øst AS, har i hovedtrekk anført: 
Det er ikke grunnlag for å oppheve tingrettens dom som følge av saksbehandlingsfeil. 

Det følger uttrykkelig av tvisteloven at opptak av forklaringer under hovedforhandlingen kan unnlates når 
retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak. Det er vanlig praksis i norske domstoler at det ikke 
gjøres opptak. Manglende opptak av parts- og vitneforklaringer er ikke et brudd på EMK artikkel 6 om 
rettferdig rettergang. Det er uansett ikke pekt på konkrete forhold i partenes og vitnenes forklaringer som tilsier 
at forklaringene er endret eller tilpasset for lagmannsretten. 

Tingrettens dom er korrekt og bygger på riktig rettsanvendelse og bevisbedømmelse. 

Oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. A har siden ansettelsen 4. februar 2013 hatt et 
omfattende sykefravær. På oppsigelsestidspunktet var det påregnelig at A ville ha et omfattende sykefravær 
også i tiden fremover. As reelle sykefravær etter oppsigelsen underbygger at arbeidsgivers vurdering var riktig. 

Sykefraværet har hatt ulik begrunnelse, i hovedsak psykososiale forhold og problemer med ryggen og albuen. 
Ingen av disse årsakene kan tilbakeføres til arbeidsmiljøet. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet 
prioriteres høyt i Asko Øst AS. Medarbeiderundersøkelsen fra 2014 viser at i året hvor A hadde omfattende 
sykefravær på grunn av psykososiale forhold, var trivselen på arbeidsplassen høy. Trivselen var noe lavere i 
2015, men da var det ikke lenger psykososiale forhold, men problemer med rygg og albue som var årsak til 
sykefraværet. Utover legeerklæringer er det ikke holdepunkter for at As sykefravær skyldtes arbeidsmiljøet. 
Årsaken til sykefraværet er uansett ikke avgjørende for vurderingen av om oppsigelsen er saklig. 

Den spesifikke prosentsatsen for sykefraværet er ikke avgjørende for om oppsigelsen er saklig begrunnet. Av 
oversiktene som foreligger, fremgår det klart hvilke perioder A har vært helt eller delvis sykmeldt og hvor 
omfattende sykefraværet har vært. Disse oversiktende er ikke bestridt. Oversiktene viser at sykefraværet har 
vært omfattende siden 2013. 

Asko Øst AS har oppfylt sine forpliktelser etter loven og i stor utstrekning iverksatt tilretteleggingstiltak og 
omplassering uten å ha kommet noe nærmere en løsning på sykefraværet. 

A ble omplassert til avdelingen sammenstilling kjøl fordi han – etter forsøk på tilrettelegging – ikke klarte å 
utføre arbeidsoppgavene i plukkavdelingen. A hadde angst og konsentrasjonsproblemer knyttet til arbeidet med 
vareplukk. Han mente ordresystemet ble manipulert, og at arbeidstakerne fikk ulik prestasjonslønn. Muligheten 
for å omplassere A var dermed begrenset ettersom han ikke kunne arbeide i avdelinger som hadde 
prestasjonslønn. I den delen av virksomheten som A arbeidet, var det kun sammenstilling kjøl som ikke hadde 
prestasjonslønn. Avdelingen utfører manuell håndtering av varer og forutsetter innsats som er tilnærmet like 
tung fysisk som i plukkavdelingen. At A ble overført til en svært fysisk belastende avdeling, er således ikke 
riktig. 

Også etter omplasseringen hadde A omfattende sykefravær med ulik begrunnelse. En rekke 
tilretteleggingstiltak og omplasseringer ble forsøkt. 

Det er ikke riktig at Asko Øst AS tilbakeførte A til sin gamle avdeling etter at han var omplassert til 
miljøstasjonen. Omplasseringen til miljøstasjonen var midlertidig. Det er heller ikke riktig at overføring til 
miljøstasjonen fungerte godt. A var delvis sykmeldt under den midlertidige omplasseringen, og etter hvert 
hundre prosent sykmeldt grunnet albueskade. Det var ikke andre stillinger A kunne tre inn i da han kom tilbake. 
Arbeidsgiver pålegges ikke å opprette nye stillinger eller fortrenge andre arbeidstakere fra deres stillinger. Det 
er dessuten tungt fysisk arbeid i alle avdelinger i virksomheten. 

Ansettelse av sommervikarer eller ansettelser i andre juridiske enheter, som i Asko Sentrallager Kjøl AS, har 
ikke betydning for Asko Øst AS tilretteleggingsplikt overfor A. Det var heller ikke aktuelt å vurdere 
deltidsstilling som et tilretteleggingstiltak. A var i lengre perioder delvis sykmeldt uten at det hadde positiv 
innvirkning på sykefraværet. 

A har dessuten vanskeliggjort oppfølgingsarbeidet ved at han skulle ha med advokat eller annen rådgiver i 
møtene med arbeidsgiver, og ved at han var negativ til omplassering. 

En avveining av hensynene mellom partene tilsier at oppsigelsen er gyldig. Datoen for sykepenger for den siste 
lange sykdomsperioden utløp 4. desember 2016. Før dette tidspunktet har Asko Øst AS hatt betydelige 
kostnader knyttet til As sykefravær. Det omfattende sykefraværet førte til økte kostnader til vikar og bruk av 
interne ressurser. I lange perioder har Asko Øst AS hatt doble lønnskostnader som følge av fraværet. 
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Sykefraværet har også hatt negativ innvirkning på den daglige driften. Sykefraværet har påvirket arbeidsflyten, 
og bemanningssituasjonen har over tid har vært usikker. As fravær og arbeidsgivers tilrettelegging over lang tid 
har også påvirket andre arbeidstakere, som har måttet utføre flere av de belastende arbeidsoppgavene. Asko Øst 
AS har behov for en avklaring etter så lang tid med omfattende fravær. 

Det er ikke grunnlag for erstatningskravet. 

Subsidiært anføres at ansettelsesforholdet uansett må opphøre fordi det etter en avveining av partenes interesser 
vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd annet 
punktum. 

Det er nedlagt følgende påstand: 

Prinsipalt: 
1. Anken forkastes. 

 

2. ASKO ØST tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 

Subsidiært: 
1. As arbeidsforhold i ASKO ØST opphører fra den tid retten fastsetter. 

 

2. ASKO ØST tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
[Lagmannsretten bemerker:] 
Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes. 
 
 
Manglende opptak av forklaringer 
Lagmannsretten behandler først anførselen om at tingrettens dom må oppheves som følge av brudd på EMK 
artikkel 6, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav c. Det er vist til at manglende opptak av parts- og 
vitneforklaringer under hovedforhandlingen er et brudd på As rett til rettferdig rettergang og skal tillegges 
ubetinget virkning som saksbehandlingsfeil. Dette er nærmere begrunnet med at det uten slikt opptak er 
vanskelig for A å imøtegå tilpassede forklaringer i lagmannsretten. 

Hovedregelen er at parts- og vitneforklaringer under hovedforhandlingen skal tas opp, jf. tvisteloven § 13-7 
første ledd. Det følger imidlertid av bestemmelsens annet ledd bokstav b at opptak kan unnlates når retten ikke 
har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak. Selv om det er en forutsetning og et uttalt ønske fra lovgiver at det 
blir gjort opptak, mangler domstolene fortsatt i stor utstrekning tilgjengelig utstyr. Det er derfor ikke vanlig 
praksis at det gjøres opptak i tingrettene. Tingrettene har heller ikke en plikt til i stedet å nedtegne forklaringene 
i rettsboken. 

Follo tingrett hadde i dette tilfellet ikke tilgjengelig utstyr for opptak, og opptak ble ikke gjort. Det er på det 
rene at unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 13-7 annet ledd bokstav b ga Follo tingrett hjemmel for ikke å 
gjøre opptak av forklaringene under hovedforhandlingen. Lagmannsretten kan ikke se at det er holdepunkter i 
rettskildene for at unntaksbestemmelsen er i strid med retten til rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6. Det 
er dermed ikke begått noen saksbehandlingsfeil. A har for øvrig heller ikke pekt på konkrete forhold i partenes 
og vitnenes forklaringer som tilsier at forklaringene er endret eller tilpasset for lagmannsretten. 

As prinsipale påstand om opphevelse av tingrettens dom kan derfor ikke føre frem. 
 
 
Gyldigheten av oppsigelsen 
Når det gjelder gyldigheten av oppsigelsen, har lagmannsretten kommet til samme resultat som tingretten. 
Oppsigelsen av A 25. januar 2017 må etter en helhetsvurdering bedømmes som saklig begrunnet. Dermed kan 
erstatningskravet heller ikke føre frem. 
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Rettslige utgangspunkter 
Domstolen har full prøvingsrett i oppsigelsessaker etter arbeidsmiljøloven og kan også prøve om oppsigelsen er 
en rimelig reaksjon. 

Det er enighet mellom partene om at oppsigelsen ble gitt etter utløpet av verneperioden i arbeidsmiljøloven § 
15-8. Gyldigheten av oppsigelsen må da vurderes med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Av 
bestemmelsen fremgår at arbeidstakeren ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet. 

Det sentrale spørsmålet i saken er om oppsigelsen av A, på oppsigelsestidspunktet, var saklig begrunnet i 
arbeidstakers forhold. Som påpekt over, var oppsigelsen begrunnet med at Asko Øst AS fant det lite sannsynlig 
at A «over tid fremover vil være en stabil og 100% arbeidsdyktig lagermedarbeider». Utgangspunktet for denne 
vurderingen var As sykehistorie. 

Sykefravær kan i utgangspunktet være oppsigelsesgrunn hvis det dreier seg om lang tids sykefravær eller 
hyppige fravær som samlet blir meget omfattende og overstiger normalfraværet. Det må også gjelde om 
arbeidstakeren er delvis sykmeldt. Terskelen for å si opp en ansatt er imidlertid høy. Arbeidsgiveren må kunne 
vise til gode grunner. 

Det skal foretas en bred og helhetlig vurdering hvor partenes interesser i utfallet skal veies mot hverandre, jf. 
Rt-2009-685 avsnitt 52. I saker som dette vil det være sentralt om det er kort tid til arbeidstakeren kan forventes 
tilbake i stilling, og om det eventuelt fortsatt må påregnes et omfattende sykefravær. 

I situasjoner med langvarig sykefravær må saklighetskravet også ses i sammenheng med arbeidsgivers 
oppfølgings- og tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 4-6 og arbeidsgivers generelle håndtering av 
saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven. 

§ 4-6 første ledd lyder: 

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal 
arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller 
få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, 
eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått 
arbeidsrettede tiltak e.l. 

Om innholdet i tilretteleggingsplikten står det i Prop.89 L (2010–2011) punkt 3.2.2.1: 

Selv om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er vidtrekkende, er den ikke absolutt; den gjelder «så langt det er 
mulig.» Det er på det rene at forbeholdet skal tolkes strengt. Det klare utgangspunktet er at arbeidsgiver har 
plikt til å tilrettelegge for at en sykmeldt arbeidstaker skal kunne komme tilbake i jobb. Dette gjelder selv 
om de relevante tiltakene er økonomisk belastende eller på annen måte ressurskrevende og til ulempe for 
arbeidsgiver. 

Asko Øst AS er en IA-bedrift. Det vil si at selskapet er del av avtalen om det inkluderende arbeidsliv som er 
inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Det er en intensjonsavtale med hovedformål å få ned 
sykefraværet i arbeidslivet og inkludere dem som av ulike årsaker står i fare for å falle utenfor. Lagmannsretten 
er enig med tingretten at IA-avtalen i seg selv ikke pålegger arbeidsgiver mer vidtrekkende plikter med hensyn 
til tilrettelegging enn det som følger av arbeidsmiljøloven § 4-6. Lagmannsretten finner støtte for en slik 
oppfatning i formålet med IA-avtalen og juridisk teori, jf. Nicolay Skarning, Sykefravær (2018) side 23-24. 

I vurderingen av hva som er mulig å gjennomføre av tiltak, må det ses hen til blant annet virksomhetens art, 
økonomi og størrelse, hensynet til andre ansatte i virksomheten, varigheten av den reduserte arbeidsevnen samt 
forhold på arbeidstakers side. 

Hvem eller hva som er årsaken til sykdommen, kan komme inn som en del av rimelighetsbetraktningene som 
må foretas etter arbeidsmiljøloven § 15-7, jf. op.cit. side 61. Lagmannsretten antar at det særlig kan gjelde 
dersom arbeidsgiver kan lastes for funksjonsnedsettelsen. 

Lagmannsretten legger til grunn at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig, og at 
beviskravet er sannsynlighetsovervekt. 
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Den konkrete vurderingen av oppsigelsens saklighet 
Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at A var helt eller delvis sykmeldt i 52 av 217 arbeidsdager i 
2013, 181 av 230 arbeidsdager i 2014, 66 av 230 arbeidsdager i 2015 og 186 av 211 arbeidsdager i 2016. Disse 
tallene er ikke omtvistet. Det betyr at A fra ansettelsen i februar 2013 til oppsigelsen i januar 2017 var helt eller 
delvis sykmeldt i vel halvparten (54,6 prosent) av arbeidsdagene. 

Asko Øst AS har i beregningen av sykefraværet ikke skilt mellom dager der A har vært delvis sykmeldt og 
dager med hundre prosent sykmelding. Personalsjef Monica Nilsson Rinde forklarte at selskapet har beregnet 
fraværet på samme måte som NAV. I vurderingen av om oppsigelsen er saklig, er lagmannsretten enig med 
tingretten i at måten Asko Øst AS har beregnet sykefraværet, ikke er avgjørende. Dokumentasjonen viser i 
hvilke perioder A har vært helt eller delvis sykmeldt og hvor omfattende sykefraværet til enhver tid har vært. 

Partene er i all hovedsak enige om at sykefraværet i 2013 og frem til våren 2014 skyldtes psykiske plager 
knyttet til As mistanke om at arbeidsgiver manipulerte ordresystemet og dermed den prestasjonsbaserte delen 
av lønnen, mens plagene fra våren 2014 og fremover i all hovedsak skyldtes fysiske smerter i rygg og albue. 

Et sentralt spørsmål i saklighetsvurderingen er som nevnt om arbeidsgiver kan anses for å ha oppfylt sin 
tilretteleggingsplikt. A har anført at Asko Øst AS ikke har gjort nok for å tilrettelegge arbeidet. I den 
forbindelse er det også anført at arbeidsmiljøet er årsak til helseplagene, og at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 
dermed er utvidet. 

Lagmannsretten vurderer først i hvilken grad As helseplager kan tilbakeføres til arbeidsmiljøet. 

Lagmannsretten kan ikke se A har sannsynliggjort at hans psykososiale problemer skyldtes forhold på 
arbeidsplassen. At fastlegen har bekreftet As forklaring om at helseproblemene skyldtes mobbing og konflikter 
med arbeidsledelsen, er ikke avgjørende for lagmannsrettens vurdering av årsaksforholdet. A mente seg mobbet 
på arbeidsplassen i 2013. Dokumentasjonen viser at så snart arbeidsgiver ble gjort kjent med problemet, ble det 
tatt tak i. Ledelsen innkalte til møte mellom partene og flyttet personen som konflikten gjaldt til en annen 
avdeling. 

Lagmannsretten finner heller ikke holdepunkter i sakens beviser for at arbeidsgiver manipulerte ordresystemet 
med konsekvenser for As prestasjonsbaserte lønn. Ifølge Rinde skjer ordrefordelingen automatisk, og det er 
tilfeldigheter som styrer hvilke ordre man får. Lagmannsretten har videre lagt vekt på at ingen av de øvrige 
ansatte har fremsatt mistanke om manipulering av ordresystemet, og at A fikk tilbud av arbeidsgiver om å 
inspisere PSL-systemet for å se hvordan det rent faktisk fungerer, men at han ikke benyttet seg av tilbudet. As 
angst knyttet til vareplukk og PSL-systemet med påfølgende konsentrasjonsvansker, kan etter dette ikke sies å 
ha sin årsak i arbeidsmiljøet, og er under ingen omstendighet et forhold arbeidsgiver kan lastes for. 

Det er heller ikke noe i sakens beviser som tilsier at arbeidsgiver reagerte usaklig på As kritikk av forholdene 
på arbeidsplassen, eller at selskapet hadde et ønske om å gjengjelde kritikken. 

A har videre anført at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen var dårlig, og at det skjerper kravene som må stilles til 
Asko Øst AS' tilrettelegging overfor A. Lagmannsretten er ikke enig i det. Medarbeiderundersøkelsen for 2014, 
som er året hvor A hadde sykefravær på grunn av psykososiale forhold, viste høy trivsel og sterkt engasjement 
hos de ansatte. As legejournal underbygger også at A i 2014 opplevde arbeidsmiljøet som positivt. I 
konsultasjon 23. juni 2014 har A beskrevet arbeidsmiljøet som «helt suverent». I 2015 var resultatet fra 
medarbeiderundersøkelsen riktignok svakere for sammenstilling kjøl, som var avdelingen A på det tidspunktet 
var omplassert til. Lagmannsretten kan likevel ikke se at undersøkelsen isolert sett skjerper kravene til 
arbeidsgiver. Årsaken til As fravær i 2015 var fysiske plager i rygg og albue og ikke lenger psykososiale 
forhold. 

Lagmannsretten er imidlertid enig med den ankende parten i at det er sannsynlig at As rygg- og albueplager 
skyldtes utførelsen av arbeidet i Asko Øst AS, og at det tilsier et noe skjerpet krav til arbeidsgivers 
tilretteleggingsplikt. Det er ikke holdepunkter i saken for at A hadde disse fysiske plagene før han begynte i 
bedriften, og plagene må sies å være typiske ved tunge løft. Både teamleder Aleksander Henning og driftsleder 
Svein Nordnes forklarte at arbeidet med manuell vareflytting generelt er tungt, og at det alltid vil være noe 
sykefravær som følge av de fysiske belastningene. 

Lagmannsretten viker likevel tilbake for å fastslå at arbeidsgiver kan klandres for As helseplager. Fysiske 
skader og belastninger i forbindelse med tunge løft må anses som en naturlig risiko for de ansatte i et manuelt 
lager som dette. Av den grunn prioriterer Asko Øst AS arbeidet med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. 
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Bevisførselen har vist at selskapet har gode rutiner for å redusere belastningene hos de ansatte som følge av 
tungt fysisk arbeid. Det vises i den forbindelse til Rindes forklaring om at det ikke stilles krav til de ansatte med 
hensyn til hvor mye de skal løfte, det holdes jevnlig kurs i løfteteknikker, de ansatte følges opp av verneombud 
og tillitsvalgte, og selskapet har eget trimrom og tilbyr de ansatte fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. 
Sykefraværet er halvert i løpet av de siste ti årene og ligger nå på seks-sju prosent. Selskapet har dessuten lite 
gjennomtrekk av ansatte. 

Lagmannsretten går så over til å vurdere konkret om arbeidsgiver har oppfylt sin strenge tilretteleggingsplikt 
overfor A. 

Sykefraværet i 2014 var først begrunnet i psykososiale forhold. A opplevde at han ble mobbet på 
arbeidsplassen, og at han fikk angst og konsentrasjonsproblemer knyttet til arbeidet med vareplukk. Han mente 
ordresystemet ble manipulert, og at arbeidstakerne ved dette fikk ulik prestasjonslønn. 

Rinde og personalkonsulent Inger Dammen Ødegård forklarte at Asko Øst AS iverksatte flere 
tilretteleggingstiltak overfor A for å avhjelpe hans psykososiale utfordringer. Som nevnt ble arbeidstakeren som 
A hadde en konflikt med, flyttet til en annen avdeling, og A fikk tilbud om å se hvordan ordresystemet 
fungerte. I tillegg ble arbeidstiden tilrettelagt, og A ble i en periode satt til å gjøre andre oppgaver i egen 
avdeling for å unngå vareplukking. Han ble da satt til å stable tomme 360-kasser i stativer, en oppgave som 
normalt tilfaller alle plukkerne for å gi variasjon og mindre belastning i arbeidet. I stedet for prestasjonsbasert 
tillegg, fikk A tillegg basert på snittet av medarbeiderne i avdelingen. 

Til tross for disse tilretteleggingstiltakene, var As sykefravær fortsatt høyt. 

Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at det ikke var mulig å fortsette tilretteleggingen i 
plukkavdelingen uten at det gikk på bekostning av de andre ansatte eller uten at det ble opprettet en ny stilling. 
A ble da omplassert til avdelingen sammenstilling kjøl, hvor det ikke ble plukket varer eller gitt 
prestasjonsbasert tillegg. A reagerte negativt på omstillingen og mente at det i realiteten var en 
endringsoppsigelse. Han klaget også på at avdelingstillegget i sammenstilling kjøl var lavere enn det han hadde 
mottatt som gjennomsnittlig prestasjonstillegg som plukker, jf. brev 10. mai 2014. 

Heller ikke overføringen til sammenstilling kjøl reduserte As sykefravær nevneverdig. 

A ble friskmeldt 1. desember 2014, men hadde flere korttidsfravær i 2015 før han mot slutten av året ble 
langtids sykmeldt som følge av smerter i albue («tennisalbue») og ryggen. Arbeidsgiver iverksatte på nytt 
tilretteleggingstiltak i form av fritak fra tunge løft, jf. oppfølgingsplan 16. november 2015. Fritaket fra tunge 
løft fortsatte inn i hele 2016, i tillegg til at A fikk redusert arbeidstid, jf. referat 20. april 2016 fra Dialogmøte 1. 

I NAVs referat fra Dialogmøte 2, som ble avholdt i mai 2016, går det frem at A særlig var bekymret for den 
langvarige smertetilstanden i ryggen. Han mente det ikke var gjort nok for å tilrettelegge arbeidet, og han 
foreslo at han kunne prøve seg i miljøstasjonen. Partene ble enige om at A skulle prøve seg i miljøstasjonen, 
selv om det ikke var noen ledige stillinger der. Tiltaket skulle gjennomføres i en begrenset periode fra 25. mai 
til 1. juli 2016. A skulle jobbe kortere dager, men utføre alle arbeidsoppgavene på stasjonen. Planen var at A 
deretter skulle tilbake til sammenstilling kjøl, men da unngå løft over 10 kilo. 

A var delvis sykmeldt under den midlertidige omplasseringen i miljøstasjonen. Han ble som følge av et 
kajakkuhell i Polen med en etterfølgende operasjon 100 prosent sykmeldt. Han var ikke tilbake på arbeid før i 
slutten av september 2016. Da hadde han vondt i armen og fortsatt ryggplager og var 50 prosent sykmeldt. 
Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at det ikke var andre stillinger A på det tidspunktet kunne 
tre inn i, og han ble derfor satt til å utføre visuell befaring av lageret fire timer om dagen. Dette var ikke en egen 
stilling i selskapet, men arbeidsoppgaver som arbeidsgiver mente A var i stand til å utføre. I referat fra 
oppfølgingsmøte 10. november 2016 fremgår at det ikke var noen bedring i funksjonsevnen. Det ble derfor lagt 
opp til samme tilrettelegging som tidligere, men heller ikke dette reduserte sykefraværet. 

Lagmannsretten mener at Asko Øst AS ved tiltakene beskrevet ovenfor har oppfylt sin strenge 
tilretteleggingsplikt. Som følge av angst/konsentrasjonsvansker og etter hvert økende rygg- og albueplager, fikk 
A i lange perioder tilrettelagt arbeidstid, arbeid uten produktivitetsoppfølging, fritak fra tunge løft samt 
arbeidsoppgaver som det ikke er behov for i virksomheten. Ut fra oversiktene som er fremlagt fra Asko Øst AS, 
ga ikke tiltakene noen klar reduksjon i sykefraværet. På tidspunktet for drøftingsmøtet 9. januar 2017 hadde A 
vært helt eller delvis sykmeldt siden 24. oktober 2015. Han hadde hatt omfattende sykefravær også i to år før 
dette. Arbeidsgiver pålegges ikke å opprette nye stillinger eller fortrenge andre arbeidstakere fra deres stillinger 
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eller deres normale arbeidsoppgaver, og lagmannsretten kan ikke se at det i dette tilfellet kunne kreves at 
arbeidsgiver beordret en annen ansatt, for eksempel i miljøstasjonen, til å bytte stilling med A, jf. Rt-1995-227. 
Lagmannsretten legger dessuten til grunn at det er tungt fysisk arbeid i alle avdelinger i virksomheten. Noen 
tilrettelegging eller omplassering som kunne ivareta hensynet til As helse i tilstrekkelig grad, var etter 
lagmannsrettens syn ikke mulig for bedriften. 

Lagmannsretten er enig med ankemotparten i at ansettelsen av sommervikarer eller ansettelser i andre juridiske 
enheter, som i Asko Sentrallager Kjøl AS, ikke har betydning for Asko Øst AS tilretteleggingsplikt overfor A. 
Det var heller ikke aktuelt å vurdere deltidsstilling som et tilretteleggingstiltak. A var i lengre perioder delvis 
sykmeldt uten at det hadde positiv innvirkning på sykefraværet. 

Lagmannsretten mener det ikke er noe å utsette på Asko Øst AS' saksbehandling i forbindelse med As 
sykefravær. Asko Øst AS har fulgt opp sykefraværet i henhold til arbeidsmiljøloven og forpliktelsene etter IA-
avtalen. Det har vært en rekke oppfølgingsmøter, dialogmøter og oppfølgingsplaner i tillegg til flere tilrettelagte 
tiltak. 

Lagmannsretten finner ikke holdepunkter for at arbeidsgiver ikke ønsket at A skulle fungere i arbeid, eller at de 
presset ham til å gå til legen for å få 100 prosent sykmelding. At selskapet tok direkte kontakt med As lege og 
innkalte til drøftingsmøte så snart verneperioden var utløpt, endrer ikke lagmannsrettens syn på det. Sekvensene 
av lydopptakene som ble spilt av i lagmannsretten, og som A har gjort i skjul av samtaler med ledere i 
virksomheten, kan heller ikke forstås slik at arbeidsgiver ikke ville ha ham tilbake i arbeid. Ødegård deltok i 
den ene samtalen. Hun forklarte i sitt vitneprov at A ble bedt om å gå til lege for å få sykmelding fordi 
restarbeidsevnen som legen hadde fastsatt, ikke kunne benyttes i arbeidet som A etter tilrettelegging var satt til 
å utføre. Det samme ble formidlet til A i oppfølgingsmøtet 31. mars 2014, jf. referatet til Ødegård av samme 
dato. Lagmannsretten oppfatter det også slik at uttalelsen fra arbeidsgiver om at all tilrettelegging var utprøvd, 
viste til tilretteleggingen innenfor avdelingen A arbeidet. Kort tid etter samtalen ble han omstilt til avdelingen 
sammenstilling kjøl. 

For ordens skyld bemerkes at det heller ikke hefter noen feil ved Asko Øst AS saksbehandling i tilknytning til 
oppsigelsen av arbeidsforholdet. 

Når det gjelder spørsmålet om hva arbeidsgiver kunne forvente med hensyn til fremtidig fravær, fremgår av 
protokoll fra drøftingsmøtet 9. januar 2017 at A opplyste at han skulle ha en operasjon, og at «han burde kunne 
være tilbake i arbeid om 2-3 måneder». A har forklart at dette forutsatte at arbeidet ble tilrettelagt. 
Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at A ikke ga arbeidsgiver noen nærmere informasjon om 
den forestående operasjonen og hvilken virkningen denne kunne ha på sykefraværet. Det var heller ikke 
fremlagt for arbeidsgiver noe dokumentasjon som gjorde det påregnelig at A kunne ventes tilbake i full stilling 
innen rimelig tid. 

Lagmannsretten mener at As sykefravær har vært omfattende og overstiger det som må regnes som et 
normalfravær. På tidspunktet for oppsigelsen hadde A som nevnt vært helt eller delvis sykmeldt siden 
november 2015. I tillegg hadde han høyt sykefravær i to år forut før dette, selv om det riktig nok var en 
reduksjon i sykefraværet i 2015. Etter perioden med sykefravær grunnet psykososiale forhold, har det hele tiden 
vært tale om rygg- og albueproblemer. Arbeidsgiver har gjennomført tilstrekkelig og adekvate 
tilretteleggingstiltak ut fra det sykdomsbildet A til enhver tid presenterte. 

I denne situasjonen var det etter lagmannsrettens syn et klart grunnlag for arbeidsgiveren til å bygge på at 
fortsatt og omfattende sykefravær var påregnelig. Lagmannsretten tilføyer at As sykefravær etter tidspunktet for 
oppsigelsen, underbygger at arbeidsgivers vurdering var riktig. Sykefraværet har vært omfattende også i 2017, 
og A har ikke vært i arbeid etter oppsigelsen og frem til han måtte fratre sin stilling i mars. Arbeidsgiver hadde 
etter dette i utgangspunktet saklig grunn til å si opp A fra stillingen som lagermedarbeider, og etter 
lagmannsrettens vurdering fremstår heller ikke oppsigelsen som urimelig. 

Lagmannsretten har i interesseavveiningen mellom arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold sett hen til at 
oppsigelsen vil ramme A hardt, særlig fordi han har et ønske om å komme tilbake i arbeid. Erfaringene fra de 
siste årene har imidlertid vist at han fortsatt har nedsatt arbeidsevne, og det er uvisst om og når han kan være 
tilbake i full stilling som lagermedarbeider. A forklarte at han er frisk i dag, men at det er fordi han ikke er 
utsatt for fysiske belastninger i arbeid. 

På den annen side har lagmannsretten sett hen til at arbeidsgiver påføres ulemper dersom A fortsatt skal være 
ansatt i selskapet. Vitnene fra Asko Øst AS har forklart at tilretteleggingen av As arbeidsoppgaver har medført 
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at de andre medarbeiderne har fått tyngre og mer ensformige arbeidsoppgaver. Belastningen på de andre 
medarbeiderne har derfor blitt større. Selskapet har også måttet benytte vikarer i As fravær. Som følge av As 
hyppige sykefravær, og det forhold at en vikar trenger mellom to og fire ukers opplæring for å være operativ, 
har selskapet holdt på vikaren og tidvis hatt doble lønnsutgifter. Oppfølgingen under sykefraværet, opplæringen 
av vikarer og usikkerheten knyttet til lengden av fraværet, har krevd ressurser av avdelingen, noe som igjen har 
gått utover arbeidsmiljøet. I denne situasjonen har arbeidsgiver et behov for avklaring. 

A er dessuten relativt ung og har høyere utdanning. Lagmannsretten legger til grunn at det til tross for en lengre 
periode med sykefravær bør være mulig for ham å komme i arbeid i andre stillinger som er mindre fysisk 
belastende enn ansettelse på et manuelt lager. 

Samlet sett og ut fra en helhetlig vurdering mener lagmannsretten at Asko Øst AS hadde saklig grunn for å si 
opp A, og at oppsigelsen ikke er urimelig. Oppsigelsen er dermed gyldig. Det er da ikke grunnlag for å 
tilkjenne A erstatning eller oppreisning. 

Etter dette forkastes anken. 
 
 
Sakskostnader 
Asko Øst AS har vunnet saken fullt ut og skal etter hovedregelen tilkjennes erstatning for sine sakskostnader, 
jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. 

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak fra 
hovedregelen i medhold av § 20-2 tredje ledd. Saken har stor velferdsmessig betydning for A, og det er ulikt 
styrkeforhold mellom partene, men disse forhold er i seg selv ikke nok til å frita ham for sakskostnadskravet, jf. 
Rt-2012-209 avsnitt 17. Saken har ikke vært tvilsom og har ikke prinsipiell interesse. At det er en 
arbeidsrettssak, er ikke i seg selv tilstrekkelig for fritak. 

Advokat Kaarby har på vegne av Asko Øst AS fremlagt sakskostnadsoppgave på 186 300 kroner for 
behandlingen av saken i lagmannsretten. Kravet gjelder i sin helhet salær og fordeler seg på 11 timers arbeid 
frem til inngivelse av anketilsvar, 42 timer frem til ankeforhandlingen og 16 timer frem til sakens avslutning for 
lagmannsretten. Det gir en timepris på 2 700 kroner. Det skal ikke medregnes merverdiavgift siden Asko Øst 
AS er fradragsberettiget. 

Advokat Engelstad har ikke hatt innvendinger til beløpet. 

Lagmannsretten anser advokat Kaarbys timepris som markedsmessig. Kostnadene har vært nødvendige, og det 
har ut fra betydningen av saken vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Sakskostnader 
tilkjennes i samsvar med kravet. 

Etter tvisteloven § 20-9 annet ledd skal lagmannsretten legge sitt resultat til grunn for vurderingen av 
sakskostnadene for tingretten. Lagmannsretten ser ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 186 300 – etthundreogåttisekstusentrehundre – kroner til 
Asko Øst AS innen to uker etter at dommen er forkynt. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2017-139285 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-10-19 
Publisert LB-2017-139285 
Stikkord Arbeidsrett. Tolkning av ansettelsesavtale. Tilbakebetaling. Lønn. 

Kjøregodtgjørelse. 
Sammendrag Arbeidsgiver krevde tilbakebetalt utbetalt lønn og utbetalt kjøregodtgjørelse fra 

arbeidstaker. Grunnlaget for kravet var en anførsel om at arbeidstaker ikke hadde 
arbeidet det antall timer som fulgte av arbeidsavtalen. Som tingretten kom 
lagmannsretten til at det ikke forelå mislighold fra arbeidstakers side. Anken ble 
dermed forkastet. 

Saksgang Asker og Bærum tingrett TAHER-2016-184324 – Borgarting lagmannsrett LB-
2017-139285 (17-139285ASD-BORG/02). 

Parter X AS (advokat Magne Mjaaland) mot A (advokat Max Henrik Jespersen). 
Forfatter Lagdommer Ida Skirstad Pollen, lagdommer Håvard Holm og tingrettsdommer 

Ann Mikalsen. 
 

 
 

 

Saken gjelder om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetalt utbetalt lønn og reisegodtgjørelse fra arbeidstaker som 
følge av misligholdt arbeidsavtale. 

A ble 1. januar 2015 ansatt hos X AS for å yte bistand til to av X AS' datterselskaper, Y AS og Z AS. Partene er 
enige om at det tingretten skriver om bakgrunnen for ansettelsen er dekkende. Fra tingrettens dom siteres: 

Det var etter morselskapets oppfatning, påkrevet med forbedrede rutiner for blant annet administrasjon, 
økonomi, innkjøp og logistikk i X og Z høsten 2014. Det var på samme tidspunkt, også behov for å styrke 
styringen av store utviklingsprosjekter, markedsposisjoner og produksjonen i de to nevnte datterselskapene. 

X var på denne bakgrunn i markedet for en konsulent som kunne styrke utviklingen innenfor nevnte 
områder, og etter råd fra DnB tok B kontakt med siviløkonom A. A hadde i mange år arbeidet i Æ, som så 
vidt retten oppfattet, er en stor aktør blant annet innenfor strømforsyningssystemer til telekomindustrien. A 
hadde bred erfaring fra både den finansielle og operasjonelle siden av virksomheten og han hadde vært 
konsernsjef i selskapet fra 2008 til 2011. 

B kontaktet A, som sa seg interessert i å arbeide for X som konsulent. B slo imidlertid fra seg tanken på 
konsulentarbeid og mente X ville være mer tjent med å ansette A i firmaet. A ble bedt om å utarbeide en 
arbeidsavtale, hvilket han gjorde. 

Partene inngikk etter dette, den 18. desember 2014, arbeidsavtale med slikt innhold: 

 
ANSETTELSESAVTALE 

  
 

Inngås med virkning fra 1. januar 2015 mellom X AS,  org nr. [org.nr.], som arbeidsgiver og A, personnr. 
0.0.50 00000 som arbeidstaker. 
  

 
Arbeidsoppgaver: De oppgaver som arbeidsgiver og arbeidstaker til  enhver tid er enige om. 
Arbeidssted: Der arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at det  passer best å utføre 
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arbeidsoppgavene. 
Arbeidsstid: 84 timer pr. måned. 
Lønn: Total godtgjørelse er kr 84.000 pr. måned. Fra Arbeidsgiver  utbetales en 

månedslønn som tilsvarer kr 84.000 – 1/12 av samlet årlig  styrehonorar for 
styreverv i X AS og  Z AS, som utbetales årlig fra X AS  og Z AS. Disse 
styrehonorar fastsettes før første  lønnsutbetaling under denne avtalen. 

    
Kostnadsgodtgjørelse: Bilgodtgjørelse etter statens satser. Andre  utgifter etter utlegg. 
[...]   

 

Det ble muntlig avtalt at A skulle være daglig leder i X, og at han skulle yte konsulentbistand til X og Z. Det 
ble også avtalt at han skulle arbeide som henholdsvis styreleder og styremedlem i de to datterselskapene. 

A tiltrådte stillingen som daglig leder i X som avtalt 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt tiltrådte han som 
styreleder i X og som styremedlem i Z. 

I e-post til A 22. januar 2016 reiste X, ved styrets leder B, spørsmål ved hvilke oppgaver A skulle ha fremover 
og etterspurte samtidig «en oversikt over hvilke oppgaver A hadde arbeidet med i Y og Z, tid som er brukt og 
hva som er oppnådd». Anmodningen ble gjentatt av B i e-post 23. januar og besvart av A ved e-post 25. januar. 
Av svaret fra A fremgår at han ikke har ført noen oversikt over hvilke oppgaver han har utført, og at han har 
sett det som sin oppgave å rettlede og hjelpe lederne til selv å identifisere og løse oppgaver i selskapene. 
Deretter beskriver han hvilke forbedringer han oppfatter selskapene har oppnådd med hans bistand. B innkalte 
etter dette A til et møte 29. januar 2016. 

Av notat fra møtet 29. januar 2016, skrevet av B, fremgår at B ga uttrykk for at A hadde manglende fremmøte 
på arbeidsplassen, og at selskapet ønsket å avslutte arbeidsforholdet. Av notatet fremgår at A ble stilt overfor 
følgende to alternativer: 
1. Godta en avtale om å avslutte forholdet der og da mot at han tilbakebetalte 50% av utbetalt lønn og deler av 

utbetalt reisegodtgjørelse. 
 

2. At vi ville gjennomføre en vanlig prosess etter arbeidsmiljøloven. 
 

A sa etter dette opp sin stilling i X 3. februar 2016. Oppsigelsestiden var i henhold til ansettelsesavtalen på tre 
måneder. A stilte imidlertid ikke sin arbeidskraft til disposisjon for X etter 31. januar 2016, og selskapet stoppet 
utbetaling av lønn til A fra samme tidspunkt. 

Ved stevning til Asker og Bærum tingrett 16. november 2016 krevde X tilbakebetalt fra A tidligere utbetalt 
lønn og godtgjørelse oppad begrenset til 487 927 kroner, som er halvparten av utbetalt lønn og utbetalt 
kjøregodtgjørelse til og fra arbeidsstedene. 

A tok til motmæle og fremmet dessuten krav om sykepenger og feriepenger av sykepengene i 
arbeidsgiverperioden, for tiden han hadde vært sykemeldt i februar 2016. 

Asker og Bærum tingrett avsa 13. juni 2017 dom med slik domsslutning: 

I kravet mot A: 
1 A frifinnes. 

 

2 X AS betaler 128 500 – etthundreogtjueåttetusenfemhundre – kroner til A i saksomkostninger for 
tingretten innen 2 – to – uker etter forkynnelse av denne dom. 

 

I kravet mot X AS: 
1 X AS frifinnes. 

 

2 Saksomkostninger tilkjennes ikke. 
 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger 
nedenfor. 

X har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder kravet om tilbakebetaling av utbetalt lønn og 
kjøregodtgjørelse. Ankeforhandling er holdt 25. september 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte 
sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 
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X AS har i hovedtrekk anført: 
A har ikke oppfylt arbeidsavtalen om å arbeide i 84 timer per måned. Det foreligger dermed kontraktsbrudd, og 
X har krav på halvparten av utbetalt lønn tilbakebetalt etter vanlige obligasjonsrettslige regler, etter prinsippet 
om ytelse mot ytelse. 

X bestrider at selskapet har risikoen for eventuelle uklarheter i avtalen. Det var A som skrev avtalen, og avtalen 
er mellom to likeverdige parter. 

Timene A brukte på styrevervene i de to datterselskapene var ikke ment å inngå i de 84 timene han skulle 
arbeide per måned. 

I desember 2014 var det klarlagt på hvilke områder X og de to datterselskapene trengte bistand fra A. Skulle A 
kunne oppfylle sine arbeidsoppgaver, og fungere som daglig leder, måtte han være til stede der selskapene 
hadde sine kontorer. Det følger av avtalen at A skulle arbeide der partene avtalte. Det var med andre ord ikke 
opp til A hvor han skulle arbeide. 

Ut fra de dokumentene som ligger i saken, må det legges til grunn at A i perioden fra desember 2014 til februar 
2016 har arbeidet i til sammen 248 timer fra Xs og Zs lokaler. Tiden han har brukt på styrevervene er trukket 
fra. Ut fra As egne oversikter, må det legges til grunn at han i tillegg har arbeidet om lag 124 timer fra 
hjemmekontor og om lag 24 timer i forbindelse med arbeidsreiser. Samlet har A arbeidet om lag 400 timer. 
Dette er mindre enn halvparten av det som følger av ansettelsesavtalen. Beregningene beror på tidsnære bevis. 
X AS har derfor krav på halvparten at utbetalt lønn tilbakebetalt. 

Dersom retten legger til grunn at A har arbeidet åtte timer hver gang han var i X og Z sine lokaler, slik han selv 
har ført opp, har han arbeidet 198 timer mindre enn det som var avtalt. Tilbakebetalingskravet må i så fall 
reduseres tilsvarende. 

A er ansvarlig for at han ikke har arbeidet det avtalte timeantallet. X hadde ingen plikt til å føre kontroll med at 
A var til stede på kontorene. Det er uten rettslig betydning av X ikke reagerte før i januar 2016. B ble kjent med 
de faktiske forholdene først i januar 2016, og hadde ingen forutsetninger for å reagere tidligere. 

X krever også tilbakebetalt reisegodtgjørelse som A mottok i 2015 for reiser mellom sitt bosted i Asker og 
lokalene til X og Z. Når det i ansettelsesavtalen står at bilgodtgjørelse skal dekkes «etter statens satser», må 
dette forstås som at vilkårene i statens regulativ må være oppfylt. Etter statens regulativ har en arbeidstaker 
ikke krav på bilgodtgjørelse for reiser til og fra arbeidssted. Dette er dessuten helt uvanlig, og skulle i så fall 
vært oppgitt som skattepliktig inntekt. Utbetalt reisegodtgjørelse som kreves tilbakebetalt er 50 000 kroner. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. A dømmes til å tilbakebetale lønn og reisegodtgjørelse til X AS fastsatt etter rettens skjønn, oppad 

begrenset til kr 487.667, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 14. juli 2016 til betaling finner sted. 
 

2. X AS tilkjennes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
A har i hovedtrekk anført: 
Kravet på tilbakebetaling av utbetalt lønn og reisegodtgjørelse bestrides. 

A har oppfylt sine forpliktelser i ansettelsesforholdet. Det er X som har bevisbyrden for sitt krav, og eventuelle 
uklarheter ved ansettelsesavtalen må gå utover X som arbeidsgiver. 

A har lojalt stilt sin arbeidskraft til Xs disposisjon i den tiden han var ansatt. Han har utført de arbeidsoppgaver 
han var enig med arbeidsgiver om, og i det omfang som partene avtalte. A sto etter arbeidsavtalen fritt til å 
beslutte hvordan han skulle utføre sine oppgaver. 

Påstanden om at A skal ha hatt bundet arbeidssted, var aldri et tema før dette ble bragt opp av B på møtet 29. 
januar 2016. Ikke på noe tidspunkt har X påpekt eller varslet A om at han måtte utføre sitt arbeid i lokalene til 
X eller Z. Det kan heller ikke utledes av ansettelsesavtalen. Partenes praksis under ansettelsesforholdet 
understreker og støtter As syn om at det ikke var avtalt. A utførte store deler av de avtalte arbeidsoppgavene fra 
sitt hjemmekontor. De oppstillinger som er gitt av X over hvor mye A arbeidet, bestrides. 
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Ansettelsesavtalen gir A krav på dekning av reisesutgifter til og fra arbeidsstedet. Slik ble den også praktisert. 
Det bestrides at avtalen må forstås slik at vilkårene i statens regulativ måtte være oppfylt. 

Kravet på tilbakebetaling av lønn og kjøregodtgjørelse er oppkonstruert i forbindelse med tvisten som oppsto 
ved avslutningen av As arbeidsforhold. 

Det er nedlagt slik påstand: 
1. Anken forkastes. 

 

2. X AS dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten, og vil 
bemerke: 
Lagmannsretten behandler først kravet på tilbakebetaling av utbetalt lønn. Kravet bygger på en anførsel om at 
A ikke har oppfylt arbeidsavtalen om å arbeide 84 timer i måneden i den tiden han var ansatt. 

Lagmannsretten finner det klart at anførselen ikke kan føre frem. Ut fra en samlet vurdering av bevisene i saken 
finner lagmannsretten at det ikke foreligger noe mislighold fra As side som kan gi grunnlag for et krav om 
tilbakebetaling av lønn. 

Av ansettelsesavtalen – som er sitert foran – fremgår at A skulle utføre «de oppgaver som arbeidsgiver og 
arbeidstaker til enhver tid er enige om». Arbeidstiden var angitt til 84 timer per måned, som tilsvarer halv 
stilling. Avtalen gir med dette stor frihet med hensyn til hvilke oppgaver A skulle utføre, og bygger på en 
utstrakt tillit og forutsetning om enighet mellom partene. Avtalen fremstår på mange måter som ufullstendig, og 
må, slik lagmannsretten vurderer det, suppleres med arbeidsgivers styringsrett. Det vises til Jan, Fougner, 
Arbeidsgivers styringsrett, side 237. 

Som det fremgår ovenfor ble partene muntlig enige om at A skulle være daglig leder i X, og at han skulle yte 
konsulentbistand til de to datterselskapene, X og Z. Lagmannsretten har forstått det slik at A særlig skulle bidra 
innen markeds- og produktutvikling og økonomistyring. Han skulle fungere som sparringspartner for 
selskapenes daglige ledere og andre ansatte og skulle med sin kompetanse bidra til å løse de utfordringer 
selskapene sto overfor. I tillegg skulle A arbeide som styreformann i X og som styremedlem i Z. Utover dette 
var det ingen nærmere beskrivelse eller enighet om As arbeidsoppgaver. 

Som tingretten finner lagmannsretten ingen grunn til å trekke i tvil at A lojalt har innrettet seg etter det som var 
avtalt mellom partene, og at han stilte sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver og arbeidet i det omfang 
og på den måten som var avtalt. Som avtalt fungerte han som sparringspartner for ansatte i X og Z, og han 
bidro med sin kompetanse innen ovennevnte områder. Både A og B har forklart om flere prosesser og oppgaver 
der A var involvert. 

X har anført at tiden A brukte på styrevervene skulle holdes utenfor avtalens angivelse av antall arbeidstimer. 
Det er ikke lagmannsretten enig i. Av ansettelsesavtalen fremgår at det skal gjøres fratrekk i lønnen for 
styrehonorar, og at den totale godtgjørelsen skulle være 84 000 kroner. Lønnen ble, etter det som er opplyst for 
lagmannsretten, fastsatt ut fra en timelønn på 1000 kroner. Det er da naturlig å forstå avtalen slik at arbeidstiden 
på 84 timer inkluderer arbeidene med styrevervene. 

Xs hovedanførsel har vært at A ikke kan ha arbeidet tilstrekkelig antall timer fordi han bare i begrenset grad har 
vært til stede i lokalene til X og Z. Lagmannsretten kan ikke se at anførselen kan føre frem. Ingen av partene 
synes på avtaletidspunktet å ha hatt som forutsetning at A skulle arbeide fra lokalene til X og Z. I avtalen heter 
det at arbeidssted skal være «[d]er arbeidsgiver og arbeidsgiver blir enige om at det passer best å utføre 
arbeidsoppgavene». Med tanke på at A var bosatt i Asker, mens datterselskapenes lokaler var i Åsgårdstrand og 
Stokke, er det naturlig at A ønsket å arbeide en del fra sitt hjemmekontor. Dersom X mente det var viktig for 
utførelsen av arbeidet at A arbeidet fra lokalene til X og Z, måtte dette ha kommet til uttrykk i avtalen, eller på 
annen måte i etterkant. Det gjør det ikke. Ikke på noe tidspunkt under ansettelsesforholdet, ble det fra Xs side 
hevdet at A skulle arbeidet fra lokalene til datterselskapene. Spørsmålet om arbeidssted ble første gang berørt 
på møtet 29. januar 2016. 

X kan heller ikke høres med at det ikke var mulig for A å utføre arbeidsoppgavene uten at han var til stede i 
selskapenes lokaler. A hadde verken personalansvar eller resultatansvar i de to datterselskapene, men skulle 
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bidra der han hadde kompetanse. Nærmere hvordan dette skulle gjøres, sto han, slik lagmannsretten vurderer 
det, fritt til å vurdere. Lagmannsretten legger på bakgrunn av As forklaring til grunn at han fra sitt 
hjemmekontor satte seg inn i relevante dokumenter, la strategier og forberedte innspill overfor daglige ledere 
og andre ansatte i datterselskapene. Lagmannsretten legger således til grunn at A utførte store deler av arbeidet 
fra sitt hjemmekontor. Lagmannsretten finner ikke dette å være i strid med avtalen. 

Som bevis for at A ikke har oppfylt arbeidsavtalen, har X vist til ulike oversikter som skal vise hvor mange 
timer A har arbeidet. Det er blant annet vist til e-post fra Z 21. januar 2016, der det er angitt hvor mange timer 
A har brukt på møter og samtaler med ansatte i Z. X har også vist til aktivitetslogg over As møter i X, og til en 
oversikt over timer A selv har ført. Til dette vil lagmannsretten bemerke at det ikke var avtalt at A skulle føre 
oversikt over antall timer han arbeidet. Det var heller ikke etablert et system for andre måter å registrere hans 
arbeidstimer. Slik lagmannsretten vurderer det er listene som foreligger i saken ufullstendige og gir ikke grunn 
for å konkludere med at A ikke har arbeidet i det omfang partene var enige om. Det er sannsynlig at A, slik han 
selv har forklart, arbeidet både før og etter at han hadde møter og samtaler med de ansatte, og at det også er 
møter og samtaler som er utelatt fra oversiktene. I tillegg kommer at han som nevnt i stor grad arbeidet fra sitt 
hjemmekontor. 

Lagmannsretten har ved den samlede bevisvurderingen av om A har misligholdt arbeidsavtalen også lagt vekt 
på at X ikke før i januar 2016 varslet eller pekte på at A ikke overholdt arbeidsavtalen. Det var ett år etter at 
arbeidsforholdet hadde startet og samtidig med at det oppsto en konflikt om avslutningen av As arbeidsforhold. 
Etter lagmannsrettens mening underbygger det As forståelse om at han oppfylte arbeidsavtalen. 

Lagmannsretten kan etter dette ikke se at det er holdepunkter for at A har opptrådt i strid med den tilliten han 
ble vist i arbeidsforholdet. Han har stilt sin arbeidskraft til disposisjon og arbeidet i tråd med det som var avtalt. 
Et krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling av lønn som følge av at han ikke har arbeidet tilstrekkelig antall 
timer, kan etter dette klart ikke føre frem. Det er dermed ikke nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om 
det rettslige grunnlaget for et slikt krav. 

Lagmannsretten går deretter over til å behandle kravet på tilbakebetaling av utbetalt bilgodtgjørelse for kjøring 
til og fra datterselskapenes lokaler. 

I ansettelsesavtalen – som er sitert foran – står det at A har krav på «[b]ilgodtgjørelse etter statens satser». 
Ifølge A var hans klare oppfatning ved inngåelsen av ansettelsesavtalen at han skulle få dekket reisekostnadene 
til og fra selskapenes lokaler i Åsgårdstrand og Stokke. Med tanke på at A var bosatt i Asker og partene i 
utgangspunktet hadde en konsulentavtale i tankene, finner lagmannsretten det sannsynlig at kostnader ved reise 
til og fra arbeidsstedene var et tema under inngåelsen av avtalen. Dersom X mente ikke å dekke disse 
reisekostnadene, måtte dette kommet klarere frem i avtalen. Lagmannsretten er ikke enig med X i at avtalen må 
forstås slik at vilkårene i statens regulativ må være oppfylt for at A skal ha krav på bilgodtgjørelse. Ordlyden 
taler klart mot en slik forståelse, og avtalen har heller ikke vært praktisert slik. Bilgodtgjørelse har vært utbetalt 
konsekvent i over ett år, og kravet om tilbakebetaling ble første gang fremsatt på møtet 29. januar 2016 
samtidig med at det oppsto en konflikt om avslutning av As arbeidsforhold. 

Som tingretten er lagmannsretten etter dette kommet til at X ikke har krav på å få tilbakebetalt utbetalt 
kjøregodtgjørelse fra A. 

Anken blir etter dette å forkaste. 

A har vunnet saken og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og andre ledd krav på full erstatning 
for sine sakskostnader for lagmannsretten. Det foreligger ikke tungtveiende grunner til å frita X helt eller delvis 
for erstatningsansvaret. 

Advokat Max Henrik Jespersen har fremlagt sakskostnadsoppgave på 124 000 kroner, som i sin helhet utgjør 
salær og er inklusive merverdiavgift. Lagmannsretten finner at utgiftene må anses nødvendige og rimelige, og 
legger sakskostnadsoppgaven til grunn, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 

Lagmannsrettens finner ikke grunn for å gjøre endringer i tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler X AS innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom til A 
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124 000 – etthundreogtjuefiretusen – kroner. 
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Agder lagmannsrett - Dom - LA-2018-13876 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-10-19 
Publisert LA-2018-13876 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Erstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-7 og § 15-12 andre 

ledd. 
Sammendrag Spørsmål om en oppsigelse av arbeidstaker var saklig begrunnet etter 

arbeidsmiljøloven § 15-7, og eventuelt om arbeidstaker hadde krav på erstatning 
etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. Lagmannsrettens flertall kom til at 
oppsigelsen ikke var saklig begrunnet. Arbeidsgiver ble dømt til å betale erstatning 
med 400 000 kroner, og oppreisning med 50 000 kroner. 

Saksgang Tønsberg tingrett TTONS-2017-84922 – Agder lagmannsrett LA-2018-13876 (18-
013876ASD-ALAG). 

Parter I Anke: X AS (advokat Henning Michael Heitmann) mot A (advokat Farah Ali).II 
Avledet anke: A (advokat Farah Ali) mot X AS (advokat Henning Michael 
Heitmann). 

Forfatter Lagdommer Erik Holth, lagdommer Tone Kleven og ekstraordinær lagdommer 
Rune Jensen.Meddommere: daglig leder Pål Linnerud og tillitsvalgt sykepleier 
Christian Robak. 

 
 

 
 

Saken gjelder tvist i arbeidsforhold. 

Spørsmålet er om oppsigelsen av en arbeidstaker var saklig begrunnet etter arbeidsmiljøloven § 15-7, og 
eventuelt om han har krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. 

X AS (heretter X) er et stort rådgivende ingeniørselskap som har et avdelingskontor i [sted1]. A (heretter A) 
aksepterte 14. oktober 2013 et skriftlig tilbud om ansettelse. Fra tilbudsbrevet hitsettes følgende om 
organisasjon og oppgaver: 

«Vegavdelingen har for tiden 16 medarbeidere. Avdelingen inngår som en av fem avdelinger i divisjon Veg 
og konstruksjon i region Øst, som omfatter området rundt Oslofjorden fra Fredrikstad til Skien. Vi har 
omfattende samarbeid med avdelinger i [sted2] og Oslo, og med bru- og konstruksjonsavdelingene i 
[sted2] og Oslo.» 

Det ble i tilbudsbrevet opplyst at firmaet har et stort fagmiljø innen samferdselsprosjektering, med Statens 
vegvesen og Jernbaneverket som store kunder. Det ble nevnt at bruk av programverktøyet Novapoint lå til 
grunn for selskapets strategiske utvikling. Det ble også opplyst i brevet at det i de årlige budsjettene settes 
budsjettmål om blant annet debiterings/faktureringsgrad til de enkelte avdelinger og ansatte, og at «du må være 
innstilt på å bidra for å nå de mål om inntjening som vi setter for deg, men disse vil vi selvfølgelig også se dette 
i sammenheng med at vi ønsker å bruke deg for å utvikle Novapoint-kompetansen i firmaet.» 

A tiltrådte i stillingen som sivilingeniør 1. januar 2014, med en årslønn på kr 815.000. Hans spesialområde var 
innen 3D-modellering og bruk av BIM, det vil si bygningsinformasjonsmodellering. 

B var seksjonsleder ved veiavdelingen i [sted1] frem til 1. september 2016, da C trådte inn som fungerende 
seksjonsleder for ham. D begynte i X i januar 2016. Han var avdelingsleder i [sted2], og fra 1. september 2016 
også med lederansvaret for avdelingen i [sted1], blant annet veiavdelingen hvor A jobbet. 

A opplevde at han ble satt på sidelinjen og til dels utestengt fra prosjekteringsoppgaver. Det var ikke noe å 
utsette på kvaliteten av hans arbeidsprestasjon. Han prøvde å snakke om situasjonen, men opplevde sin sjef B 
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som lite tilgjengelig. Hans faktureringsgrad var utover i 2015 svært synkende, og han opplevde at han hadde 
lite å gjøre. Sammen med E ved [sted2]-kontoret skulle han særskilt utvikle BIM-konseptet, men han opplevde 
at samarbeidet tørket ut. Han fikk ikke lenger innkallinger til faggruppemøter. Han opplevde etter hvert sin 
arbeidshverdag av disse grunner som psykisk belastende, og begynte å fundere på om det var noe feil med ham 
selv som kunne forklare utestengelsen. Fra desember 2015 var han 100% sykmeldt fram til 28. februar 2016, 
deretter delvis arbeidsufør fram til medio juni 2016. Fastlege Martin Handeland har på anmodning fra A 
skrevet en legeerklæring datert 19. september 2017, og har redegjort for denne i sin vitneforklaring. Han fant en 
direkte sammenheng mellom vanskelige arbeidsforhold og utvikling av sykdom, og A fikk behandling gjennom 
prosjektet «Raskere tilbake» ved Sykehuset i Vestfold. Han kom gradvis tilbake i arbeid. Høsten 2016 hadde 
han igjen en økende faktureringsgrad. 

B har forklart at den økonomiske situasjonen i firmaet endret seg i 2015/2016 til det verre, noe som innebar mer 
fokus på fakturering og oppfølgning av den enkeltes faktureringsgrad. Han var kjent med at A opplevde sin 
arbeidssituasjon som utilfredsstillende, og prøvde å sette ham inn på prosjekter i tilbudsfasen. Han hadde 
imidlertid ikke kontroll på den videre oppfølgningen og gjennomføringen av det enkelte prosjektet. 

Etter at C overtok seksjonssjefsstillingen i september 2016, ble det avholdt en medarbeidersamtale hvor 
avdelingsleder D også var til stede. D var da ny og kjente ikke A. D har forklart at han forut for møtet hadde 
snakket med blant annet B og E, og at han på møtet beskrev A som en person som kommuniserte dårlig, og at 
han måtte gjøre noe med dette «for å være en del av laget». A reagerte sterkt på karakteristikken, og hadde 
senere kontakt med C, som han opplevde forstod hans situasjon. I en oppfølgingssamtale C tok initiativet til, ba 
A D opplyse hvem som hadde påstått at han kommuniserte dårlig i prosjekter. Han fikk til svar at det var E ved 
veiseksjonen i [sted2], som for øvrig hadde lang erfaring innenfor samme fagfelt som A. 

A tilkjennega overfor C at han opplevde seg som mobbet, og ønsket å gå videre med saken. C kontaktet HR-
avdelingen ved F i mail 1. desember 2016 i den forbindelse. A ble av F oppfordret til å bli bedre til «å selge seg 
internt.» C fikk en telefon fra D 8. desember 2016, hvor sistnevnte fortalte at han ikke så dette som noen 
mobbesak. C har forklart at D var kritisk til at hun hadde tatt opp saken med HR og derved fremstilte 
«toppledelsen som tåpelige». 

Den 12. desember 2016 var D på [sted1]-kontoret, da han mente det hastet med å få en avklaring på saken. Han 
hadde da møte med A og tidligere seksjonssjef B, uten at C var kjent med dette. A fikk beskjed om at det ikke 
var noen mobbesak. B har forklart at det medfører riktighet at han i samtale med A samme dag sa at han hadde 
rett i at det hadde vært en maktkamp mellom fagmiljøene i [sted2] og [sted1]. Ifølge D er slike uttalelser kun 
konspiratoriske. 

C hadde søkt på den ledige stillingen som fast seksjonssjef ved vegkontoret i [sted1]. Hun var blitt en populær 
person den tiden hun hadde fungert som seksjonssjef der, og de ansatte regnet med at hun ville få stillingen. 
Fredag 13. januar 2017 fikk hun imidlertid beskjed om at hun ikke hadde fått stillingen. De ansatte ble orientert 
om dette samme dag. 

Mandag 16. januar 2017 var det en oppstemt og frustrert stemning blant de ansatte på seksjonen, med sterke 
følelsesmessige reaksjoner på nyheten om at C ikke hadde fått jobben. Det var interne møter med diskusjoner 
om hva de skulle foreta seg. Samtlige undertegnet utpå dagen et fellesbrev til ledelsen, forfattet av G, med 
følgende ordlyd: 

«Ang. ansettelse av seksjonsleder for veg [sted1]. 

Vi fikk beskjed fra C på fredag 13.01 om at hun ikke ville bli tilbudt stillingen som seksjonsleder for veg 
[sted1]. Begrunnelsen er at hun ikke har de lederegenskapene som X er ute etter. 

Avgjørelsen og begrunnelsen er for oss andre på seksjonen helt uforståelig. C er akkurat den type leder 
som vår seksjon trenger. Hun har full støtte fra alle oss på seksjonen i måten hun har fungert på siden 
august 2016. I den perioden hun har ledet oss, har optimismen kommet tilbake, og de økonomiske 
resultatene er på veg oppover. Hun skaffer oss jobb til seksjonen, fordeler arbeidet, slik at vi får en mer 
rasjonell drift, noe som igjen vises i resultatene. Alle medarbeiderne på seksjonen er enige om at C gjør en 
utmerket jobb.» 

Kollega H fortalte også A at han allerede hadde søkt på en ledig stilling hos sin gamle sjef I i Y. 

Samme dag skrev A en epost til I, med et slikt innhold: 

«Hei I, 
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Anse dette som en uformell henvendelse. 

Vi er et større vegmiljø som holder til rett over veien for Y i [sted1]. Grunnet økende misnøye med ledelsen 
snakker vi om å forlate skuta. 

Er dette noe som kan være interessant for dere å diskutere?» 

I ringte A og sa han skulle ringe ham neste dag. A sendte en kopi av eposten til kollega H, og slettet sin egen 
ganske umiddelbart. Den har ikke vært mulig å etterspore, men det er ikke bestridt at innholdet var som 
beskrevet her. 

Neste dag, tirsdag 17. januar, fortsatte diskusjonen om hva de ansatte skulle gjøre. I den forbindelse fortalte A 
flere kolleger om eposten han hadde sendt dagen før. Kollegaer var kritiske til dette. Han forstod da at det han 
hadde gjort, var en uklok handling. B ble orientert om eposthenvendelsen. Han ringte umiddelbart til I, som 
opplyste at han ikke hadde noen intensjon om å følge opp henvendelsen fra A. Det gjorde han heller ikke 
senere. 

D hadde samme dag en samtale med A, som ikke la skjul på å ha sendt en epost med et innhold som nevnt. Han 
ble fortalt at dette var en illojal handling som hadde eksponert X på en negativ måte overfor en konkurrent. A 
sa at han hadde gjort dette overilt og i sterk affekt, på egne vegne, og at han ikke ville gjort det samme i dag. 
Han ga tillatelse til at ledelsen kunne ta ut hans eposter fra datasystemet deres. 

Den 24. januar 2017 ble det avholdt drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1, hvor D og F var til stede for 
arbeidsgiver, og hvor A møtte sammen med sin advokat Mona Beate Olsen (NITO). Om bakgrunnen for møtet 
heter det i referatet (AT er arbeidstaker, RG er rådgiver/advokat og AG er arbeidsgiver): 

 - 16. januar sendte AT fra sin X-mailadresse til Xs konkurrent og samarbeidsparter Y 
 

 - Mailen var med sitt innhold svært kompromitterende for X 
 

 - AT var den som gjorde AG oppmerksom på at mailen ble sendt til Y 
 

 - AG har senere fått bekreftet fra Y at mailen ble sendt til en av deres ledere 
 

 - X anser handlingen som et alvorlig tillitsbrudd og en svært illojal handling med følgende begrunnelse: 
 

- mailen ble sendt til konkurrerende virksomhet 
 

- handlingen ble gjort med overlegg 
 

- innholdet kan skade vårt renommè i markedet med mulige konsekvenser for driften av denne enheten i 
X 

 

- AG hevdet at hendelsen er så alvorlig at den berettiger konsekvenser for arbeidsforholdet uten å gå inn 
på hvilke 

 

Videre fremgår det av referatet at RG innrømmet at handlingen var uheldig og illojal, men hevdet at det er 
formildende at mailen ble sendt etter et møte som gjorde AT opprørt. RG vedgikk at hendelsens 
alvorlighetsgrad berettiget til en skriftlig advarsel, men ikke mer enn det. Det ble vist til at det ble gjort i affekt, 
at hendelsen skjedde kort tid etter at han hadde mottatt informasjon fra sin leder i et møte, at det var en kort 
mail og at han angret og innrømmet at det var en feil handling å foreta. AG på sin side hevdet at hendelsens 
alvorlighetsgrad kunne fylle kravene til en oppsigelse. Det ble blant annet nevnt at det er et lite marked i 
[sted1], og at det er lite som skal til for at X «kan bli slukt» i dette markedet. Mailen kunne gi en slik 
konsekvens, som da vil gå ut over kollegaene. 

Advokat Ulsund ba i mail 27. januar til F om en tilføyelse til referatet hva gjelder arbeidsgivers skyldvurdering, 
nærmere bestemt følgende: 

«En utfordrende arbeidssituasjon over en lengre periode toppet seg følelsesmessig etter møtet med 
informasjon om endringer i ledelsen. På bakgrunn av følelsen av ikke å bli hørt og ivaretatt av 
arbeidsgiver, ble det i affekt kontaktet en alternativ arbeidsgiver. Hensikten med denne henvendelsen var å 
finne en alternativ jobbsituasjon, ikke med en intensjon om å skade arbeidsgiver. Det ble ikke foretatt 
vurderinger omkring en evt belastning for arbeidsgiver i markedet i så måte. Henvendelsen ble gjort svært 
kort, for å sjekke muligheten for et ansettelsesforhold hos mottaker.» 

As advokat anførte også at arbeidsgivers vurdering omkring følgene av en slik eposthenvendelse er svært lite 
sannsynlig, da de jobber i en bransje der mange kjenner hverandre, og det er vanlig å spørre hverandre om 
hvordan det går, ute at dette får noen følger for markedssituasjonen. 
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I brev 30. januar 2017 undertegnet av D ble A oppsagt. Om begrunnelsen heter det: 

«Arbeidsgiver har nå foretatt en endelig vurdering av de omstendigheter som redegjort for under 
drøftingsmøtet, samt de opplysninger som fremkom der. På denne bakgrunn må vi beklageligvis si deg opp 
fra din stilling som Senior konsulent i X AS. Din oppsigelsestid er på tre måneder og fratredelsesdato vil 
således være 30.04.2017.» 

Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3 ble avholdt 27. februar 2017, og den 17. mars 2017 varslet 
NITO søksmål på vegne av A mot X. Advokat Henning Heitmann besvarte varselet på vegne av arbeidsgiver 
20. april 2017. I svarbrevet heter det blant annet: 

«Arbeidstaker opptrådte klanderverdig illojalt ved 16.1.2017 å sende en e-post til en leder i Y. I e-posten 
uttrykker han at det er uro i avdelingen i [sted1], og om Y trenger folk er det bare å komme å hente disse 
fra X.» 

Og videre: 

«D fikk bekreftet fra arbeidstaker at arbeidstaker hadde sendt e-posten og at meningen med den var å 
skade X. Videre ble det forklart at e-posten inneholdt et budskap om at det var full mistillit til ledelsen i X 
og at hele veiavdelingen i [sted1] kunne hentes dersom Y ønsket å ansette dem.» 

Ved stevning 22. mai 2017 ble det reist søksmål for [sted1] tingrett. Hovedforhandling der ble avholdt 7. og 8. 
november 2017. 

Dom ble avsagt 27. november 2017 med slik domsslutning: 
1. X AS dømmes til innen 2 – to - uker fra dommens forkynnelse å betale erstatning til A med 789 350 – 

sjuhundreogåttinitusentrehundreogfemti - kroner. 
 

2. X AS dømmes til innen 2 – to - uker fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til A med 75 100 – 
syttifemtusenetthundre - kroner. 

 

Dommen ble avsagt under dissens. Flertallet (meddommerne) fant oppsigelsen usaklig da det etter en samlet 
vurdering ikke var rimelig at As arbeidsforhold hos X skulle bringes til opphør. Mindretallet 
(tingrettsdommeren) falt ned på motsatt konklusjon. Erstatningen for økonomisk tap ble satt til lønn fra 
fratreden til domstidspunktet uten noe fradrag, og med tillegg av ytterligere lønn i tre måneder. I tillegg 
oppreisning med 35 000 kroner. 

X AS anket dommen til Agder lagmannsrett. A innga anketilsvar og samtidig avledet anke hva gjelder 
erstatningens størrelse. 

Ankeforhandling ble holdt i tinghuset i [sted1] 3. – 5. oktober 2018. Lagmannsretten var satt med meddommere 
fra det arbeidslivskyndige utvalg, jf. arbeidsmiljøloven § 17-7. Forhandlingenes gang fremgår av rettsboken. 
 
 
X har lagt ned slik påstand: 

1. X AS frifinnes. 
 

2. X AS tilkjennes erstatning for sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Påstandsgrunnlaget kan sammenfattes slik: 
Oppsigelsen var saklig begrunnet etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Både flertallet og mindretallet i tingretten har 
korrekt tatt som utgangspunkt at arbeidstakers opptreden utvilsomt var illojal og i strid med Xs interesser. 
Flertallet har imidlertid tatt feil når det ble konkludert med at Xs interesser ville ha vært tilstrekkelig ivaretatt 
om A var blitt gitt en advarsel. Henvendelsen til Y innebar et så alvorlig tillitsbrudd at oppsigelsen var i 
samsvar med lovens krav om saklig grunn. 

Tingrettens mindretall har vurdert oppsigelsesspørsmålet korrekt og i tråd med gjeldende rett, og har en grundig 
drøftelse. Flertallet fant ikke bevis for at hensikten med å sende eposten var å få med seg andre medarbeidere 
over til konkurrenten, og derved skade X. Hensikt lar seg ikke bevise utover å trekke slutninger fra de ytre 
omstendigheter. Ordlyden i eposten taler for seg. Den hadde en betydelig skadeevne og stor risiko for at skaden 
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ville realisere seg. Eposten var ingen personlig jobbsøknad, slik A tidligere har antydet. Henvendelsen til Y 
innebar et så alvorlig tillitsbrudd at arbeidsforholdet ikke kunne fortsette. Lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver 
er fundamental. Alvoret i saken ble ytterligere skjerpet da A dagen etter at mailen ble sendt, forsøkte å verve 
kolleger til å bli med over til konkurrenten. 

Misnøye med arbeidsgivers ledelse vil normalt ikke begrense lojalitetspliktens rekkevidde, jf. Rt-1993-300. 

X er uenig i flertallets sterke vektlegging av at A sendte eposten i affekt og frustrasjon over egen vanskelige 
arbeidssituasjon, utløst av nyheten om at C ikke ble seksjonsleder. Det har vært en omfattende bevisførsel i 
lagmannsretten omkring arbeidsforholdene i As ansettelsesperiode. Det må legges til grunn at A i liten grad 
selv kommuniserte til andre om hvordan han hadde det. Med de uklare tilbakemeldingene A ga var det ikke lett 
for ledelsen å gripe fatt i situasjonen. Fastlegen tok ikke kontakt med X, som ikke ble kjent med årsaken til 
sykefraværet. Ledelsen registrerte imidlertid at han hadde en lav faktureringsgrad, og forsøkte å gjøre noe med 
dette ved å sette ham på prosjekter. A var imidlertid tilbaketrukken og lite flink til «å melde seg på». Hans 
arbeidsoppgaver var for øvrig gjennom internopplæringsvirksomheten mer enn bare faktureringsarbeid. Uroen 
på arbeidsplassen som beskjeden om C skapte, håndterte de øvrige ansatte på en grei måte ved å undertegne 
fellesbrevet. A derimot gikk langt over streken, og forsøkte så i etterhånd å fjerne alle elektroniske spor. 

Hvor streng lojalitetsplikten er avhenger av skadepotensialet. Y fulgte ikke opp henvendelsen i tråd med As 
invitasjon. Epostens skadepotensiale var likevel stort. Opplysningen om misnøye med ledelsen og om at man 
snakket om å «forlate skuta», var konkurransesensitiv informasjon. Verdien i slike firmaer er fullt ut knyttet til 
personalet. X hadde tidligere opplevd ved to anledninger at en samlet gruppe av ansatte hadde gått over til 
konkurrenter. 

Det er uansett ikke grunnlag for å kreve erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. A har ubestridt 
handlet illojalt overfor sin arbeidsgiver, med en kvalifisert urettmessig opptreden. Oppsigelsessaken er 
forårsaket av arbeidstakers egen opptreden, og det vil da etter omstendighetene ikke være rimelig å tilkjenne 
ham erstatning, jf. LG-1995-887. Subsidiært gjøres det gjeldende at det ved erstatningsutmålingen i lønnstapet 
må gjøres fradrag for dagpenger samt det beløp A har mottatt i rettsforliket med Z. 
 
 
A har lagt ned slik påstand: 

1. X AS dømmes til å betale erstatning for økonomisk tap etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 1.298.503 
med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

2. X AS dømmes til å betale oppreisningserstatning etter rettens skjønn. 
 

3. X AS dømmes til å betale sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Påstandsgrunnlaget kan sammenfattes slik: 
Oppsigelsen av A er usaklig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Den bevisvurderingen og rettsanvendelsen 
tingrettens flertall har foretatt er i det vesentlige korrekt. Saklighetsvurderingen må foretas på bakgrunn av en 
bredere vurdering enn hva arbeidsgiver har gjort. Lojalitetsplikten er relativ. 

Tingrettens flertall har lagt til grunn at man ved vurderingen av kontakten med konkurrent via eposten må ta i 
betraktning hele As arbeidssituasjon og forholdet til arbeidsgiver. Flertallet har foretatt en korrekt 
rettsanvendelse og konstatert at arbeidsgiver hadde neglisjert As krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at 
eposten må anses sendt i frustrasjon og affekt. Hensikten var å finne en ny arbeidsgiver til seg selv. Han hadde 
ikke til hensikt å skade arbeidsgiver og handlingen medførte heller ikke slik skade. Eposten hadde begrenset 
skadeevne da A verken var i en posisjon til å få med seg andre ansatte eller Y hadde noen interesse i 
henvendelsen. As spontane reaksjon på ledelsens beslutning om ikke å ansette fungerende seksjonsleder, er 
innenfor hva arbeidsgiver må tolerere utover å gi en advarsel. 

Eposten må sees i sin fulle kontekst. Arbeidssituasjonen til A må trekkes inn i vurderingen som forklaring på 
det han gjorde. A hadde lite å gjøre, og manglet fornuftige arbeidsoppgaver. Han følte seg utestengt, og dette 
vedvarte over lengre tid. Til slutt gikk det på bekostning av egen helse, og han ble syk over en lengre periode. 
Tilbake i arbeid er det den nye fungerende seksjonssjefen, C, som forsøker å hjelpe ham videre. 
Lojalitetsplikten går begge veier i et arbeidsforhold. X forsømte sin lojalitetsplikt overfor A. Ved vurderingen 
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av eposten må det også vektlegges at A akkurat hadde fått opplyst fra en kollega at han hadde sendt en 
jobbsøknad til Y, og at samtaletemaet var at flere var oppgitte over sin arbeidsgiver og vurderte å slutte. A 
benektet ikke hva han hadde gjort, og han bidro til at faktum ble klarlagt. 

Han krever sitt lønnstap (inkludert feriepenger) dekket fra utløpet av oppsigelsestiden og frem til tiltredelse i ny 
stilling 13. august 2018, i alt kr 1.298.503. Det er ikke grunnlag for å gjøre fradrag for mottatte dagpenger eller 
andre inntekter. Oppreisning for ikke–økonomisk tap må settes etter rettens skjønn oppad begrenset til kr 
150.000. Arbeidsgivers fremgangsmåte, blant annet med beskyldninger om at A ønsket å påføre X skade, må 
tillegges vekt. Den usaklige oppsigelsen har også skadet As rykte innenfor en liten bransje, og begrenset hans 
muligheter til å komme i nytt arbeid til tross for høy kompetanse. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering: 
Arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd om vern mot usaklig oppsigelse setter som vilkår at oppsigelsen må være 
saklig begrunnet. I note 620 i Norsk Lovkommentar til bestemmelsen har Tron Dalheim oppsummert 
rettstilstanden slik: 

«Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold vil normalt bygge på at arbeidstaker har begått pliktbrudd 
eller misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen, herunder handlet i strid med det lojalitetskravet 
som gjelder i alle arbeidsforhold. Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi 
grunnlag for oppsigelse. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode 
grunner, jf. Rt-2009-685 avsnitt 52. Se også Rt-2011-1674. Dette kan formuleres som et krav om 
tilstrekkelig saklig grunn. Dersom det er snakk om grovt brudd kan avskjed være aktuelt, jf. § 15-14. Det 
gjelder et generelt proporsjonalitetsprinsipp. Det innebærer at arbeidsgiver må vurdere om mindre 
inngripende reaksjoner, som advarsel, i stedet kan benyttes, se Rt-2011-1674. Ved oppsigelse på grunn av 
arbeidstakers forhold vil det være arbeidsgiver som har tvilsrisikoen og som må sannsynliggjøre det faktum 
oppsigelsen bygger på.» 

Om den skjønnsmessige avveiningen heter det i den nevnte avgjørelsen i Rt-2009-685 avsnitt 52: 

«Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret 
skjønnsmessig avveiing av virksomhets og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet 
avveining av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. 
Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.» 

Det er ingen uenighet mellom partene at A ved å sende eposten til Y krenket den alminnelige ulovfestede 
lojalitetsplikten som fulgte av arbeidsforholdet. Uenigheten dreier seg om en tilstrekkelig reaksjon fra X ville 
vært en advarsel, eller om tillitsforholdet etter arbeidstakers handling ble ødelagt i en slik grad at oppsigelsen 
var saklig i lovens forstand. 

Ved denne vurderingen må det rettslige utgangspunktet være at en arbeidstaker som er misfornøyd med 
arbeidsgivers ledelse og med sin egen arbeidssituasjon, ikke er berettiget til av den grunn å opptre illojalt 
overfor sin arbeidsgiver. Dog er det slik at arbeidstakers lojalitetsplikt ved saklighetsvurderingen er relativ, i 
den forstand at det må foretas en interesseavveining hvor også arbeidsgivers handlemåte trekkes inn. En 
arbeidsgiver har således en omsorgsplikt overfor sine ansatte. Det kan være av interesse å se på tilsvarende 
situasjoner med annen type illojalitet. Ved forberedelseshandlinger til ny virksomhet skriver Tor Lunde i sin 
bok «God forretningsskikk næringsdrivende imellom» følgende: «Særlig i situasjonar med intern uro, usikre 
marknadsutsikter og liknande vil slike omsyn etter omstenda kunne måtte tilleggast ikkje uvesentleg vekt i 
heilskapsvurderinga.» Sakslighetsvurderingen må, utover en nærmere vurdering av arbeidstakers illojale 
handling, derfor baseres på et bredere perspektiv hvor også arbeidsgivers handlinger trekkes inn. 

Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at arbeidssituasjonen for A etter hvert ble krevende, både 
fordi han ikke ble brukt i prosjekter/fakturerbart arbeid i samme grad som forventet, og fordi han ikke fikk den 
oppfølgningen fra ledelsen som han hadde krav på. 

Lagmannsretten finner ikke grunn til å gå i detalj om disse forhold, men viser til forhistorien beskrevet 
innledningsvis og hvordan A selv opplevde arbeidssituasjonen sin. Det legges til grunn at han ble syk på grunn 
av disse forholdene, og han fikk et lengre sykeopphold. Arbeidsgiveren foretok seg lite for å få kartlagt hans 
psykososiale situasjon. Etter delvis å ha kommet tilbake i arbeid sommeren/høsten 2017 etter en flere ukers 
behandling, var det den nye fungerende seksjonssjefen C som grep tak i hans problemer og forsøkte å gjøre noe 
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med arbeidssituasjonen hans. Samtidig opplevde han seg utestengt, og hadde tanker om hva dette skyldtes. På 
første medarbeidersamtale med D ble han karakterisert som en person som var dårlig til å kommunisere. A fikk 
da ikke svar på hvem han hadde snakket med som hadde gitt uttrykk for dette. D forklarte i lagmannsretten at 
han før medarbeidersamtalen i tillegg til B hadde snakket med E, som jobbet på seksjonen i [sted2] med den 
samme spisskompetansen som A. Saken ble avvist av D som en «mobbesak» etter et hastemøte i [sted1] 12. 
desember 2017. C opplevde at D hadde vært lite begeistret for hennes engasjement i saken. B har bekreftet i sin 
vitneforklaring at A har mye rett i det han har ment om en maktkamp mellom fagmiljøene i [sted2] og [sted1]. 

Med dette som bakteppe inntraff den situasjonen at fungerende seksjonssjef C, som de ansatte ved seksjonen i 
[sted1] hadde opparbeidet et godt forhold til, ikke fikk den ledige stillingen som fast seksjonssjef ved 
avdelingen. På jobb mandag 16. januar 2017 opplevde A en stemning med en sterk og utbredt frustrasjon fra 
alle de ansatte over ledelsens valg. Diskusjonene gikk høyt og over tid. Han fikk også høre fra kollega H at han 
hadde søkt en ledig stilling hos naboen og konkurrenten Y og hans gamle sjef I. Fellesbrevet med underskrift 
fra samtlige ansatte ved seksjonen ble laget, med G som forfatter. Det var i denne situasjonen at A skrev en 
epost til I med det innhold som er gjengitt over. 

Det sentrale innholdet er at han da meddelte at det var økende misnøye med ledelsen, og at de snakket om å 
«forlate skuta», og med et avsluttende spørsmål om dette var noe som kunne være interessant å diskutere. 
Lagmannsretten legger til grunn at A senere forstod at han hadde handlet feil, og slettet eposten. Den var 
imidlertid blitt oversendt til I, som i etterfølgende samtale med D beroliget ham med at henvendelsen ikke var 
interessant for Y. 

Den lojalitetsplikten som påhviler en arbeidstaker innebærer at arbeidstakeren ikke må foreta handlinger som er 
egnet til å skade arbeidsgiveren. Det står imidlertid en arbeidstaker fritt til å slutte i sitt arbeid og begynne hos 
en konkurrent. Da står lojalitetsprinsippet opp mot prinsippet om handlefrihet. I grensetilfeller vil arbeidstakers 
interesser stå i konflikt med arbeidsgivers interesser. 

Ved vurderingen av den konkrete grovheten i lojalitetsbruddet, har lagmannsretten delt seg. 

Flertallet, alle bortsette fra meddommer Linnerud, kan ikke se at det er sannsynliggjort at arbeidsgiver hadde 
belegg for sin konklusjon om at As handling kvalifiserte til en oppsigelse som var saklig. 

Flertallet legger til grunn at det mandag 16. januar på formiddagen, da han sendte eposten, toppet seg for A. 
Med hans opplevelse over tid over hvordan har var blitt behandlet, og med opplevelsen der og da av den 
stemningen av frustrasjon dom rådet blant kollegene, gjorde han i affekt det valget å sende en epost til I i Y. 
Flertallet legger til grunn som mest sannsynlig at han skrev eposten til en ny potensiell arbeidsgiver som en 
første kontakt for å lodde interessen, og for å komme i betraktning når det gjaldt mulig fremtidig arbeid. Det 
ville være kort avstand for ham til og fra jobb. 

Flertallet finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at handlingen var foranlediget av noe overlegg fra hans side. 
Tvert imot var det en uoverveid og spontan reaksjon som han raskt angret på. Før eposten ble sendt hadde han 
ikke snakket med noen av de andre om hva han skulle gjøre. Det er heller ikke, slik flertallet ser det, 
sannsynliggjort at han samme dag eller senere initierte noen form for «vervekampanje» for å få flere enn seg 
selv over til en ny arbeidsgiver. Den skriftlige vitneerklæringen fra J må ses i lys av hennes svar på 
oppfølgingsspørsmål fra advokat Bjellaanes i august 2018. A sa bare til henne at han lurte på om han skulle 
sende en mail, og A prøvde ikke å overtale henne til å slutte i X eller være med over til konkurrent. Vitnet H 
har ikke bekreftet i lagmannsretten at han oppfattet eposten dithen at A ville ha med seg kollegene over til Y. 

De skadelige konsekvenser av at eposten ble sendt, ble også redusert gjennom det forhold at A straks fortalte 
om hva han hadde gjort. Han fortalte også om innholdet i eposten, selv om han hadde slettet denne umiddelbart. 
Arbeidsgiver ble således raskt orientert om hva som hadde skjedd, og ved kontakt med I i Y ble D beroliget av 
tilbakemeldingen. Eposten fikk ingen praktiske konsekvenser for de ansatte i X. 

Slik lagmannsrettens flertall ser det har arbeidsgiver tillagt handlingen overdrevne skadevirkninger. I bransjen 
er ikke stadige overflyttinger og endringer av ansatte noe ukjent fenomen. Flere konkurrenter samarbeider også 
på enkelte områder, og ansatte innen samme fagområder kjenner hverandre godt, og derved kjenner de til 
arbeidsforholdene hos konkurrentene. 

Handlingen var likevel illojal og et tillitsbrudd overfor arbeidsgiver ved at en konkurrent ble orientert om en 
vanskelig situasjon innad ved veiseksjonen i X [sted1]. For flertallet står det klart at riktig og tilstrekkelig 
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reaksjon på handlingen ville vært en advarsel. Heller ikke X så for øvrig på tillitsbruddet som mer alvorlig enn 
at de lot A fortsatt jobbe ut oppsigelsestiden på samme vilkår som tidligere. 

Mindretallet slutter seg i det vesentlige til mindretallet i tingretten, og kan oppsummere sitt syn på 
saklighetsspørsmålet slik: Epostens ordlyd viser at A hadde til hensikt å be konkurrenten om å hente ut 
misfornøyde ansatte fra X. Det var en felles aksjon, og sendt på vegne av flere. Han hadde også hele helgen 
forut tid til å tenke seg om. Muligheten for risiko for økonomisk skade hos X var til stede da eposten ble sendt. 
Det var ikke ukjent i bransjen eller for A at hele avdelinger i et firma ble overtatt av en konkurrent. Mindretallet 
leggere også til grunn at A forsøkte å verve kolleger neste dag ved å gå rundt og snakke med dem. Slik vitnet G 
oppfattet det fant det sted en vervekampanje og A opprettholdt ved dette sin illojale virksomhet. Slik 
mindretallet ser det, har As opplevelse av egne arbeidsforhold og skuffelsen over at C ikke fikk lederjobben, 
kun begrenset betydning ved vurderingen av grovheten i lojalitetsbruddet. Tillitsforholdet ble så ødelagt at det 
var riktig av X å avslutt arbeidsforholdet. 

Etter dette blir det avsagt dom i samsvar med flertalls syn. Oppsigelsen av A var ikke saklig begrunnet. 

A har etter dette krav på erstatning fra X. Erstatningen utmåles etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. Av 
denne følger at erstatningen fastsettes til «det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske 
tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.» A har krevd dekket sitt inntektstap 
etter at han sluttet 1. mai 2017 og fram til ny ansettelse 13. august i år hos Æ. Det tilsvarer 15 måneder og åtte 
arbeidsdager med et samlet lønnstap på kr 1.159.378 pluss feriepenger på kr 139.125, i alt kr 1.298.503. 

Spørsmålet er hvorvidt det skal gjøres fradrag for andre arbeidsinntekter og dagpenger arbeidstakeren har hatt 
etter å ha jobbet ut oppsigelsestiden. Erstatningen skal som nevnt fastsettes etter en bred rimelighetsvurdering. 
Slik lagmannsretten ser det må arbeidstakers urettmessige opptreden tillegges betydelig vekt ved utmålingen. 
Lagmannsretten gjør fradrag for det beløpet A ble tilkjent ved rettsforlik 9. mars 2018 i Oslo tingrett. 
Bakgrunnen for saken var en arbeidstvist vedrørende ansettelse i Z, hvor han aldri fikk startet å jobbe, men hvor 
han som kompensasjon ble tilkjent lønn i åtte måneder. 

Etter en samlet skjønnsmessig vurdering fastsettes erstatningen til kr 400.000. 

A har også krevd oppreisningserstatning oppad begrenset til kr 150.000. Sentralt her er vurderingen av 
arbeidsgiverens konkrete fremgangsmåte ved den usaklige oppsigelsen. Lagmannsretten viser til den tidligere 
drøftelsen og fastsetter beløpet skjønnsmessig til kr 50.000. 

Anken har ikke ført fram, og ankende part plikter å erstatte motpartens sakskostnader for tingrett og 
lagmannsrett etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd, da ingen av unntaksbestemmelsene kommer til 
anvendelse. I samsvar med oppgave fra advokat Ali fastsettes disse til kr 112.000 for tingretten og kr 161.000 
for lagmannsretten. Det er da for tingretten trukket fra et beløp på kr 30.000 som er oppgitt å omfatte salær 
frem til inngitt stevning, som oppfattes å gjelde kostnader pådratt før saksanlegget. 

Dommen er avsagt med dissens vedrørende spørsmålet om oppsigelsen var saklig. 
 

Domsslutning 
 

1. X AS dømmes til innen 2 – to - uker fra dommens forkynnelse å betale til A erstatning med 400 000 – 
firehundretusen - kroner og oppreisning med 50 000 – femtitusen - kroner. 

 

2. X AS dømmes til innen 2 – to - uker fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader til A med 112 000 – 
etthundreogtolvtusen - kroner for tingretten og 161 000 – etthundreogsekstientusen - kroner for 
lagmannsretten. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom og kjennelse - LB-2017-199982 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse 
Dato 2018-09-24 
Publisert LB-2017-199982 
Stikkord Arbeidsrett. Valgrett. Offentlig ansatte. Virksomhetsoverdragelse.  Embets- og 

tjenestemannsloven. 
Sammendrag Overdragelse av lønns- og regnskapsfunksjon mellom to virksomheter i staten, 

som medførte flytting av stillingene fra Oslo til Stavanger, ble ansett som en 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel 16. Tjenestemannsloven 
av 1983 § 12 første punktum medførte ikke begrensninger i de ansattes 
resevasjonsrett etter arbeidsmiljølovens § 16-3. Lagmannsretten flertall mente at 
tjenestemannsloven § 12 heller ikke medførte begrensninger i adgangen til å kunne 
påberope seg den ulovfestede valgretten. Vilkårene for å utøve denne valgretten 
var oppfylt. Staten var erstatningsansvarlig for den ansattes nettotap ved at staten 
ikke hadde akseptert utøvelse av valgretten. Krav på fastsettelsesdom for at 
overdragelsen var en virksomhetsoverdragelse ble avvist da kravet først ble 
fremsatt kort tid forut for ankeforhandlingen. Krav om fastsettelsesdom på at 
informasjons- og drøftingspliktene ikke var oppfylt, fremsatt først i anken, ble 
avvist som følge av manglende rettslig interesse. 

Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2017-35705 – Borgarting lagmannsrett LB-2017-199982 
(17-199982ASD-BORG/02). 

Parter A, B og Partshjelper (§ 15-7) Norsk tjenestemannslag (for disse advokat Alexander 
Salvatore Cascio) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(advokat Elisabeth Stenwig). 

Forfatter Lagdommer Jørgen Monn, lagdommer Per Racin Fosmark og lagdommer Jane 
Wesenberg.Meddommere: selvstendig næringsdrivende Niels Selmer Schweigaard 
og og seniorrådgiver Marianne Midthus Østby. 

 
 

 
 

Sakens hovedspørsmål er om de ankende parter, ved en overdragelse av deres stillinger fra én enhet i staten til 
en annen, kan gjøre gjeldende den ulovfestede læren om valgrett ved virksomhetsoverdragelser og således 
velge å forbli ansatt i den overdragende enhet. 
 
 
1 Sakens bakgrunn 
Om sakens bakgrunn frem til hovedforhandlingen i tingretten, gjengis følgende fra tingrettens dom side 2-3, 
som partene var enige om at lagmannsretten kunne legge uprøvd til grunn, jf. tvisteloven § 29-16 annet ledd: 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon («DSS») er et forvaltningsorgan underlagt Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet («KMD»). DSS yter sikkerhets- og fellesadministrative tjenester for 
departementene og Statsministerens kontor. DSS har om lag 750 ansatte og holder til i Oslo. 
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B («B») er 65 år og bosatt i Moss. Hun er gift og har to voksne barn. B har vært ansatt i DSS siden 16. april 
2007, hvor hun har arbeidet som rådgiver i lønnsavdelingen med hovedfokus på refusjoner fra NAV. 

A («A») er 45 år og bosatt i Oslo. Hun er gift og har to barn på henholdsvis 14 og 16 år. A har vært ansatt i 
DSS siden 18. februar 2013, og hatt fast stilling siden februar 2015. A har i DSS arbeidet som rådgiver i 
lønnsavdelingen med hovedfokus på reiseregninger. 

Våren 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med formål om å utrede hvorvidt ansvaret for leveranse av 
lønns – og regnskapstjenester til departementene, Statsministerens kontor og Regjeringsadvokaten burde 
flyttes fra DSS til Direktoratet for økonomistyring («DFØ»). DFØ er et forvaltningsorgan underlagt 
Finansdepartementet. DFØ arbeider med å tilrettelegge for effektiv ressursbruk i staten og leverer 
fellestjenester på økonomiområdet. Det ble avholdt et allmøte i DSS den 9. juni 2016 hvor de ansatte ble 
varslet om den mulige overføringen. 

Basert på arbeidsgruppens vurderinger besluttet regjeringen 16. juni 2016 å overføre lønns- og 
regnskapstjenestene fra DSS til DFØ. Beslutningen fikk virkning allerede fra 1. juli 2016, og omfattet 
samtlige ansatte innenfor lønn og regnskap i DSS. DFØ leverer lønnstjenestene fra Stavanger og 
regnskapstjenestene fra Trondheim. Det ble besluttet at de ansatte i en overgangsfase kunne arbeide fra 
kontoret i Oslo. 

Den 20. juni 2016 ble det avholdt et nytt allmøte hvor de ansatte ble informert om regjeringens beslutning. 
Samme dag ble det sendt ut en pressemelding om overføringen. De ansatte ble ytterligere varslet om 
overføringen per brev av 21. juni 2016. 

De tillitsvalgte i DSS henvendte seg raskt til DSS med krav om å inkluderes i prosessen. Det ble anført at 
overføringen var å anse som en virksomhetsoverdragelse, og at reglene om reservasjons- og valgrett kom til 
anvendelse. DSS avviste henvendelsen. 

Den 30. juni 2016 ble det inngått en omstillingsavtale mellom hovedsammenslutningene og KMD etter 
hovedavtalen i staten § 2 nr. 2. 

Den 1. juli 2016 ble 54 ansatte i DSS overført til DFØ. Budsjettmidler tilsvarende de aktuelle stillingene 
ble samtidig ført over til DFØ. 

Den 3. oktober 2016 sendte Advokatene i LO ved advokat Alexander Cascio et brev til DSS på vegne av 
syv ansatte som var berørt av overføringen. I brevet ble det fastholdt at overføringen innebar en 
virksomhetsoverdragelse, og at overføringen for de aktuelle ansatte medførte ikke ubetydelige ulemper. De 
ansatte måtte på denne bakgrunn ha en valgrett. Det ble samtidig fremsatt søksmålsvarsel etter tvisteloven § 
5-2. 

Den 31. oktober 2016 fikk B og A innvilget dekning av reisekostnader mellom hjemstedet og Stavanger en 
gang per måned frem til 31. desember 2018. Dekningen gjaldt billigbilletter på fly uten tillegg for kost og 
reisetid. For samme periode ble det innvilget husleiekostnader med maks 5 000 kroner per måned. Det ble 
bedt om skriftlig tilbakemelding på om tilbudet ble akseptert innen 15. november 2016. B aksepterte 
tilbudet innen fristen. A aksepterte ikke tilbudet. 

I brev fra DSS av 16. desember 2016 ble påstanden om virksomhetsoverdragelse og kravet om valgrett 
avvist. Det ble blant annet vist til at de ansatte har anledning til å søke om fritak for å flytte med stillingen. 
Det ble videre vist til omstillingsavtalen av 30. juni 2016 som ble inngått for å ivareta de ansattes 
rettigheter. 

Advokat Cascio innga 28. februar 2017 stevning for Oslo tingrett på vegne av fem ansatte. I stevningen ble 
det nedlagt påstand om at de ansatte fortsatt er ansatt i DSS. Det ble videre krevd dekning for 
sakskostnader. 

Advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten innga 7. april 2017 tilsvar på vegne av Staten V/ 
KMD. Det ble nedlagt påstand om frifinnelse og dekning av sakskostnader. 

Den 4. juli 2017 ble A sagt opp fra stillingen i DFØ. Bakgrunnen for oppsigelsen er at stillingen er overført 
til Stavanger og at A har opplyst at hun ikke ønsker å fortsette arbeidet på det nye kontorstedet. I 
oppsigelsen ble A opplyst om klagefristen på tre uker samt gjeldende søksmålsfrister. A har ikke påklaget 
vedtaket eller fremsatt søksmål innen fristen. 
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Under saksforberedelsen begjærte tre av saksøkerne den del av saken som omhandlet dem selv hevet som 
forlikt. Bakgrunnen var at saksøkerne av ulike årsaker ikke fant grunnlag for å opprettholde søksmålet for 
egen del. Dette omhandlet saksøkerne Gro Smefjell, Gregor Arentowicz og Ann-Elise Jensen. Retten har 
avsagt to hevingskjennelser. 

Oslo tingrett avsa 11. oktober 2017 dom med slik slutning: 
1. Staten v/ Kommunal og moderniseringsdepartementet frifinnes. 

 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 

Ved anke av 13. november 2017 anket B og A tingrettens dom. Norsk Tjenestemannslag (NTL) erklærte 
partshjelp i anken, jf. tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b. 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger 
nedenfor. 

Ankeforhandling er holdt 30.-31. august 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine 
prosessfullmektiger og avga forklaring. I tillegg ga partshjelperen og ett vitne forklaring. Om bevisføringen for 
øvrig vises til rettsboken. 
 
 
2 De ankende parters påstandsgrunnlag og påstand 
De ankende parter B og A, og partshjelperen, har i hovedtrekk anført: 

De ankende parter har krav på å videreføre sine arbeidsforhold ved DSS etter de ulovfestede reglene om 
valgrett ved virksomhetsoverdragelse. 

Overføringen av lønns- og regnskapsenheten fra DSS til DFØ den 1. juli 2016 var en virksomhetsoverdragelse 
etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. DSS og DFØ er to uavhengige statlige virksomheter. Arbeidsmiljøloven 
kapittel 16 gjelder fullt ut også ved overdragelser mellom to slike virksomheter. Det er ikke holdepunkter for at 
tjenestemannsloven § 12 skal innskrenke de ankende parters rettigheter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. 
Dette ville også være i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, jf. EØS-loven § 2. 
Tjenestemannsloven § 12 fastsetter ikke mer enn hva som følger av arbeidsgivers vanlige styringsrett. Det er 
ikke grunnlag for å hevde at statens styringsrett er mer omfattende enn hva den er i privat eller kommunal 
sektor. 

De ankende parter kunne derfor utøve reservasjonsretten og motsette seg overføringen til DFØ med grunnlag i 
arbeidsmiljøloven § 16-3. De kunne også, i medhold av den ulovfestede valgretten, velge å videreføre sitt 
arbeidsforhold i DSS, da vilkåret for valgrett oppstilt i rettspraksis om at arbeidstakerne påføres «ikke 
uvesentlige negative endringer» på grunn av overføringen er oppfylt. Begge de ankende parter har tungtveiende 
personlige og familiære grunner til at det vil være særlig byrdefullt at stillingene overføres fra DSS i Oslo til 
DFØ i Stavanger. 

A er påført et lønnstap på 200 750 kroner på grunn av DSS' manglende etterlevelse av reglene om valgrett. DSS 
må erstatte hennes tap etter de alminnelige regler om erstatning i kontraktsforhold. 

Staten har brutt informasjons- og drøftingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 16-5 og 16-6. Det har ikke 
blitt drøftet med sikte på å oppnå en avtale med de tillitsvalgte, og de ansatte har ikke blitt gitt korrekt og 
fullstendig informasjon om virksomhetsoverdragelsen. 

De ankende parter oppfyller kravet til rettslig interesse for påstandens punkt 1 og 2, jf. tvisteloven § 1-3. I saker 
en arbeidstaker reiser mot arbeidsgiver skal det ikke stilles strenge krav til søksmålsinteressen. Kravet har i 
dette tilfellet både konkret og prinsipiell betydning, både for de ankende parter og for partshjelperen. Konkret 
vil en dom blant annet ha betydning for partene gjennom nye drøftinger om konsekvenser av 
virksomhetsoverdragelsen. Staten har trukket inn nye, vidtrekkende anførsler i saken som gir behov for 
rettsavklaring. Videre vises det til det EØS-rettslige kravet til avskrekkende sanksjonsmidler ved brudd på et 
direktiv, samt effektivitetsdoktrinen som skal sikre den enkelte en effektiv adgang til å få prøvet om deres 
rettigheter etter fellesskapsretten er krenket. På samme bakgrunn, samt av prosessøkonomiske hensyn, 
foreligger det grunnlag for å behandle kravene i ankesaken, jf. tvisteloven § 29-4 annet ledd. 

Ankende parter nedla slik påstand: 
1. Overføringen av lønns- og regnskapsenheten i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 
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til Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) utgjorde en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven 
kapittel 16. 

 

2. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet har brutt informasjons- og drøftingsbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven §§ 16-5 og 16-6. 

 

3. B og A er ansatt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). 
 

4. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet dømmes til å betale erstatning til A, fastsatt etter 
rettens skjønn, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

5. Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet dømmes til å erstatte de ankende parters 
sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 
 
 
3 Ankemotpartens påstandsgrunnlag og påstand 
Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i hovedtrekk anført: 

Staten bestrider ikke at overføringen fra DSS til DFØ er en virksomhetsoverdragelse som gir de ankende parter 
rettigheter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Det sentrale som ble anført for tingretten, og som er det sentrale 
tema for lagmannsretten, er at de ankende parter ikke kan gjøre gjeldende en reservasjons- og valgrett mot 
overføringen. Det følger av tjenestemannsloven § 12 første punktum at enhver tjenestemann i staten er 
forpliktet til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten uten å ha 
reservasjons- og valgrett. Tjenestemannsloven er en særlov for statens ansatte, og tjenestemannsloven § 12 
første punktum går foran de generelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 16-3, jf. lex spesialis prinsippet. 

Dersom retten kommer til at tjenestemannsloven ikke regulerer disse spørsmålene, tilsier det samlede 
rettskildebildet at arbeidsmiljøloven § 16-3 uansett ikke kommer til anvendelse ved omorganisering internt i 
staten. Begrunnelsen for reservasjonsretten er at det er en grunnleggende rett å bestemme hvem man vil jobbe 
for. Overføringen fra DSS til DFØ innebærer ikke et slikt skifte av arbeidsgiver som begrunner 
reservasjonsretten. 

Selv om de ankende parter skulle anses å ha en reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 så gjelder plikten 
etter tjenestemannsloven § 12 første punktum uansett foran den ulovfestede valgretten. Under enhver 
omstendighet er ikke vilkårene for valgretten som er utviklet i rettspraksis oppfylt i dette tilfellet. 

Dersom de ankende parter får medhold i at de har valgrett og følgelig fortsatt skal være ansatt i DSS, aksepterer 
staten grunnlaget for og beregningen av erstatningskravet fra A. 

Ankende parters krav om fastsettelsesdom i påstandens punkt 1 må avvises. Kravet er fremsatt etter fristen for 
anke og tilsvar, jf. tvisteloven § 29-4 fjerde ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som tilsier at kravet 
behandles av lagmannsretten. De ankende parter har videre ikke rettslig interesse i en fastsettelsesdom for at 
omorganiseringen av DSS/DFØ var en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16, jf. 
tvisteloven § 1-3. 

Også påstandens punkt 2 må avvises. Kravet ble først fremsatt i anken. Vilkårene i tvisteloven § 29-4 annet 
ledd er ikke oppfylt. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som tilsier at kravet behandles av 
lagmannsretten. De ankende parter har videre ikke rettslig interesse i kravet, jf. tvisteloven § 1-3. Det bestrides 
at arbeidsgiver ved dom i de ankende parters favør må gjenoppta drøftinger. Virksomhetsoverdragelsen er for 
lengst gjennomført, og det er i dag ikke aktuelt å inngå noen avtale om tiltak ovenfor de ansatte. 

Ankemotparten nedla slik påstand: 
1. Ankende parters påstand punkt 1 avvises, subsidiært staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

frifinnes. 
 

2. Ankende parters påstand punkt 2 avvises, subsidiært staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
frifinnes. 

 

3. Anken forkastes for øvrig. 
 

4. I alle tilfeller, Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilkjennes saksomkostninger for ting- 
og lagmannsretten. 
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4 Lagmannsrettens vurdering 
 
 
4.1 Konklusjon 
Lagmannsrettens flertall er kommet til motsatt resultat av tingretten. De ankende parter gis medhold i kravet 
om å være ansatt i DSS med grunnlag i den ulovfestede valgretten. A tilkjennes erstatning for sitt økonomiske 
tap. De ankende parters krav om fastsettelsesdom i påstandens punkt 1 og 2 avvises. 
 
 
4.2 Omfattes overføringen fra DSS til DFØ av arbeidsmiljøloven kapittel 16? 
Lagmannsretten ser først på spørsmålet om overdragelsen av lønns- og regnskapsfunksjonene i DSS til DFØ i 
det hele tatt omfattes av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. 

Reglene om virksomhetsoverdragelse er inntatt i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Reglene ble i 1994 innarbeidet i 
den tidligere arbeidsmiljøloven av 1977 som følge av EØS-avtalen, og er senere revidert i forbindelse med ny 
arbeidsmiljølov i 2005. Hovedformålet med reglene er å sikre sentrale rettigheter for arbeidstakere som 
overføres til ny arbeidsgiver. 

Det er ikke uenighet om at arbeidsmiljøloven gjelder også for statens ansatte. Enkelte bestemmelser i 
arbeidsmiljøloven er med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 1-2 tredje ledd uttrykkelig unntatt for arbeidstakere 
som omfattes av tjenestemannsloven, jf. forskrift av 16. desember 2005 om unntak fra arbeidsmiljøloven for 
visse typer arbeid og arbeidstakergrupper. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 er ikke unntatt i forskriften, og gjelder 
dermed som utgangspunkt for ansatte i staten. 

At reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder «fullt ut» for ansatte i staten, og også for overdragelser internt i 
staten, følger også av forarbeidene til arbeidsmiljøloven, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 256: 

Ved gjennomføringen av endringsdirektivet fra 1998 lot man reglene om virksomhetsoverdragelse få 
fortsatt anvendelse fullt ut, også ved overføring av forvaltningsoppgaver mellom forvaltningsmyndigheter, 
jf. Ot.prp.nr.79 (2000–2001) punkt 4.3. Det ble lagt vekt på at det ikke er noe som tilsier at ansatte i 
offentlig sektor skal behandles på en annen måte enn ansatte i privat sektor. 

Videre fremgår det på side 264 i de samme forarbeidene at dette gjelder også overdragelser fra et departement 
til et annet: 

Overdragelser av virksomhet innad i staten, for eksempel fra et departement til et annet, vil også kunne 
være virksomhetsoverdragelse i lovens forstand. 

Også staten selv har praktisert at reglene om virksomhetsoverdragelse kan komme til anvendelse ved interne 
overdragelser, jf. for eksempel brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Skattedirektoratet 10. 
desember 2014, hvor departementet la til grunn at innlemmingen av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten 
anses som en virksomhetsoverdragelse slik at arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer til anvendelse. 

Arbeidsmiljøloven kapittel 16 kan således komme til anvendelse ved overdragelser internt i staten, forutsatt at 
vilkårene for virksomhetsoverdragelse er oppfylt. Vilkårene fremgår i arbeidsmiljøloven § 16-1. Her heter det 
at kapittel 16 gjelder når en arbeidsgiver overdrar hele eller deler av sin virksomhet til en annen arbeidsgiver. 
Det heter videre at med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter 
overføringen. 

I herværende sak ble samtlige ansatte i DSS som arbeidet med lønn og regnskap overført til DFØ. De ansatte 
skulle utføre de samme arbeidsoppgaver og overfor de samme kunder etter overdragelsen. Det er ikke tvilsomt, 
og heller ikke bestridt, at overdragelsen oppfyller enhets- og identitetsvilkåret. I den grad det tidligere har vært 
uenighet mellom partene om kravet om overføring til «annen arbeidsgiver» er oppfylt, har staten i prosedyren 
presisert at staten ikke bestrider at DSS og DFØ er to ulike statlige virksomheter som er arbeidsgivere for de 
ansatte i virksomhetene. Lagmannsretten føyer til at denne forståelsen også er i samsvar med hvordan begrepet 
virksomhet er definert i Hovedavtalen i staten § 4 nr. 2, der det fremgår: 
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Med hver virksomhet menes hver statsetat/institusjon. Etter dette vil for eksempel et departement, en etat 
og hvert enkelt universitet bli å betrakte som en virksomhet. 

Staten har i prosedyren også presisert at det ikke er uenighet om at overdragelsen av lønns- og 
regnskapsfunksjonene fra DSS til DFØ utløste rettigheter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. 

Basert på dette legger lagmannsretten til grunn at overdragelsen av lønns- og regnskapsfunksjonen i DSS til 
DFØ er en virksomhetsoverdragelse som omfattes av arbeidsmiljøloven kapittel 16. 
 
 
4.3 Har de ankende parter en reservasjonsrett? 
Sakens hovedtema er om de ankende parter kan gjøre gjeldende en valgrett og kreve å forbli ansatt i DSS. 
Valgretten innebærer at en arbeidstaker som utsettes for virksomhetsoverdragelse kan velge å bli med over til 
ny arbeidsgiver, eller forbli i sin tidligere stilling. Valgretten er ulovfestet og utviklet i rettspraksis. 
Hovedregelen er at ansatte ikke har valgrett. I følge rettspraksis eksisterer imidlertid en unntaksvis valgrett hvor 
overføringen av arbeidsforholdet medfører ikke uvesentlige negative endringer for arbeidstaker. 

Valgretten forutsetter imidlertid en minst like omfattende reservasjonsrett, jf. Nemko-dommen i Rt-1999-977 
på side 984. Lagmannsretten vurderer derfor først om de ankende parter hadde reservasjonsrett. 

Reservasjonsretten innebærer at en arbeidstaker kan motsette seg å bli med over til ny arbeidsgiver. Virkningen 
av utøvet reservasjonsrett er at arbeidsforholdet opphører uten oppsigelse fra overdragelsestidspunktet. 
Reservasjonsretten er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 16-3, hvor første ledd lyder: 

Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. 

Som det fremgår ovenfor, kommer reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 «fullt 
ut» til anvendelse i denne saken, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 256 som sitert over. Det er ikke gjort unntak 
for arbeidsmiljøloven § 16-3 i forskrift av 16. desember 2005 om unntak fra arbeidsmiljøloven for ansatte som 
omfattes av tjenestemannsloven. Det klare utgangspunktet er derfor at reservasjonsretten i arbeidsmiljøloven § 
16-3 også gjelder ved virksomhetsoverdragelser innad i staten. 

Staten anfører at reservasjons- og valgretten ikke gjelder ved denne overdragelsen. Staten har prinsipalt gjort 
gjeldende at flytting av lønn- og regnskapsfunksjonen fra DSS til DFØ er en type omorganisering som omfattes 
av tjenestemannsloven av 1983 § 12 første punktum, og at de ansatte av den grunn ikke kan gjøre gjeldende 
reservasjons- og valgrett. Statens syn er at tjenestemannsloven er en særlov og at det følger av lex spesialis 
prinsippet at arbeidsmiljøloven § 16-3 om reservasjonsrett, og dermed også den ulovfestede valgretten, ikke 
kan gjøres gjeldende. 

Lagmannsretten anser det hensiktsmessig å først se på om denne virksomhetsoverdragelsen i det hele tatt er en 
omorganisering som omfattes av tjenestemannsloven § 12 første punktum. Lagmannsretten bemerker 
innledningsvis at den 1. juli 2017 trådte det i kraft en ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Partene 
er enige om at tjenestemannsloven fra 1983 gjaldt på tidspunktet for overdragelsen fra DSS til DFØ og kommer 
til anvendelse i denne saken. 

Tjenestemannsloven § 12 første punktum lyder: 

Embetsmenn ved regjeringens kontorer og enhver tjenestemann er forpliktet til å finne seg i endringer i 
arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten. 

I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp.nr.72 (1981–1982) side 24, fremgår det at plikten i tjenestemannsloven 
§ 12 må «kunne sies å følge av langvarig praksis, og må vel også kunne sies å være sedvanerettslig stadfestet». 
Det fremgår videre på samme side: 

For tjenestemennenes vedkommende har tilsettingsmyndigheten i lang tid vært praktisert slik at den enkelte 
tjenestemann ikke har hatt rettskrav på å få tjenestegjøre ved et bestemt kontor eller en bestemt avdeling 
f.eks. i et departement eller direktorat. Tjenestepliktene kan ha vært begrenset av kunngjøringsteksten, men 
dette har likevel ikke vært til hinder for at staten fritt har kunnet tillegge stillingen nye arbeidsoppgaver 
eller tilpasse den en annen organisasjonsstruktur. 
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Bestemmelsen regulerer deler av arbeidsgivers styringsrett, og innebærer at de som omfattes av bestemmelsen 
innenfor visse rammer må finne seg i blant annet omorganisering av virksomheten, forutsatt at 
omorganiseringen er reell og saklig begrunnet. Dette siste er ikke bestridt i vår sak. 

Det er ikke umiddelbart klart av ordlyden og forarbeidene til tjenestemannsloven § 12 første punktum hva som 
omfattes av begrepet «omorganisering av virksomheten». Uttrykket «virksomheten» i entall kan etter ordlyden 
forstås som å kun omfatte interne endringer av den enkelte virksomhet, jf. også forståelsen av 
virksomhetsbegrepet i staten i blant annet Hovedavtalen i staten § 4 som sitert foran. En slik snever forståelse 
kan imidlertid neppe legges til grunn, og dette er så vidt lagmannsretten forstår heller ikke hevdet av ankende 
parter. Slik lagmannsretten forstår bestemmelsen synes gjeldende rett, hvor også statens langvarige praksis er 
en relevant rettskildefaktor, å være at «omorganisering av virksomheten» omfatter i utgangspunktet enhver 
form for omorganisering innenfor staten, jf. Bjørnaraa m.fl «Norsk Tjenestemannsrett, kommentar til 
tjenestemannsloven med forskrifter mv» (2000) side 466. Det er også gode grunner for en slik forståelse. Staten 
må stå fritt til å bestemme og endre sin organisasjonsstruktur innad i staten. En slik vid forståelse er også i 
samsvar med de konstitusjonelle reglene om Kongens (regjeringens) kompetanse, jf. Grunnloven § 12 annet 
ledd, som fastsetter at «Kongen fordeler forretningene blant statsrådets medlemmer således som han finner det 
tjenlig». Bestemmelsen må følgelig omfatte både interne omorganiseringer i statlig virksomhet og 
omorganiseringer som fører til at statlige virksomheter blir flyttet, delt eller slått sammen, samt at deler av 
virksomheten blir ført over til annen statlig virksomhet, jf. beskrivelsen av dagens rettstilstand på side 102 i 
forarbeidene til statsansatteloven, Prop.94 L (2016–2017). 

Dette innebærer at også omorganiseringer i form av interne virksomhetsoverdragelser, slik som overføringen av 
lønns- og regnskapsfunksjonen fra DSS til DFØ, i utgangspunktet kan omfattes av begrepet «omorganisering 
av virksomheten» i tjenestemannsloven § 12. 

Tjenestemannens plikt til å måtte akseptere endringer og omorganiseringer er imidlertid ikke uten grenser. I 
forarbeidene til arbeidsmiljøloven, Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 241, sies det at endringen ikke må være for 
omfattende. Her heter det også at «(h)vorvidt endringen er for omfattende eller ikke, beror på en konkret 
vurdering i det enkelte tilfelle, og hvor utgangspunktet for vurderingen må tas i den enkeltes arbeidsavtale». 

Tjenestemannsloven § 12 første punktum omfatter også omlokalisering ved at hele eller deler av virksomheten 
flytter geografisk. Det er i forarbeidene ikke tatt standpunkt til hvor langt omlokalisering/flytteplikten rekker, 
jf. følgende fra forarbeidene, Ot.prp.nr.72 (1981–1982) side 25: 

Departementet har med sitt forslag ikke tatt standpunkt til hvor langt en embets- eller tjenestemann skal 
være forpliktet til å følge med sin virksomhet ved en geografisk omlokalisering. Det har fra statens side 
nokså generelt vært hevdet at slik plikt foreligger. I praksis har dette standpunkt vært modifisert. Svært 
mange hensyn vil gjøre seg gjeldende ved omlokalisering og staten har derfor unnlatt å sette saken på 
spissen. Man har i regelen funnet fram til løsninger som tjenestemennene har kunnet akseptere. En plikt til 
å følge med ved omlokaliseringer ligger innenfor begrepet «omorganisering av virksomheten», men 
departementet antar man likevel vil følge den mykere praksis som hittil har vært fulgt, også ved eventuelle 
fremtidige omlokaliseringer. 

Hvor grensene går for den ansattes plikt til å akseptere at arbeidsoppgavene omorganiseres og/eller flyttes til 
andre lokasjoner, må vurderes konkret med utgangspunkt i den enkeltes arbeidsavtale. I forarbeidene til 
arbeidsmiljøloven, Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 242, uttaler departementet at det «er antatt» at grensene for 
statens styringsrett etter tjenestemannsloven § 12 første punktum er den samme som for ansatte i privat og 
kommunal sektor, og forankrer dette blant annet i forarbeidene til tjenestemannsloven § 12: 

Det er antatt at grensene for arbeidsgivers styringsrett når det gjelder omplassering av arbeidstakere og 
endring av arbeidsoppgaver i privat og kommunal sektor er sammenfallende med de grenser som følger av 
tjenestemannsloven § 12 første punktum, jf for så vidt Ot.prp.nr.72 (1981–1982) s. 25, hvor det uttales: 

«Så vidt departementet kan se, er det heller ikke riktig, som Norsk Sykepleierforbund hevder, at Staten 
«qua arbeidsgiver får en videre adgang enn andre arbeidsgivere til å påtvinge sine ansatte endrede 
arbeidsforhold». 

At statens styringsrett etter tjenestemannsloven § 12 første punktum er sammenfallende med styringsretten for 
øvrig, støttes også av juridisk teori. Jan Fougner uttaler i artikkelen «Endring i arbeidsforhold, styringsrett og 
arbeidsplikt» i Arbeidsrett vol 4 nr 2 2007 [ARB-2007-126], at bestemmelsen i tjenestemannsloven § 12 «må 
nærmest regnes som en henvisning til den endringsadgang arbeidsgiver allerede har etter styringsretten. 
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Tjenestemannslovens § 12 har derfor liten selvstendig betydning ved vurderingen av arbeidsgivers 
endringsadgang». At styringsretten i tjenestemannsloven § 12 er sammenfallende med styringsretten forøvrig 
fremgår også av Borgerud m.fl. «Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor» (2007), side 378-379. 
Borgerud m.fl tar også til orde for at det (også når det gjelder statens tjenestemenn) «som et utgangspunkt vil 
være mulig å anta at arbeidsgiver ikke kan pålegge så omfattende endringer av arbeidssted at arbeidstakeren må 
skifte bolig eller ukependle». 

I beskrivelsen av gjeldende rett om flytteplikten i forarbeidene til den nye statsansatteloven, jf. Prop.94 L 
(2016–2017), fremgår det imidlertid at staten har lagt til grunn at plikten for de ansatte til å akseptere 
omlokaliseringer og flytting med grunnlag i tjenestemannsloven § 12 første punktum går lenger enn dette, jf. 
følgende fra side 104: 

I forarbeidene til tjenestemannsloven trekkes det ikke opp noen bestemte grenser for hvor langt 
flytteplikten gjelder. Staten har lagt til grunn at embets- og tjenestemenn har en rett og plikt til å følge sin 
stilling også i de tilfeller der virksomheten flytter over lengre avstander. Ansatte som ikke ønsker å flytte 
med kan enten velge å si opp sin arbeidsavtale, eller søke om fritak fra flytteplikten. 

Etter lagmannsrettens syn er det tvilsomt om staten i medhold av styringsretten som er lovfestet i 
tjenestemannsloven § 12 første punktum kunne pålegge de ansatte å være med når lønns- og 
regnskapsfunksjonen ble flyttet fra DSS i Oslo til DFØ i Stavanger og Trondheim. At arbeidsstedet i begge de 
ankende parters ansettelsesavtale er angitt å være Oslo, og at stillingen ble flyttet en svært lang geografisk 
avstand som i praksis betyr at den ansatte må enten flytte eller ukependle, er momenter som taler for at 
omorganiseringen faller utenfor anvendelsesområdet til tjenestemannsloven § 12 første punktum. 

Temaet i saken er imidlertid ikke hvor langt styringsretten etter tjenestemannsloven § 12 første punktum går, 
men om de ansatte ved en virksomhetsoverdragelse innad i staten har reservasjonsrett og også eventuelt en 
valgrett på samme måte som en ansatt i privat eller kommunal virksomhet ville hatt. Av den grunn behøver 
ikke lagmannsretten ta endelig stilling til spørsmålet om overføringen fra DSS i Oslo til DFØ i Stavanger 
omfattes av statens styringsrett etter tjenestemannsloven § 12 første punktum. 

I det følgende forutsettes det imidlertid at overføringen av lønns- og regnskapsfunksjonene fra DSS til DFØ 
omfattes av tjenestemannsloven § 12 første punktum. Problemstillingen er om dette i så fall medfører at 
reservasjonsretten i arbeidsmiljøloven § 16-3, og eventuelt også den ulovfestede valgretten, ikke gjelder. 

En slik oppfatning kan ikke utledes direkte av ordlyden i tjenestemannsloven § 12 første punktum. Hva som 
ligger i at en ansatt er forpliktet til å «finne seg i» endringer og omorganiseringer er ikke selvforklarende. Det 
er ikke i forarbeidene til bestemmelsen sagt noe om hva det ligger i denne formuleringen, utover at det som 
nevnt over er sagt at en ansatt ikke har noe «rettskrav på å få tjenestegjøre ved et bestemt kontor eller en 
bestemt avdeling», jf. Ot.prp.nr.72 (1981–1982) side 24 som sitert over. Heller ikke forarbeidene til 
statsansatteloven § 16, som viderefører den tidligere tjenestemannsloven § 12, er klargjørende i så måte. Etter 
lagmannsrettens syn er én tolkning av ordlyden at en ansatt ikke kan reservere seg, men må akseptere 
endringen. En annen tolkning er at bestemmelsen ikke er ment å si noe om reservasjonsretten, men at den kun 
innebærer – på lik linje med arbeidsgivers endringer av arbeidsforholdet innenfor styringsretten for øvrig – at 
en ansatt som omfattes av en omorganisering ikke kan hevde at omorganiseringen utgjør en endringsoppsigelse, 
jf. arbeidsmiljøloven § 15-7, som igjen ville kunne gi grunnlag for å hevde at det foreligger en usaklig 
oppsigelse og/eller gi grunnlag for erstatning. Lagmannsretten viser her til illustrasjon til Rt-2011-841 (som 
ikke gjaldt tjenestemannsloven § 12), hvor spørsmålet var om en kommunes omplassering av en 
undervisningsinspektør til en tilsvarende stilling innen kommunen gikk utenfor kommunens styringsrett. I 
drøftelsen av hvor langt styringsretten rekker, bruker Høyesterett flere ganger formuleringen om hva en 
arbeidstaker «må finne seg i». Etter lagmannsrettens syn er det derfor gode holdepunkter for at «finne seg i» i 
tjenestemannsloven § 12 må tolkes på samme måte, altså som uttrykk for hvor langt styringsretten går og ikke 
for å si noe om hvorvidt den ansatte har reservasjonsrett. 

Tjenestemannsloven § 12 første punktum omhandler videre «omorganiseringer» generelt. Begrepet dekker som 
nevnt en lang rekke omorganiseringer, hvor omorganiseringer som må karakteriseres som 
virksomhetsoverdragelser etter arbeidsmiljøloven, kun er én form for omorganisering som kan omfattes. 
Tjenestemannsloven § 12 er fra 1983, altså lenge før reglene om virksomhetsoverdragelse kom inn i den 
daværende arbeidsmiljøloven i 1994, og enda lenger før reservasjonsretten ble lovfestet i 2005. Problematikken 
rundt virksomhetsoverdragelser og reservasjons- og valgrett var altså ikke tema da tjenestemannsloven § 12 ble 
utarbeidet og vedtatt, og derfor neppe noe som bestemmelsen mente å si noe om. 
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I forarbeidene til arbeidsmiljøloven, Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 263-264, gir Arbeids- og 
sosialdepartementet, i forbindelse med beskrivelsen av gjeldende rett for reservasjons- og valgretten, videre 
uttrykk for at det «antas» å gjelde en reservasjonsrett også ved virksomhetsoverdragelser innad i staten: 

Staten som arbeidsgiver har i praksis lagt til grunn at statlig arbeidstaker ved omorganisering innenfor 
tjenestemannslovens område har plikt til å «følge med» når virksomheten omorganiseres. Denne praksisen 
bygger på en fortolkning av tjenestemannsloven § 12 første punktum som sier at arbeidstaker er forpliktet 
til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten. Spørsmålet om 
arbeidstaker har rett til å reservere seg mot å bli overført til en annen virksomhet i staten har ikke vært 
prøvet av Høyesterett. Det antas imidlertid at det eksisterer en reservasjonsrett også ved overdragelser av 
virksomheter internt i staten. 

I den forutgående NOU 2004:5 på side 387 hadde imidlertid Arbeidslivslovutvalget gitt uttrykk for at 
tjenestemannsloven § 12 medfører at statlige arbeidstaker ikke har reservasjons- og valgrett ved 
omorganisering innenfor tjenestemannslovens område. 

At departementet, til tross for utvalgets syn, kommer til at det «antas» å gjelde en reservasjonsrett også ved 
virksomhetsoverdragelser innad i staten, taler etter lagmannsrettens syn for at departementet har vurdert og 
uttrykkelig tatt det standpunkt at reservasjonsretten også gjelder ved virksomhetsoverdragelser innad i staten 
som omfattes av tjenestemannsloven § 12. Det samme understøttes av at det på side 266 i nevnte forarbeider, 
Ot.prp.nr.49 (2004–2005), hvor departementet konkluderer med å foreslå å lovfeste reservasjonsretten, ikke 
sies noe om et mulig unntak for statsansatte. Det er heller ikke sagt noe om et mulig unntak for statsansatte i 
spesialmerknaden til arbeidsmiljøloven § 16-3 på side 338. 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ga derimot i en personalmelding datert 14. mars 2006 til de 
statlige arbeidsgiverne (PM 2006-05), i en kommentar til arbeidsmiljøloven § 16-3, uttrykk for at tjenestemenn 
som omfattes av tjenestemannsloven § 12 ikke har adgang til å reservere seg dersom en stilling flyttes som 
følge av omorganiseringer: 

Statens ansatte vil fremdeles omfattes av tjenestemannsloven § 12 som bestemmer at embetsmenn ved 
regjeringens kontorer og enhver tjenestemann er forpliktet til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og 
omorganisering av virksomheten. Fornyings- og administrasjonsdepartementet legger til grunn at det ikke 
blir endringer på dette området for statens ansatte. Årsaken til dette er at denne bestemmelsen finnes i en 
særlov som omfatter statens ansatte samt tolkningen av denne bestemmelsen og forvaltningspraksis. 
Ordningen vil dermed fortsatt være at embetsmenn ved regjeringens kontorer og alle tjenestemenn må 
akseptere omorganiseringer innad i staten, som bl.a. kan medføre at stillingen blir flyttet mellom 
forskjellige statlige virksomheter, uten at det er adgang til å reservere seg mot dette. 

Som det fremgår begrunner departementet synspunktet med at tjenestemannsloven § 12 «finnes i en særlov som 
omfatter statens ansatte samt tolkningen av denne bestemmelsen og forvaltningspraksis». 

Ovennevnte synspunkt om at statens tjenestemenn ikke har reservasjons- og valgrett ved interne 
omorganiseringer, fremgår også, med samme begrunnelse, av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin 
veiledning og retningslinjer, Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, revidert 2015, side 43. 

Også i forarbeidene til den nye statsansatteloven, Prop.94 L (2016–2017) side 108-110, fremgår det at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt til grunn at det ikke eksisterer en reservasjons- eller 
valgrett ved omorganiseringer som omfattes av tjenestemannsloven § 12. Standpunktet er begrunnet slik på side 
109: 

Dette standpunktet har departementet lagt til grunn i sin forvaltningspraksis, i veiledning og retningslinjer 
for personalpolitikk ved omstilling i staten, og har begrunnet dette med at tjenestemannsloven er en særlov 
som går foran arbeidsmiljøloven. Standpunktet bygger på personalmelding som ble utarbeidet i 2005 
forbindelse med iverksettelse av ny arbeidsmiljølov. 

Departementet uttaler imidlertid også på side 109 at det er uklart om det er rettslig adgang til å gjøre unntak for 
reservasjonsretten (og valgretten) ved slike overdragelser, og at spørsmålet er uavklart og bør utredes nærmere: 

Departementet vil ikke foreslå å gjøre et generelt unntak fra kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljøloven for interne omorganiseringer i staten. Departementet viser til at det knytter seg 
usikkerhet til spørsmålet om den rettslige adgangen til å gjøre unntak, og at saken ikke er tilstrekkelig 
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utredet. Imidlertid mener departementet at det er viktig å få avklart i hvilken grad det eksisterer 
reservasjons- og valgrett ved overføringer av virksomheter eller del av virksomhet internt i staten. 

På grunn av usikkerheten som foreligger foreslo departementet på side 110 at det skal fastsettes i forskrift at 
arbeidsmiljøloven § 16-3 ikke skal gjelde på områder som omfattes av statsansatteloven: 

På grunnlag av den usikkerhet som oppstår som følge av at det ikke er gjort unntak fra den lovfestede 
reservasjonsretten, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3, eller den ulovfestede valgretten, mener departementet at 
det er behov for en klargjøring og formalisering av forholdet mellom de to lovene når det gjelder 
spørsmålet om reservasjonsrett ved omorganiseringer innad i staten. Departementet mener at det er behov 
for å gjøre unntak fra arbeidsmiljøloven § 16-3. Begrunnelsen for dette er statens særpreg. Departementet 
går inn for at det fastsettes i forskrift til arbeidsmiljøloven at arbeidsmiljøloven § 16-3 ikke gjelder for dem 
som er omfattet av lov om statens ansatte. Dette vil, etter departementets syn, også medføre at fremtidige 
tvister om spørsmålet kan unngås. Samtidig er det en videreføring av gjeldende ordning i staten som anses 
nødvendig. En reservasjonsrett for ansatte, for eksempel i saker hvor departementsstrukturen skal endres, er 
det vanskelig å akseptere. 

Slik forskriftsbestemmelse er ennå ikke gitt. 

Etter lagmannsrettens syn kan ikke forarbeidene til statsansatteloven § 16, tatt i betraktning den uklarhet disse 
forarbeidene selv gir uttrykk for med hensyn til om det er en reservasjonsrett eller ikke i staten, sies å gi noe 
sterkt argument for at tidligere tjenestemannsloven § 12 kan tolkes til å omfatte et unntak fra reservasjonsretten. 

I juridisk teori tas det standpunkt at reservasjonsretten også gjelder ved virksomhetsoverdragelser internt i 
staten, jf. Borgerud m.fl. Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor (2007) side 360-362, og Mona 
Næss, Virksomhetsoverdragelse (2013), side 459. I førstnevnte bok, etter å ha sitert innholdet i 
Arbeidslivslovutvalgets syn i NOU 2004:5 og Fornyings- og administrasjonsdepartementet personalmelding 
(PM 2006 – 05), konkluderes det med at: 

Etter vårt syn er dette neppe holdbart som grunnlag for at det ikke eksisterer en rett internt i staten for 
arbeidstakerne til å reservere seg mot overføring. 

Staten har hevdet, og dette synspunktet fremgår også av forarbeidene til statsansatteloven som gjengitt ovenfor, 
at tjenestemannsloven er en særlov som går foran arbeidsmiljøloven. Etter statens syn medfører lex spesialis 
prinsippet at arbeidsmiljøloven § 16-3 dermed ikke kommer til anvendelse på tjenestemannslovens område. 
Lagmannsretten er ikke enig i dette. For det første mener lagmannsretten som nevnt at tjenestemannsloven § 12 
første punktum vanskelig kan forstås slik at reservasjonsretten ikke skal gjelde ved interne 
virksomhetsoverdragelser. For det andre, i den grad det skulle ha vært motstrid mellom tjenestemannsloven § 
12 og arbeidsmiljøloven § 16-3, mener lagmannsretten at det er arbeidsmiljøloven § 16-3 som er den spesielle 
regelen som må gis forrang. Tjenestemannsloven § 12 første punktum omfatter som nevnt alle former for 
endringer i stillinger og omorganiseringer, hvorav omorganiseringer i form av interne virksomhetsoverdragelser 
kun er én form for omorganisering. Arbeidsmiljøloven § 16-3 er derimot en spesialregel knyttet til 
virksomhetsoverdragelser. Videre er arbeidsmiljøloven § 16-3 en langt nyere regel enn tjenestemannsloven § 
12, slik at også lex posterior prinsippet tilsier at § 16-3 må gis forrang ved eventuell motstrid. 

Lagmannsretten peker også på at EU domstolen anser det som en grunnleggende rettighet («fundamental 
right») å kunne reservere seg mot å flytte arbeidsforholdet til en ny arbeidsgiver, jf. for eksempel EU 
domstolens avgjørelse av 7. mars 1998 i sak C-171/94 (Merckx, avsnitt 34-35). Prinsippet i EØS-loven § 2 
medfører at man ved eventuell motstrid mellom norsk rett og EU-retten skal tolke den norske loven slik at 
motstrid unngås, jf. det alminnelige utgangspunkt om at norsk rett så vidt mulig bør tolkes slik at konflikt med 
Norges folkerettslige forpliktelser unngås. Dette er etter lagmannsrettens syn et tilleggsargument for at 
tjenestemannsloven § 12 første punktum må tolkes slik at den ikke gjør unntak for reservasjonsretten som nå er 
lovfestet i arbeidsmiljøloven § 16-3 ettersom denne reservasjonsretten har sitt utspring fra nevnte dommer fra 
EU domstolen. 

Som det fremgår av Bjørnaraa m.fl, «Norsk Tjenestemannsrett, kommentar til tjenestemannsloven med 
forskrifter mv», (2000) side 469, er formålet med reglene i arbeidsmiljøloven å sikre arbeidstakernes 
rettigheter. Tjenestemannsloven § 12 er en bestemmelse som regulerer omfanget av arbeidsgivers styringsrett. 
Bestemmelsene har således ulike formål og må tolkes i samsvar med dette. At reglene har ulikt formål er derfor 
også et moment som taler for å ikke tolke arbeidsmiljøloven § 16-3 innskrenkende for interne 
virksomhetsoverdragelser i staten. Det er, som fremhevet i Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 256 som sitert foran, 
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«ikke [..] noe som tilsier at ansatte i offentlig sektor skal behandles på en annen måte enn ansatte i privat 
sektor.» Det er etter lagmannsrettens syn ikke rimelig at statsansatte skal ha dårligere vern ved 
virksomhetsoverdragelser internt i staten enn hva ansatte har i det private, i andre deler av det offentlige, eller 
ved overdragelser ut av staten. 

For å oppsummere: Etter lagmannsrettens syn fremgår det ikke av ordlyden i tjenestemannsloven § 12 at det 
ikke er en reservasjonsrett ved interne virksomhetsoverdragelser. Problematikken var ikke et aktuelt tema da 
tjenestemannsloven ble vedtatt i 1983. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 2005, da reservasjonsretten ble 
lovfestet, «antas» det at det er en reservasjonsrett også ved overdragelser av virksomheter internt i staten. 
Juridisk teori er av samme oppfatning. Lagmannsretten er ikke kjent med at problemet tidligere har vært oppe i 
rettspraksis. Rettskildene i favør av et syn om at reservasjonsretten ikke gjelder i et slikt tilfelle, er først og 
fremst departementenes egen praksis og uttalelser fra staten i personalmeldingen fra 2006 til de statlige 
arbeidsgivere og Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder. I forarbeidene til statsansatteloven § 
16 gis det uttrykk for at spørsmålet er usikkert og at det, for å oppnå klarhet, bør fastsettes i forskrift at 
reservasjonsretten ikke gjelder i slike tilfeller. Etter lagmannsrettens syn tilsier også lex spesialis regelen og lex 
posterior regelen, samt EØS loven § 2 og formålsbetraktninger, at tjenestemannsloven § 12 må tolkes slik at 
den ikke medfører innskrenkninger i reservasjonsretten lovfestet i arbeidsmiljøloven § 16-3. 

Lagmannsretten finner på denne bakgrunn at det samlede rettskildebildet taler for at reservasjonsretten i 
arbeidsmiljøloven § 16-3 også gjelder ved virksomhetsoverdragelser internt i staten, og at tjenestemannsloven § 
12 ikke medfører noen begrensninger i denne reservasjonsretten. 

Staten har subsidiært anført, for det tilfelle at tjenestemannsloven § 12 ikke medfører begrensninger i 
reservasjonsretten etter arbeidsmiljøloven § 16-3, at arbeidsmiljøloven § 16-3 uansett ikke kommer til 
anvendelse ved virksomhetesovedragelser internt i staten. Statens argument for dette synet er at de forhold som 
begrunner reservasjonsretten, som er at det er en grunnleggende rettighet å kunne velge sin arbeidsgiver, ikke 
gjør seg gjeldende ved overdragelser innad i staten. Slik lagmannsretten forstår anførselen, så er dette syn 
basert på at en overføring av stillingen fra en statlig arbeidsgiver til en annen ikke kan anses som en 
tilstrekkelig endring i arbeidsgiverforholdet til at det er en grunnleggende rettighet å kunne motsette seg det. 

Lagmannsretten er ikke enig med staten på dette punkt. Lagmannsretten har, som det fremgår over, kommet til 
at arbeidsmiljølovens bestemmelse om reservasjonsrett i § 16-3 også gjelder ved interne 
virksomhetsoverdragelser i staten som omfattes av tjenestemannsloven. Det gir da liten mening om 
bestemmelsen ikke skal kunne påberopes ved intern omorganisering i staten. Etter ordlyden i arbeidsmiljøloven 
§ 16-3 er reservasjonsretten en ubetinget rettighet ved en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke holdepunkter 
for at en ansattes reservasjonsrett er avhengig av at han har «god grunn» til å motsette seg den nye 
arbeidsgiveren. Det er videre ingen støtte i verken lovforarbeider, rettspraksis eller teori for statens syn om at 
reservasjonsretten ikke skal gjelde ved virksomhetsoverdragelser internt i staten. Det er herunder ingen 
holdepunkter – i den grad dette har vært statens syn – for at begrepet «ny arbeidsgiver» i § 16-3 skal forstås 
snevrere eller på en annen måte enn begrepet «annen arbeidsgiver» i § 16-1. 

De ankende parter hadde således en reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3. 
 
 
4.4 Har de ankende parter en valgrett? 
Det neste spørsmålet er om de ankende parter har en valgrett. Spørsmålet er her om de ulovfestede reglene om 
valgrett kommer til anvendelse også ved virksomhetsoverdragelser internt i staten. 

Som beskrevet tidligere, følger valgretten av ulovfestet rett og forutsetter en minst like omfattende 
reservasjonsrett. Staten har anført at i den grad arbeidsmiljøloven § 16-3 må gis forrang foran 
tjenestemannsloven § 12, så kan ikke de ulovfestede reglene om valgrett gis forrang foran tjenestemannsloven § 
12. Staten har her blant annet vist til at reglene om valgrett, i motsetning til regelen om reservasjonsrett, ikke 
følger av EU-retten slik at EØS-loven § 2 ikke kommer til anvendelse. 

Ved vurderingen av dette spørsmålet har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 

Lagmannsrettens flertall, fagdommerne Monn, Fosmark og Wesenberg samt meddommer Østby, er kommet til 
at valgretten også gjelder i dette tilfellet. Flertallets begrunnelse for dette er som følger: 
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At man i norsk rett har en ulovfestet valgrett dersom det foreligger reservasjonsrett, er på det rene, forutsatt at 
en overdragelse medfører ikke uvesentlige negative virkninger for arbeidstakeren. Denne valgretten er omtalt i 
forarbeidene til arbeidsmiljøloven i flere omganger. I Ot.prp.nr.91 (2005–2006), side 18, foreslo departementet 
«at en valgrett slik den er kommet til uttrykk i rettspraksis, det vil si i særlige situasjoner, bør videreføres». 
Departementet foreslo imidlertid at valgretten ikke skulle lovfestes i den omgangen. At departementet har tatt et 
klart standpunkt til at den ulovfestede retten gjelder og skal videreføres, medfører etter flertallets syn at 
valgretten som sådan, slik den er utviklet i rettspraksis, må anses å ha samme rettskildemessige vekt som om 
valgretten hadde vært lovfestet. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere reservasjonsretten etter 
arbeidsmiljøloven § 16-3 og den ulovfestede valgretten forskjellig når det gjelder spørsmålet om 
tjenestemannsloven § 12 første punktum medfører innskrenkinger i disse rettighetene. Flertallet viser derfor til 
vurderingene overfor om hvorfor tjenestemannsloven § 12 første punktum ikke medfører begrensninger i 
reservasjonsretten. De samme momentene gjør seg i stor grad gjeldende også når det gjelder den ulovfestede 
valgretten, herunder momentet om at det ikke er rimelig at statsansatte skal ha dårligere vern ved 
virksomhetsoverdragelser internt i staten enn hva ansatte har i private og andre offentlige virksomheter, eller 
ved overdragelser ut av staten. Videre peker flertallet på at det ikke fremgår av ordlyden i tjenestemannsloven § 
12 første punktum at det ikke er en valgrett (eller reservasjonsrett) ved interne virksomhetsoverdragelser. At 
valgretten, i motsetning til reservasjonsretten, ikke anses som en grunnleggende rettighet i EU-retten, kan ikke 
lede til noe annet resultat. 

Flertallet viser også til at staten i Personalmeldingen datert 14. mars 2006 (PM 2006-5) har lagt til grunn at det 
ved en omorganisering som fører til at tjenestemannen blir ført ut av staten, gjelder både en reservasjonsrett og 
en valgrett. Staten forutsetter med andre ord at reservasjonsretten og valgretten går hånd i hånd. Flertallet er 
enig i dette. Når reservasjonsretten gjelder for virksomhetsoverdragelser i staten, må det følge at valgretten – i 
hvert fall i mangel av klare holdepunkter for det motsatte – også må gjelde i slike tilfeller. 

Lagmannsrettens flertall er etter dette kommet til at de ankende parter kan påberope seg en valgrett forutsatt at 
de ulovfestede vilkårene for valgrett er til stede. 

Lagmannsrettens mindretall, meddommer Schweigaard, er av den oppfatning at plikten etter 
tjenestemannsloven § 12 første punktum går foran den ulovfestede valgretten. 

Bestemmende for mindretallets syn er at det foreligger en klar lovbestemmelse i tjenestemannsloven § 12 første 
punktum, som gir statens tjenestemenn en rett og plikt til å følge stillingen de er ansatt i ved intern 
omorganisering i staten. Det må kreves klare holdepunkter i lov eller rettspraksis for å modifisere denne 
bestemmelsen. 

For så vidt gjelder reservasjonsretten, er mindretallet enig med flertallet i at arbeidsmiljøloven § 16-3 går foran 
tjenestemannsloven § 12 første punktum. Reservasjonsretten følger av EU-retten, og er en universell rettighet. 
Det samme gjelder ikke valgretten. Den er det overlatt til nasjonal lovgivning å regulere. 

Mindretallet viser til Ot.prp.nr.91 (2005–2006) side 17, hvor det i omtalen av departementets høringsbrev heter: 

Departementet foreslår at den unntaksvise valgretten slik den kommer til uttrykk i rettspraksis, skal 
opprettholdes uten at dette eksplisitt kommer til uttrykk i loven. Departementet uttaler videre at valgretten 
reiser en rekke kompliserte juridiske spørsmål som departementet mener bør underlegges en egen 
utredning. 

Det er Høyesterett som har trukket opp retningslinjer for en begrenset unntaksadgang. 

De relevante dommene gjelder privat eller kommunal virksomhet. Det foreligger ikke Høyesterettspraksis som 
tar eksplisitt standpunkt til valgretten hensett til tjenestemannslovens bestemmelser. Den rettspraksis som 
begrunner valgretten, har derfor ikke gjort noen avveining av de særlige hensyn som har begrunnet 
tjenestemannsloven § 12 første punktum. Ikke minst har staten spesielle behov knyttet til større omstillinger og 
geografisk endring av arbeidsplasser. Det er ikke gitt at en valgrett for statlige ansatte, som i herværende sak 
omfattet ca. 50 ansatte, vil gi statlige ansatte et like godt eller bedre vern enn i arbeidsmiljøloven. 

Forannevnte tilsier etter mindretallets syn at rettspraksis ikke kan begrunne at statlige ansatte har valgrett. 
 
 
4.5 Er de ulovfestede vilkår for valgrett oppfylt? 
Flertallet tar nå stilling til om de ulovfestede vilkår for valgretten er oppfylt i denne saken. 
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Den klare hovedregelen ved virksomhetsoverdragelser er som tidligere nevnt at de ansatte ikke har noen rett til 
å velge å fortsette sitt ansettelsesforhold hos tidligere arbeidsgiver. Gjennom rettspraksis har Høyesterett 
trukket opp retningslinjer for en begrenset unntaksadgang. De sentrale dommene er Rt-1999-977 (Nemko), Rt-
1999-989 (Vest-Ro), Rt-2000-2047 (Psykiatri) og Rt-2000-2058 (Miljøtransport). Rettstilstanden er 
oppsummert av førstvoterende i Psykiatri-dommen på side 2054, hvor det heter: 

Jeg oppfatter rettstilstanden å være slik at valgrett etter omstendighetene kan tilstås arbeidstakeren ved en 
virksomhetsoverdragelse som fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon. Ikke 
en hvilken som helst forverring av arbeidssituasjonen bør medføre rett for arbeidstakeren til å holde seg til 
sin tidligere arbeidsgiver. Men visse endringer kan være av en så inngripende karakter, og bety så mye for 
arbeidstakerens nåtidige og fremtidige situasjon, at de bør utløse en valgrett. 

Disse vilkårene er vist til flere ganger senere blant annet i lovforarbeider, for eksempel i Ot.prp.nr.49 (2004–
2005) side 264, og må anses som gjeldende rett. Samme sted heter det også at «(s)pørsmålet om hvilke negative 
endringer arbeidstakere må påføres ved overføringen for at de har valgrett, avgjøres på grunnlag av en 
skjønnsmessig vurdering». 

Lengre reisevei er et relevant moment ved denne vurderingen. I Vest-Ro dommen i Rt-1999-989 la Høyesterett 
vekt på at den ansatte som den saken gjaldt «som følge av avstandene i det aktuelle distriktet, [ville] bli påført 
vesentlig større risiko for å få atskillig lengre arbeidsreise til et nytt arbeidssted.» Som det her fremgår, var 
alene risikoen for lengre reisevei et relevant moment. 

Spørsmålet er om det i vår sak foreligger slike «ikke uvesentlige negative endringer» i de ankende parters 
situasjon som følge av overdragelsen av deres arbeidssted fra Oslo til Stavanger. 

Hvilke negative endringer som de ankende parter er påført, er gjengitt i tingrettens dom side 4-5. Staten hadde 
ikke vesentlige innvendinger mot denne beskrivelsen: 

Overføringen av arbeidsforhold i herværende sak innebærer at de ansatte i DSS må flytte fra Oslo til 
henholdsvis Trondheim eller Stavanger. Det er således tale om inngripende endringer som medfører 
betydelige ulemper for B og A. 

For B medfører overføringen betydelige ulemper på flere måter. Hun er verge for sin psykisk 
utviklingshemmede bror som bor i Oslo-regionen, og hun har en ufør ektemann som trenger pleie og tilsyn 
samme sted. Ektemannen har sitt behandlingsapparat i Moss. B har videre graven til sitt avdøde barn i 
Moss. B har heller ikke økonomi til å ha to husholdninger. Hun har en høy alder, og det anses krevende å 
skaffe nytt arbeid. Det er ikke et alternativ å pensjoneres all den tid B har behov for å være noen år til i 
arbeidslivet for å opptjene pensjonsgrunnlag. 

En overføring vil videre medføre betydelige ulemper for A. Hun har to barn i skolealder og en mann som 
arbeider i Oslo. Kulturelle forhold tilsier at far ikke kan ta seg av barna mens mor pendler til Stavanger. 
Barna mottar morsmålsundervisning i Oslo. Familien er tilknyttet det tamilske miljøet i Oslo, og deltar i en 
menighet i samme by. A har heller ikke økonomi til å holde to husholdninger. 

Etter flertallets syn er det ikke tvilsomt at vilkårene for valgrett er oppfylt i dette tilfelle på grunn av den lange 
avstanden stillingene ble flyttet, og som medfører at de ansatte enten må flytte eller ukependle for å kunne 
fortsette i stillingen. Begge de ankende parter har i tillegg tungtveiende personlige grunner for ikke å ville 
ønske å flytte til Stavanger eller ukependle til Stavanger. Til illustrasjon viser retten her til LG-2010-133339 
(som gjaldt grensene for styringsretten i et privat arbeidsforhold) hvor en endring som medførte mer enn 5 
timers kjørevei ble ansett som en endringsoppsigelse. 

Overføringen av de ansattes arbeidsplasser fra Oslo til Stavanger medfører således «ikke uvesentlige negative 
endringer» i de ankende parters situasjon, slik at vilkårene for valgrett er oppfylt. 

Ut fra mindretallets syn på valgretten, har ikke mindretallet tatt stilling til om vilkårene for en eventuell valgrett 
er oppfylt i dette tilfellet. 
 
 
4.6 De ankende parters krav på ansettelse i DSS og erstatning 
Flertallet har som det fremgår over kommet til at de ankende parter hadde en valgrett. Denne valgretten har de 
ankende parter utøvd. Det er ikke bestridt at valgretten er gjort gjeldende i tide. 
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Ettersom valgretten er utøvd, har de ankende parter krav på å forbli ansatt hos DSS, og det avsies dom i 
samsvar med dette. 

Ved å urettmessig nekte de ankende parter å utøve valgretten, er DSS erstatningsansvarlig for de ankende 
parters nettotap. Grunnlaget for erstatningskravet er de alminnelige regler om erstatning i kontraktsforhold, jf. 
LB-2010-204200. 

B har siden overdragelsen fra DSS til DFØ vært formelt ansatt i og mottatt lønn fra DFØ. Hun har vært 
sykmeldt siden november 2017. Hun har ikke hatt noe økonomisk tap, og har heller ikke fremmet noe 
erstatningskrav. 

A ble som beskrevet innledningsvis oppsagt fra DFØ 4. juli 2017 fordi hun ikke ville følge med stillingen til 
Stavanger. Hun har vært ute av sin stilling i DFØ siden 4. januar 2018. Hun har etter det arbeidet som vikar 
andre steder. Hun har beregnet å ha hatt et nettotap på 200 750 kroner frem til oktober 2018. Staten har ikke 
hatt innsigelser til verken grunnlaget for eller beregningen av erstatningskravet. A tilkjennes etter dette 
erstatning for sitt nettotap på 200 750 kroner. 
 
 
4.7 Avvisningsspørsmålene 
Staten har krevet avvisning av punkt 1 og 2 i ankende parters påstander, som begge er først gjort gjeldende i 
ankeomgangen. Eventuell avvisning avgjøres i form av kjennelse, jf. tvisteloven § 19-1 annet ledd bokstav a. 

De ankende parter har som punkt 1 i sin påstand krevet fastsettelsesdom for at overføringen av lønns- og 
regnskapsfunksjonen i DSS til DFØ utgjorde en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. 

Lagmannsretten er kommet til at dette kravet ikke tillates fremmet i ankeomgangen, jf. tvisteloven § 29-4 fjerde 
jf. annet ledd. 

Kravet om fastsettelsesdom på at overføringen av lønns- og regnskapsfunksjonen i DSS til DFØ utgjorde en 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16, ble først fremsatt i prosesskrift 3. juli 2018. I 
anken av 13. november 2017 ble det i som punkt 3 i påstanden fremmet krav om at staten «i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen fra DSS til DFØ» har brutt informasjons og drøftingsbestemmelsene. 
Lagmannsretten er uenig med de ankende parter i at påstandens punkt 3 i anken kan oppfattes som et krav om 
fastsettelsesdom på at overdragelsen utgjorde en virksomhetsoverdragelse. Kravet om fastsettelsesdom på at 
overdragelsen er en virksomhetsoverdragelse ble derfor fremsatt etter fristen for anke. Ettersom staten motsetter 
seg at kravet behandles, kreves det både at dette kravet kan behandles forsvarlig i ankesaken, at tungtveiende 
hensyn taler for at kravet behandles, og at det er «rimelig å tillate endringen», jf. tvisteloven § 29-4 fjerde ledd 
jf. annet ledd bokstav d. 

Etter lagmannsrettens syn er det ikke tungtveiende grunner som taler for å tillatte kravet behandlet i 
ankeomgangen og det er heller ikke rimelig å tillate dette, jf. tvisteloven § 29-4 fjerde ledd jf. annet ledd. 
Lagmannsretten har særlig lagt vekt på følgende: 

Ettersom kravet ble fremmet først 3. juli 2018 i rettsferien, var det for praktiske formål ikke mulig for staten å 
kunne foreta en forsvarlig saksforberedelse av dette kravet og særlig å vurdere hvilke konsekvenser det kan ha 
om det avsies dom i samsvar med kravet. Ved at staten har erkjent at DSS og DFØ var to ulike statlige 
virksomheter, og at overdragelsen utløste rettigheter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16, synes staten langt på 
vei å ha akseptert at det forelå en virksomhetsoverdragelse. Én ting er å akseptere som en premiss at reglene om 
virksomhetsoverdragelse gjelder i denne saken. Det er noe helt annet å akseptere at det avsies dom i samsvar 
med dette. Lagmannsretten har videre, som det fremgår over, i sine premisser lagt til grunn at overdragelsen fra 
DSS til DFØ var en virksomhetsoverdragelse som omfattes av arbeidsmiljøloven kapittel 16. Ved at 
lagmannsretten har lagt dette til grunn i sin avgjørelse, er de ankende parters behov for å få en dom på samme 
synspunkt redusert. 

Ettersom kravet ikke tillates behandlet i ankeomgangen, er det ikke nødvendig for lagmannsretten å vurdere om 
de ankende parter har, eller har hatt, rettslig interesse i å fremme dette kravet, jf. tvisteloven § 1-3. 

Kravet i påstandens punkt 1 om fastsettelsesdom på at overføringen av lønns- og regnskapsfunksjonen i DSS til 
DFØ utgjorde en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16 blir dermed å avvise. 
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De ankende parter har i punkt 2 i sin påstand krevet fastsettelsesdom for at DSS har brutt informasjons- og 
drøftingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 16-5 og 16-6. 

Etter tvisteloven § 1-3 andre ledd må man ha rettslig interesse for å få dom på et krav. Dette innebærer blant 
annet at det må ha aktuell betydning for parten å oppnå en avklaring. Dersom den avklaring som søkes oppnådd 
gjennom søksmålet, ikke har forholdsvis umiddelbare konsekvenser for saksøkeren, er det ikke tilstrekkelig 
behov for å belaste motparten og domstolene med saken, jf. Skoghøy, Tvisteløsning, 3. utgave, side 428-429. 

Lagmannsretten kan ikke se at de ankende parter i dag har noe aktuelt behov for å få fastslått at DSS eventuelt 
begikk brudd på sine informasjons- og drøftingsforpliktelser for over to år siden. Overdragelsen er for lengst 
gjennomført. Det er uklart for lagmannsretten hva de ankende parter i denne saken kan oppnå ved å foreta 
drøftelser med DSS om overdragelsen til DFØ. Videre har lagmannsretten, som det fremgår over, gitt de 
ankende parter medhold i at de kunne utøve en valgrett og dermed forbli ansatt i DSS. Lagmannsretten har også 
lagt til grunn at overdragelsen fra DSS til DFØ var en virksomhetsoverdragelse som var omfattet av 
arbeidsmiljøloven kapittel 16, og også staten har akseptert at overføringen utløste rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven kapittel 16. Behovet for å få fastslått brudd på informasjons- og drøftingsforpliktelsene er 
derfor av den grunn ikke lenger til stede. Et ytterligere moment mot å behandle dette kravet, er at bevisførselen 
om innholdet og omfanget av den informasjon og de drøftelser som faktisk ble gjort mellom DSS og de 
ankende parter, herunder med de ankende parters tillitsvalgte, var meget begrenset. 

Kravet i påstandens punkt 2 om fastsettelsesdom på at DSS har brutt informasjons- og drøftingsbestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven §§ 16-5 og 16-6 blir derfor å avvise som følge av manglende rettslig interesse. Det er 
dermed ikke nødvendig for lagmannsretten å vurdere om kravet kunne avvises med grunnlag i tvisteloven § 29-
4 annet ledd. 
 
 
4.8 Sakskostnader 
Sakskostnader tilkjennes den part som har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 
første og annet ledd. Her hvor det er fremmet flere krav, er det samlede utfallet avgjørende ved vurderingen av 
om saken er vunnet fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum. 

Selv om de ankende parter ikke er gitt medhold i sine krav om fastsettelsesdom i påstandens punkt 1 og 2, 
anses de å ha vunnet saken i det vesentlige ved å ha fått medhold i påstandens punkt 3 og 4. Dette fordi disse 
punkter utgjør tyngdepunktet i saken, jf. Skoghøy, Tvisteløsning, 3. utgave, side 1334. 

Lagmannsrettens resultat skal også legges til grunn ved fordelingen av sakskostnadene for tingretten, jf. 
tvisteloven § 20-9 annet ledd. 

Lagmannsretten finner ikke at det er tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen om 
sakskostnadsansvar verken for tingretten eller lagmannsretten, jf. § 20-2 tredje ledd. 

De ankende parter har fremlagt et sakskostnadskrav på 153 291 kroner for lagmannsretten. Staten hadde ikke 
innsigelser til dette kravet, og lagmannsretten legger kravet til grunn som nødvendig, jf. tvisteloven § 20-5 
første ledd jf. femte ledd. Tilsvarende legger lagmannsretten til grunn som nødvendig de ankende parters 
sakskostnadskrav for tingretten på 153 245 kroner. 

Saken er fritatt for rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 10 nr 10. Sakskostnadene som tilkjennes de ankende parter 
er etter dette til sammen 306 536 kroner. 

Dommen er avsagt med dissens som fremgår foran. For øvrig er dommen og kjennelsen enstemmig. 
 

Slutning i kjennelsen 
1. Ankende parters påstand punkt 1 avvises. 

 

2. Ankende parters påstand punkt 2 avvises. 
 

 

Slutning i dommen 
3. B og A er ansatt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). 

 

4. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet dømmes til å innen 2 – to – uker etter dommens 
forkynnelse å betale 200 750 – tohundretusensyvhundreogfemti – kroner i erstatning til A, med tillegg av 
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lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 
 

 

Felles for kjennelsen og dommen 
5. Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet dømmes til å innen 2 – to – uker etter dommens 

forkynnelse å betale til B og A 306 536 – trehundreogsekstusenfemhundreogtrettiseks – kroner i 
sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.  
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Eidsivating lagmannsrett - Kjennelse - LE-2018-110025 
 
 

Instans Eidsivating lagmannsrett – Kjennelse 
Dato 2018-09-21 
Publisert LE-2018-110025 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Rett til å stå i stilling. Eldre arbeidstaker. 

Arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd, 2. punktum. 
Sammendrag En renholder ble sagt opp og bedt om å fratre sin stilling under oppsigelsessaken. 

Begjæringen om fratredelse var i hovedsak begrunnet med at arbeidsytelsen også 
etter tingrettens dom var mangelfull. Videre at arbeidsgiver hadde måttet 
omdisponere renholderen i frykt for å miste oppdrag, med den følge at arbeidsgiver 
måtte betale for arbeid som ikke var nødvendig. Lagmannsretten kunne ikke se at 
de forhold arbeidsgiver begrunnet fratredelsen med var av en slik art at det kunne 
begrunne fratredelse før oppsigelsessaken var avgjort av lagmannsretten. 
Begjæring om at arbeidstaker måtte fratre under oppsigelsessaken ble ikke tatt til 
følge. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Nedre Romerike tingrett - Eidsivating lagmannsrett LE-2018-110025 (18-
110025ASD-ELAG/). 

Parter A (advokat Mai Vo) mot Kraft Drift AS (advokat Kurt Weltzien) 
Forfatter Lagdommer Randi Egge, lagdommer Terje Hoffmann og lagdommer Kjersti Lund. 

 
 

 
 

Saken gjelder arbeidsgivers begjæring om at arbeidstaker fratrer stilling etter oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 
15-11 andre ledd andre punktum. 

A ble 17. juli 2008 ansatt som renholder i Kraft Drift AS. Kraft ble etablert i 1999 og driver virksomhet som 
totalleverandør innen renholds- og kantinetjenester. Ca. 75 % av oppdragene har en varighet på under 10 timer i 
uken. Selskapet har rundt 70 ansatte, hvorav ca. 50 renholdere. Noen få renholdere arbeider tilnærmet full tid, 
mens resten jobber deltid. A har hatt en rekke vikaroppdrag og faste oppdrag, og har mottatt flere 
endringsoppsigelser når oppdraget hos en kunde har endret seg eller blitt sagt opp. Avlønningen er basert på 
rammetimer, avtalt mellom Kraft og kunde i forkant. 

A ble sagt opp 5. april 2017, med fratreden 30. juni 2017. 

Etter at A ble sagt opp krevde han forhandlinger, varslet søksmål om ugyldighet, og krevde å stå i stillingen. 
Forhandlingsmøte ble gjennomført den 4. mai 2017, uten at partene ble enige. 

A tok ut stevning mot Kraft 20. juni 2017. Han krevde samtidig etterbetaling av lønn og erstatning. Den 19. 
desember 2017 ble rettsmekling forsøkt uten at partene kom til enighet. 

Nedre Romerike tingrett avsa 3. mai 2018 dom i saken med slik slutning: 
1. Kraft Drift AS frifinnes 

 

2. A dømmes til innen 2 uker fra dommens forkynnelse å betale kroner 362 084 – 
trehundreogsekstitotusenogåttifire - til dekning for sakskostnader for Kraft Drift AS. 

 

A har anket dommen. Kraft har tatt til motmæle. I prosesskriv 28. august 2018 begjærte Kraft at A må fratre sin 
stilling under sakens behandling. A har tatt til motmæle i prosesskriv 12. september 2018. 

Kraft har i det vesentligste gjort gjeldende: 
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Etter krav fra arbeidsgiver kan retten ved kjennelse bestemme at arbeidstakeren skal fratre stillingen under 
sakens behandling, dersom den finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes, jf. arbeidsmiljøloven § 
15-11 andre ledd andre punktum. 

Det er urimelig at A blir stående i stilling fram til lagmannsrettens berammede ankeforhandling 26. februar 
2019. A ble sagt opp fra sin stilling 5. april 2017 på grunn av mangelfull arbeidsytelse. Dette er dokumentert 
gjennom en rekke skriftlige advarsler både før og etter oppsigelsen og også etter tingrettens dom. Det er fortsatt 
tale om svikt på helt fundamentale og sentrale arbeidsytelser, som det ikke er vanskelig å utføre. Arbeidsgiver 
har foretatt omdisponering av A til vask av arbeidsgivers lokaler av frykt for å miste oppdrag. I realiteten 
betales det nå for arbeid som ikke er nødvendig. 

Det sannsynlige utfallet av hovedsaken er et moment ved fratredelsesvurderingen. Tingretten har frifunnet 
arbeidsgiver. Det vesentligste element i tingrettens begrunnelse er at arbeidsprestasjonene er mangelfulle, at 
disse manglene er permanente og at det har vært gitt nødvendig oppfølgning og opplæring. Tingrettens 
bevisbedømmelse fremstår som korrekt. Det faktum at A heller ikke etter tingrettens dom er i stand til å innrette 
seg etter helt alminnelige påpekninger om hvordan renholdet skal utføres, gjør at det nå er interesseovervekt for 
fratreden. 

Kraft har nedlagt påstand om at A fratrer sin stilling. 

A har i det vesentligste gjort gjeldende: 

Den klare hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § l5-11 er at arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen inntil 
saken er rettskraftig avgjort. Unntaket i arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd, andre punktum er snevert. I 
tillegg til en konkret rimelighetsvurdering, må retten prejudisielt ta stilling til sannsynligheten for at saksøker 
vinner frem med sitt krav. 

Tingrettens dom er avsagt under dissens. Arten og alvorligheten av de forhold arbeidsgiver begrunner 
oppsigelsen med gir ikke grunnlag for oppsigelse og er heller ikke grunnlag for fratreden. Saksbehandlingen 
knyttet til advarslene er uforsvarlig. Ny bebudet bevisførsel for ankesaken må vektlegges ved den prejudisielle 
vurderingen av oppsigelsens gyldighet. 

Det som er anført fra arbeidsgiver for så vidt gjelder konsekvensene av at A står i stillingen er ikke 
tungtveiende nok til at det kan konstateres en klar interesseovervekt for fratreden. Hensynet til konsekvensene 
for A taler med styrke for at han får stå i stillingen i tråd med hovedregelen i § 15-11. 

A har stått i stillingen etter utløp av oppsigelsestiden og frem til nå. Det må legges til grunn at det ikke har vært 
urimelig at arbeidsforholdet fortsatte i hele denne perioden. Det kan ikke anses urimelig at ankende part får 
fortsette arbeidet frem til gjennomført ankeforhandling som allerede er berammet. 

Det er ikke påvist særskilte forhold i denne saken som tilsier at det er mer urimelig at arbeidsforholdet fortsetter 
enn det som generelt gjør seg gjeldende ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. Etter dette er det klart 
at vilkårene for fratreden etter arbeidsmiljøloven § l5-11 andre ledd, andre punktum ikke foreligger. 

A har lagt ned påstand om at begjæringen om fratreden ikke tas til følge. 
 
 
Lagmannsrettens syn på saken: 
A har krevd muntlige forhandlinger. Kraft har bedt om at saken behandles uten muntlige forhandlinger. 

Lagmannsretten legger til grunn at det i utgangspunktet ikke er krav om muntlige forhandlinger ved avgjørelse 
av fratreden under sakens behandling, jf. Rt-2007-459. Slik saken ligger an, finner lagmannsretten heller ikke at 
hensynet til sakens opplysning gjør det nødvendig med muntlige forhandlinger. 

Arbeidsmiljøloven § 15-11 fastsetter en rett for arbeidstaker til å fortsette i stillingen etter oppsigelse så lenge 
det pågår forhandlinger eller det verserer søksmål om oppsigelsens gyldighet. Unntak fra dette reguleres av 
arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd andre punktum. Bestemmelsen lyder slik: 

Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling 
dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. 

Bestemmelsen legger opp til en bred helhetsvurdering, jf. Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s. 238 flg., der det blant 
annet heter: 
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Departementet legger til grunn at domstolenes vurdering av hvorvidt det er urimelig at arbeidsforholdet 
opprettholdes under sakens behandling, må bero på en totalvurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers 
interesser og behov. For at domstolen skal avsi kjennelse for fratreden, må det kreves en interesseovervekt 
for fratreden. Det sannsynlige utfall av oppsigelsessaken er et relevant moment ved vurderingen av om det 
er rimelig at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling. 

I proposisjonen fremheves konsekvensene for henholdsvis arbeidstakeren og virksomheten som tungtveiende 
momenter i urimelighetsvurderingen. Det går et skille mellom de tilfelle der oppsigelsen skyldes virksomhetens 
og arbeidstakerens forhold. I førstnevnte tilfelle skal det mye til før det avsies kjennelse for fratreden. Skyldes 
oppsigelsen forgåelser fra arbeidstakeren, vil vurderingen være en annen, jf. Rt-1992-1547 og Rt-2002-712. I 
tillegg til forgåelsens karakter må det legges vekt på om grunnlaget for oppsigelsen fremstår som tvilsomt og 
det sannsynlige utfall av oppsigelsessaken. Dette medfører at spørsmålet stiller seg noe forskjellig etter som om 
hovedforhandling er avholdt eller ikke, jf. Rt-2002-712. 

Oppsigelsen ble kjent gyldig av tingretten. Tingrettens flertall la til grunn at A hadde vist mangelfulle 
arbeidsprestasjoner over tid, og konkluderte med at As atferd etter advarslene, og særlig i 2016 og 2017, utgjør 
saklig grunn for oppsigelsen. 

Tingrettens dom ble avsagt under dissens, og dommen er anket til lagmannsretten. Anken gjelder 
bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Det gjøres i anken gjeldende at oppsigelsen er ugyldig på grunn av at 
den bygger på feil faktum, feil rettsanvendelse og er beheftet med saksbehandlingsfeil. 

Etter lagmannsrettens syn framstår tingrettens saksfremstilling noe ensidig. Det redegjøres innledningsvis for 
faktiske forhold som er bestridt, uten at dette er omtalt. Opplysninger som kan tale for at advarslene kan være 
urettmessige er utelatt. Dette etterlater tvil om tingrettens flertall har foretatt en tilstrekkelig objektiv vurdering 
av det faktiske grunnlaget for oppsigelsen. 

Arbeidsytelsen som danner grunnlaget for oppsigelsen synes særlig å være vurdert ut fra arbeid utført hos én 
kunde, X, i perioden 2016/2017. A startet som renholder hos X 3. september 2012. X flyttet i oktober 2015 inn 
i nye lokaler. Av tingrettens dom framgår det at A gjorde en god innsats i forbindelse med flyttingen i 2015 og 
at han fikk blomster fra X for god innsats i 2014. Fram til 9. januar 2017 ble oppdraget for X utvidet til sammen 
seks ganger. 

I perioden februar 2016 til oppsigelsen i april 2017 er det loggført flere klager fra X på As arbeid. 
Kundeklagene fra X synes i hovedsak å være sammenfallende med oppussingen og utvidelsen av lokalene, en 
situasjon hvor det har vært særlige utfordringer for renholdet. I hvilken grad arbeidsgiver har tatt hensyn til 
dette ved fastsettelsen av rammetimetallet er uklart. A på sin side har flere ganger gitt uttrykk for at det er avsatt 
for kort tid til oppdraget hos X. 

Til tross for gjentatte klager, ble As oppdrag for denne kunden i samme periode utvidet flere ganger. Dette kan 
tale for at arbeidsprestasjonen hos X i denne perioden ikke ble vurdert å være av en slik kvalitet at det ga 
grunnlag for oppsigelse. 

A har vært ansatt hos Kraft på deltid som servicemedarbeider renhold på fast oppdrag siden 2008. Han har 
arbeidet hos et stort antall kunder. Av møtereferat fra arbeidsgivers vurdering av As arbeidsforhold 5. april 
2017, fremgår at A i perioder har utført sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, men at det også har vært 
perioder hvor han ikke har utført sine oppgaver i henhold til avtale eller arbeidsomfang og renholdsplaner. E-
post fra Kjeller Vindteknikk 30. august 2018 kan tyde på at denne kunden har vurdert As arbeidsprestasjon 
bedre enn det Kraft har lagt til grunn. 

Tingrettens flertall har lagt til grunn at As arbeidsytelse er langt dårligere enn øvrige renholdere. Vurderingen 
er basert på forklaring fra vitner med interesse i saken. Det er i anken opplyst at arbeidsgiver har nektet å 
fremlegge dokumentasjon på arbeidsytelsen hos øvrige renholdere. Dette er ikke kommentert i tingrettens dom. 

Lagmannsretten bemerker for øvrig at det ikke framgår av de tidsnære bevis at arbeidsgiver før oppsigelsen 
foretok en bred interesseavveining og blant annet vurderte muligheten for omplassering og virkningen 
oppsigelsen ville ha for A. 

På denne bakgrunn finner lagmannsretten at det er holdepunkter for at vurderingen av oppsigelsens lovlighet vil 
kunne falle annerledes ut etter ankebehandlingen. 
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Begjæringen om fratredelse er i hovedsak begrunnet med at arbeidsytelsen også etter tingrettens dom er 
mangelfull. Videre at Kraft har måttet omdisponere A i frykt for å miste oppdrag, med den følge at Kraft nå må 
betale for arbeid som ikke er nødvendig. 

Lagmannsretten kan ikke se at de forhold Kraft begrunner fratredelsen med er av en slik art at det kan begrunne 
fratredelse før oppsigelsessaken er avgjort av lagmannsretten. Det taler heller mot fratredelse at A, mens han 
står i stillingen, vasker hos en kunde som synes å være fornøyd med ham. 

Ved urimelighetsvurderingen må retten også legge vekt på konsekvensene for A ved å måtte fratre. Han er 59 
år, snakker dårlig norsk og vil vanskelig kunne skaffe seg nytt arbeid. A vil stå uten arbeid og inntekt, og 
risikerer samtidig tap av AFP. I tillegg vil fratreden kunne vanskeliggjøre gjeninntreden dersom A vinner fram i 
ankesaken. 

Lagmannsretten kan ikke se at Krafts valg om å omplassere A fra X til renhold i egne lokaler, er et 
tungtveiende argument for at A ikke skal kunne stå i stillingen. Lagmannsretten legger til grunn at Kraft har 
god lønnsomhet. Den økonomiske virkningen av fratredelse er av vesentlig større betydning for A enn for 
Kraft. 

Fratreden ble ikke begjært i forbindelse med tingrettens behandling av saken. A har nå stått i stillingen i snart 
ett og et halvt år etter oppsigelsen. Det er vanskelig å se at det vil være urimelig om A får fortsette å stå i 
stillingen i tiden som gjenstår fram til saken er behandlet i lagmannsretten. 

Interesseavveiningen faller ut i As favør, og dette må bli avgjørende for utfallet. 

Etter dette har lagmannsretten kommet til at Kraft ikke har sannsynliggjort et behov for å få A fjernet mens 
oppsigelsessaken pågår, og at det ikke vil være urimelig om A får stå i stillingen til lagmannsretten har 
behandlet ankesaken. 

Sakskostnader A har vunnet saken og har krav på å få erstattet sine sakskostnader av motparten, jf. tvisteloven 
§ 20-2 første og andre ledd. Lagmannsretten har vurdert, men finner ikke at unntaksregelen tvisteloven § 20-2 
tredje ledd kommer til anvendelse. A har krevd dekket 10 800 kroner i sakskostnader. Lagmannsretten finner at 
kostnadene har vært nødvendige og tar kravet til følge. 

Kjennelsen er enstemmig. 

SLUTNING 
1. Begjæringen om fratreden tas ikke til følge. 

 

2. Kraft Drift AS v/styrets leder dømmes til å betale 10 800 – titusenåttehundre – kroner til A innen 2 – to – 
uker fra forkynnelsen av denne kjennelse.  
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-17800 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-08-24 
Publisert LB-2018-17800 
Stikkord Arbeidsrett. Usaklig oppsigelse. Oppreisningserstatning. Arbeidsmiljøloven § 15-7 

og § 15-12. 
Sammendrag Arbeidstaker fikk etter anke medhold i at han var usaklig oppsagt, og fikk erstattet 

lønnstap og tilkjent lønn og overtidsbetaling for de årene han hadde arbeidet mer 
per uke enn det som fulgte av arbeidsavtalen. Han ble tilkjent 
oppreisningserstatning med 80 000 kroner. 

Saksgang Drammen tingrett TDRAM-2017-69508 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-
17800 (18-017800ASD-BORG/01). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-
2018-2090-U. 

Parter A (rettshjelper Larysa Kaliuta) mot X AS (advokat Kristian Sæbø). 
Forfatter Lagdommer Fanny Platou Amble, lagdommer Michael Reiertsen og ekstraordinær 

lagdommer Anders Bøhn.Meddommere: rådgiver og pressesekretær Julia Krystyna 
Maliszewska og senior HR-rådgiver Line Arnessen. 

Sist oppdatert 2018-12-10 
 

 
 

 

Saken gjelder arbeidstakers krav om lønn, erstatning og oppreisning etter oppsigelse. 

X AS driver import og engros-handel av dagligvarer med hovedvekt på varer fra Tyrkia. Selskapet eies av 
søsknene B, som er daglig leder og styreleder, C og D. Selskapet er registrert med forretningsadresse i 
[adresse1] i Drammen og eier et større lager i [adresse2] i Oslo. 

X har tilknytning til to andre selskaper, Y AS og Z AS, som også eies av søsknene B/C/D. Y AS er en 
dagligvarebutikk i [adresse1] i Drammen. 

A ble ansatt som lagermedarbeider i X ved arbeidsavtale undertegnet 4. april 2013. Han skulle ifølge 
arbeidsavtalen ha ordinær arbeidstid på 37,5 timer per uke inkludert pauser og en månedslønn på brutto 20 000 
kroner. Arbeidsavtalen hadde ikke bestemmelser om overtidsbetaling. As hovedoppgave på lageret var å ta 
imot og plassere varer som kom inn fra leverandører, og å hente fram varer til kunder. 

I møte 25. november 2016 vedtok styret i X omorganisering av selskapets virksomhet fra januar 2017 og 
endringer i bemanningen. Virksomheten skulle i første kvartal 2017 overføres til et nytt selskap ved fusjon og 
flytte til nye lokaler (nåværende lokaler i [adresse2]). Omleggingen ville ifølge vedtaket bety at behovet for 
rene lagerarbeidere som ikke kunne ta seg av mer kompetansekrevende nye oppgaver, ville falle bort. 

Videre het det i vedtaket: 

«Det er pr i dag 4 ansatte på lageret. Av disse har to av de ansatte kompetanse på fakturering, mens en av 
de ansatte har lastebilsertifikat, som det er behov for. 
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Den fjerde ansatte, A, har ingen av disse kompetansene og vil ikke fylle de krav som den fremtidige 
stillingen innebærer. A har videre, slik styret ser det, vist dårligst evne til kundebehandling, fleksibilitet og 
samarbeidsevne sammenlignet med de tre øvrige. Ansenitet anses ikke å ha avgjørende betydning. 

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering av ovennevnte kriterier i forhold til de 4 aktuelle ansatte kommer A 
dårligst ut både hva gjelder kompetanse, evne til kundebehandling, fleksibilitet og samarbeidsevne. 

Etter en sammenligning av de 4 ansatte etter de oppsatte kriteriene har styret kommet til at en må vurdere å 
si opp A fra sin stilling i X AS.» 

A ble samme dag som styremøtet var holdt, innkalt til drøftelsesmøte, som ble holdt fire dager senere. B og D 
møtte for arbeidsgiver, og A møtte sammen med to venner. I referat fra møtet, datert samme dag og undertegnet 
av B som referent, står det blant annet: 

«1 Innkalling til drøftingsmøtet var levert personlig til den ansatte, hvor det var varslet om at en vurderte å 
avslutte hans arbeidsforhold ved oppsigelse, at spørsmålet om oppsigelse ville drøftes med den ansatte før 
endelig beslutning ble tatt og den ansatte ble i innkallingen informert om sin rett til å ha med seg tillitsvalgt 
eller rådgiver. 

2 B redegjorde for bakgrunnen for X AS sin vurdering; Virksomheten vil gå over til mer bruk av 
datastyring av logistikk/lagerfunksjon, salg, kommunikasjon med kunder, salg over nett mm. og at 
virksomhetsomleggingen innebærer at virksomhetens behov for ansatte med gode kunnskaper hva gjelder 
it, fakturering, kundebehandling og annen kompetanse øker, mens behovet for ren manuell arbeidskraft 
reduseres. Det ble informert om at ansatte må kunne utføre deler av de nye oppgavene for å kunne oppfylle 
de krav som vil bli stilt i virksomheten fremover, dvs det vil bli stilt økt krav til kompetanse iht de nye 
krav, evne til kundebehandling, fleksibilitet og samarbeidsevne. Det ble videre informert om at A har vist 
dårligst evne til kundebehandling, fleksibilitet og samarbeidsevne sammenlignet med de 3 øvrige, samtidig 
som han mangler kompetanse til å oppfylle nye kompetansekrav. 

Med bakgrunn i en helhetlig vurdering av ovennevnte kriterier i forhold til de 4 aktuelle ansatte informerte 
en A om at en var kommet til at en måtte vurdere å si opp A fra sin stilling i X AS. 

3 A ble anmodet om å komme med sine bemerkninger/innsigelser; 

Han fremholdt at det ikke var grunnlag for å si han opp men at han burde hatt høyere lønn, uten å begrunne 
sine synspunkt nærmere.» 

Dagen etter drøftelsesmøtet, 30. november 2016, mottok A skriftlig oppsigelse med 31. desember 2016 som 
siste arbeidsdag. Begrunnelsen i oppsigelsen var i det vesentlige i samsvar med det som er referert fra 
drøftelsesmøtet. Han arbeidet ut oppsigelsestiden. 

A ba ikke om forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3, men oppsøkte advokat, som i varsel om 
søksmål 19. desember 2016 fremmet krav om erstatning og oppreisning som følge av usaklig oppsigelse samt 
krav på overtidsbetaling. X avviste kravet om erstatning og oppreisning og ba om dokumentasjon for et 
eventuelt krav om overtidsbetaling. Etter dette reiste A søksmål mot X for Drammen tingrett i april 2017. 
Tingretten avsa dom 15. november 2017 med slik domsslutning: 

1. X AS frifinnes. 
 

2. A dømmes til å betale sakens omkostninger med kr 120.400. Beløpet forfaller til betaling 2 uker fra 
dommens forkynning. 

 

A har anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Han gjør sammenfatningsvis gjeldende: 

Selskapet hadde ikke saklig grunn til å si ham opp etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Selskapet hadde ikke behov 
for å si opp noen ansatte i forbindelse med omorganiseringen av bedriften. 

Arbeidstiden for de ansatte på lageret var fra klokken 7 til 17 hver dag unntatt søndag. A fikk ingen 
kompensasjon i form av lønn eller overtidsbetaling for timene ut over den avtalte arbeidstiden på 37,5 timer per 
uke. Den reelle begrunnelsen for å si opp A var at han nokså kort tid før oppsigelsen nektet å fortsette å arbeide 
på lørdager med mindre han fikk høyere lønn. Ut over styrevedtaket foreligger det ingen dokumentasjon på hva 
omorganiseringen innebar. Det var uansett ikke grunnlag for å si opp A på et så tidlig tidspunkt. 
Omorganiseringen skjedde lenge etter oppsigelsen, og det ble dessuten ansatt nye lagerarbeidere i forbindelse 
med flyttingen av lageret. I de nye lokalene var det to lagre som måtte betjenes i en overgangsperiode. Det er 
videre fortsatt behov for lagerarbeidere siden størstedelen av arbeidet i X består i å få varer inn og ut av lager. 
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Arbeidet kunne enkelt vært organisert slik at A fikk beholde jobben dersom omorganiseringen hadde vært den 
reelle begrunnelsen for oppsigelsen. 

Uansett var utvelgelsen usaklig siden A hadde bedre ansiennitet enn tre andre lagerarbeidere. To av disse skulle 
ha blitt sagt opp før A. 

Som følge av den usaklige oppsigelsen har A tapt inntekt fram til han fikk ny stilling som sjåfør i februar 2018. 
Erstatningskravet må beregnes ut fra As reelle arbeidstid på 60 timer i uken, slik at kravet er på 20 000 kroner i 
måneden for 37,5 timers uke i 14 måneder med tillegg av betaling og overtidsgodtgjørelse for timer ut over 
dette. Det skal ikke gjøres fradrag for ytelser fra NAV, som har krav på tilbakebetaling dersom As krav fører 
fram. 

Vilkårene for å kreve erstatning for ikke–økonomisk skade er oppfylt. Oppreisningskravet begrenses oppover 
til 125 000 kroner. 

A har i tillegg krav på betaling med overtidstillegg for utført arbeid så langt dette kravet ikke er foreldet, det vil 
si fra april 2014 til han sluttet i 2017, jf. arbeidsmiljøloven § l0-6. Han var pålagt av arbeidsgiver å arbeide 60 
timer hver uke. Han arbeidet dermed 90 timer overtid per måned i totalt 29 måneder. As timelønn utgjorde 133 
kroner, og overtidstillegget utgjør etter loven minimum 40 prosent. Med en timesats inkludert overtid på 186 
kroner utgjør As samlede krav på lønns- og overtidsbetaling 485 460 kroner. 

A har lagt ned slik påstand: 
1. X AS dømmes til å betale A en erstatning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 513.660, tillagt 

lovens forsinkelsesrente regnet fra forfall og til betaling skjer. 
 

2. X AS dømmes til å betale A en oppreisning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 125.000, 
tillagt lovens forsinkelsesrente regnet fra forfall og til betaling skjer. 

 

3. X AS dømmes til å betale A lønn på kr 485.460, tillagt lovens forsinkelsesrente regnet fra forfall og til 
betaling skjer. 

 

4. X AS dømmes til å betale A sine kostnader i anledning saken for tingretten og lagmannsretten. 
 

X AS gjør sammenfatningsvis gjeldende: 

Oppsigelsen av A er gyldig som saklig begrunnet i virksomhetens forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. 
Oppsigelsen er basert på nødvendig omorganisering av virksomheten. Effektiviseringstiltak medførte redusert 
behov for manuell arbeidskraft på lageret og krevde lagermedarbeidere med blant annet gode IT-kunnskaper og 
gode evner og språkkunnskaper knyttet til kundebehandling. 

Det er ikke riktig at A arbeidet 60 timer i uken. Arbeidstiden på lageret var fra klokken 7 til 17, men de ansatte 
arbeidet på skift, og A arbeidet i samsvar med arbeidsavtalen. Hvis noen arbeidet etter klokken 17, er det 
enighet om at disse timene ble betalt ekstra. Arbeidstiden har ikke hatt noen betydning for oppsigelsen. Det er 
dermed heller ikke noe grunnlag for kravet om overtidsbetaling. Det er A som her har bevisbyrden, også for at 
en eventuell utvidet arbeidstid har vært pålagt. A har ikke bevist at han har arbeidet overtid i den tiden han var 
ansatt hos selskapet. Subsidiært må kravet anses bortfalt som følge av passivitet, jf. LF-2003-486, Rt-2014-53 
og LH-2015-37710. 

Ved vurderingen av hvem som ble sagt opp, har selskapet utelukkende lagt vekt på saklige vurderingskriterier i 
samsvar med de retningslinjene selskapet hadde fått gjennom advokatbistand. Man kan velge å beholde dem 
man mener er best kvalifisert, i forbindelse med en slik omlegging. Det er ikke et krav i norsk rett at man må 
legge avgjørende vekt på ansiennitet. Videre fikk arbeidsgiver ingen innspill fra arbeidstaker i drøftelsesmøtet, 
og A viste først under hovedforhandlingen for tingretten til hvem han mener burde ha blitt sagt opp framfor 
ham selv. De ansatte som ble beholdt, hadde dels nødvendige språk- og importkunnskaper, dels truckførerbevis 
og lastebilsertifikat og dels gode ferdigheter med fakturering samt viktige språk- og IT-kunnskaper. 

Det er dermed ikke grunnlag for erstatning eller oppreisning. Uansett kan kravet ikke tas til følge på grunn av 
manglende dokumentasjon. A har verken lagt fram oversikt over ytelser fra NAV, selvangivelser eller 
jobbsøknader. Det er uansett ikke grunnlag for å kreve erstatning for overtidsbetaling for tiden etter at A sluttet. 
Det er heller ikke grunnlag for oppreisning. Prosessen har vært ryddig. 

Når det gjelder saksomkostningsspørsmålet, vises det til blant annet selskapets forlikstilbud. 

Selskapet har lagt ned slik endelig påstand: 

749



1. Anken forkastes. 
 

2. A dømmes til å betale sakens kostnader for lagmannsretten innen to uker fra denne doms forkynning. 
 
 
 
[Lagmannsretten bemerker] 
Lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn tingretten. 

Et sentralt spørsmål i saken er hvor mange timer A arbeidet hver uke de årene han var ansatt i X. A har forklart 
at han arbeidet alle dager unntatt søndag fra klokken 7 til 17, det vil si ti timer per dag i seks dager. Det er på 
det rene at arbeidskontrakten hans gikk ut på 37,5 timer per uke inkludert spisepause. Lønnen var ifølge avtalen 
20 000 kroner per måned brutto. Dette tilsvarer en timelønn på 133 kroner per time. 

X, representert i retten ved styreleder B, har både for tingretten og lagmannsretten gjort gjeldende at As 
arbeidstid var i samsvar med arbeidsavtalen. Hun anfører at det er riktig at det ble arbeidet på lageret fra 
klokken 7 om morgenen til klokken 17, men de ansatte arbeidet skift slik at samlet arbeidstid per uke var i 
samsvar med arbeidsavtalen. Arbeid etter klokken 17 er blitt betalt med 100 kroner ekstra som overtidsbetaling. 

Lagmannsretten finner det klart at bevissituasjonen tilsier at det må anses sannsynliggjort at As opplysninger 
om hvor mye han arbeidet, er riktig. Den er bekreftet av hans kone og av tre tidligere ansatte ved virksomheten 
som er ført som vitner. Det er ikke forhold ved As og vitnenes forklaringer som gir grunn til å mene at de er 
uriktige. At ett av vitnene er As svoger, (ektefellene deres er søstre), er uten betydning for denne vurderingen. I 
den bevissituasjonen som foreligger på bakgrunn av de konsistente og troverdige forklaringene fra de ansatte, 
er det X som må dokumentere sin påstand om hvor mye A har arbeidet. Dette følger også av arbeidsmiljøloven 
§ 10-7 om at det skal foreligge en oversikt hos arbeidsgiver som viser hvor mye den enkelte arbeidstakeren har 
arbeidet. Om X skulle være i besittelse av slik lovpålagt dokumentasjon, er i så fall ikke noe av betydning lagt 
fram for lagmannsretten. Alt som foreligger fra ankemotpartens side, er to udaterte skiftplaner der timene er i 
samsvar med selskapets påstand. Lagmannsretten bemerker at vitnene som har arbeidet for X, forklarte at de 
verken hadde sett eller hørt om slike skiftplaner. Lagmannsretten nevner også at en av dem som er oppgitt på 
listene, etter X' egen anførsel ikke arbeidet for selskapet. Videre foreligger det udatert timelister, ført av B, der 
antall timer som er arbeidet, stemmer nøyaktig med de to framlagte skiftplanene. Dokumentene ble sendt 
Arbeidstilsynet i forbindelse med et tilsyn i oktober 2016. Lagmannsretten bemerker at det må antas å 
forekomme forholdsvis sjelden at en skiftplan over to uker for fem ansatte følges uten et eneste avvik i form av 
senere oppmøte, tilleggsarbeid eller fravær. Dette er likevel av mindre betydning. Det sentrale er selskapets 
manglende evne til å dokumentere den arbeidstiden selskapet gjør gjeldende at A hadde. 

Etter dette finner lagmannsretten det bevist at A arbeidet 60 timer i uken i over fire år uten betaling ut over en 
timelønn på 133 kroner for 37,5 timer per uke og uten overtidsbetaling. 

Tingretten, som kom til motsatt resultat her, har lagt vekt på at verken A eller de andre aktuelle arbeidstakerne 
satte fram noe krav om overtidsbetaling, og at A bare krevde et lønnspålegg på 2 000 kroner. Lagmannsretten 
er uenig i denne vurderingen. At utenlandske arbeidstakere i en situasjon som dette, med til dels dårlige 
norskkunnskaper, uten tariffavtaler og uten en fagforening i ryggen, er forsiktige med å fremme krav overfor 
arbeidsgiver av frykt for å miste jobben, er etter rettens mening ikke unaturlig. Dette illustreres av oppsigelsen 
av A, jf. nedenfor. 

X har begrunnet oppsigelsen av A med rasjonaliseringshensyn og kvalifikasjonsvurderinger. A har under saken 
hele tiden gjort gjeldende at grunnen til at han ble sagt opp, var at han fra og med 5. november 2016 nektet å 
fortsette å arbeide på lørdager fordi arbeidsgiver avslo hans krav på 2 000 kroner mer i måneden i lønn. Det må 
anses bevist at det var dette som var den egentlige oppsigelsesgrunnen. At A ikke direkte krevde 
overtidsbetaling, er ikke egnet til å svekke dette bevisbildet, jf. ovenfor om en arbeidstakers vanskelige stilling i 
en slik situasjon. Selskapets troverdighet svekkes vesentlig når det må konstateres at deres påstand om 
arbeidstid ikke er riktig. I denne situasjonen må lagmannsretten legge til grunn at A har rett i sin anførsel om 
hva som var den egentlige oppsigelsesgrunnen. Dette styrkes av at A og de to som etter ønske fra ham var til 
stede under drøftelsesmøtet, har forklart at arbeidsgiver ga uttrykk for at en av grunnene til at A ble valgt som 
den som måtte slutte, var at han ikke var noe godt forbilde for de andre og ikke adlød instrukser. Det er på det 
rene at det ikke ble satt fram noe krav om overtidsbetaling på møtet, men vitnene har forklart at A ble sint 
under møtet og sa at han visste hvorfor de sa ham opp. 
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En arbeidsuke på 60 timer var klart i strid med arbeidsmiljøloven, i tillegg til at arbeidstimer ut over det avtalte 
skulle vært betalt. En oppsigelse bygd på at en arbeidstaker i denne situasjonen nekter å arbeide på lørdager 
uten høyere lønn, er ikke saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. lovens 
§ 15-7 første ledd, og dermed ugyldig, jf. § 15-12. 

Lagmannsretten oppfatter X' anførsel slik at fordi selskapet var i en omorganiserings- og 
rasjonaliseringssituasjon, var selskapet uansett berettiget til å si opp A fordi det ikke ville bli behov for det 
samme antallet lagerarbeidere etter omleggingen. 

Anførselen kan ikke føre fram. Lagmannsretten er enig i det selskapets advokat anførte i tilsvaret til tingretten 
om hva domstolene kan prøve i forbindelse med en oppsigelse som er begrunnet i arbeidsgivers forhold i form 
rasjonalisering: Domstolene kan prøve om kriteriene for utvelgelse er saklige, om valget mellom de ansatte som 
sies opp, er truffet på et saklig grunnlag, om utvelgelsen har vært forsvarlig, om beslutningen er truffet på et 
riktig og fyllestgjørende faktisk grunnlag og om arbeidsgivers vurderinger har hatt tilstrekkelig bredde. 

Det følger av disse synspunktene at oppsigelsen av A var ugyldig selv om det legges til grunn at X hadde et 
rasjonaliseringsbehov og med rette måtte kunne si opp minst en av sine ansatte på det aktuelle tidspunktet. Det 
er klart at når den sentrale motivasjonen for å si opp akkurat A er den lagmannsretten ovenfor har funnet bevist, 
er oppsigelsen både i strid med kravet om saklige kriterier for utvelgelse, saklig grunnlag for valg mellom de 
ansatte og kravet om at utvelgelsen skal være forsvarlig. Men lagmannsretten tilføyer at når virksomheten har 
basert seg på at lagerarbeiderne skal arbeide opptil 60 timer i uken, bygger beslutningen også på et ikke 
fyllestgjørende faktisk grunnlag: Det må anses høyst tvilsomt om det var grunnlag for å si opp noen dersom de 
ansatte på lageret skulle arbeide i samsvar med den arbeidstiden som var fastlagt i arbeidskontraktene. 
Lagmannsretten anser det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette, og heller ikke på As anførsler om antallet 
arbeidere på lageret og nyansettelser etter at han hadde sluttet. 

Det følger av dette at A har krav på timebetaling for de timene han arbeidet ut over 37,5 timer per uke. I tillegg 
har han krav på overtidsbetaling, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd. Det følger av bestemmelsen at 
tillegget skal være på minst 40 prosent, og det er denne minstesatsen As krav bygger på. X har subsidiært anført 
at det følger av lovens § 10-4 at det bare er arbeid ut over 40 timer i uken som skal anses som overtid. 
Differansen til arbeidsavtalen, to og en halv time, skal derfor ikke betales med overtid. Til dette har A anført at 
§ 10-4 første ledd ikke angir hva som skal dekkes som overtid, men bare fastslår at arbeid ut over 40 timer per 
uke alltid er å anse som overtidsarbeid. 

Etter lagmannsrettens mening skal arbeid på to og en halv time per dag ut over det avtalte på 37,5 timer i uken 
betales med vanlig timelønn uten overtidsgodtgjørelse. Det er § 10-4 første ledd som hjemler kravet på 
overtidsbetaling, og lagmannsretten kan ikke se noe grunnlag for at det skal betales overtid også for arbeid 
innenfor 40 timers uke, jf. § 10-6 andre ledd om overtid: Det arbeidet som regnes som overtidsarbeid, er arbeid 
som varer ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid, som er angitt til 40 timer i uken i § 10-4 første 
ledd. Lønn for to og en halv time per uke skal da ikke tillegges overtid, og As krav må derfor reduseres noe. 
Det har ikke vært innsigelser fra ankemotparten mot at kravet er beregnet for 29 måneder. Lønn med tillegg av 
overtidsgodtgjørelse tilkjennes med 470 090 kroner. Det er ikke grunnlag for anførselen om at kravet er tapt 
ved passivitet. 

Fordi oppsigelsen var usaklig, har A videre krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. 
Erstatningskravet for tapt lønn er på 513 660 kroner. Det bygger på at A etter oppsigelsen fortsatt ville arbeidet 
60 timer i uken, og derfor må få erstattet både vanlig timelønn og overtidsgodtgjørelse. X har anført at kravet er 
for dårlig dokumentert fra As side, og peker på at han verken har lagt fram oppgaver over ytelser fra NAV eller 
eksempler på søknader om arbeid. 

Erstatningen, herunder eventuell oppreisning, skal fastsettes skjønnsmessig til det «retten finner rimelig under 
hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig». 
Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å tilkjenne en erstatning for en arbeidsuke på 60 timer med 
overtidsgodtgjørelse. Det er ikke rimelig å tilkjenne erstatning for lønn i tiden etter at arbeidsforholdet opphørte 
for arbeid i et omfang som er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Videre har A anført at han nektet å 
arbeide overtid da konflikten med arbeidsgiver oppsto. Riktignok var dette først og fremst en nektelse av å 
arbeide på lørdager. A har forklart at grunnen til at han nektet å arbeide på lørdager, var at han ville være mer 
sammen med sin familie. Det må anses som usikkert om A ville ønsket fortsatt å arbeide overtid og eventuelt i 
hvilket omfang. Det er også usikkert om arbeidsgiver ville valgt å pålegge A overtid hvis han hadde forlangt 
overtidsbetaling, noe han forøvrig som nevnt ikke gjorde. Denne usikkerheten rundt kravet må føre til at det 
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bare er rimelig å tilkjenne A erstatning for tapt inntekt i samsvar med ordinær lønn på 20 000 kroner per 
måned. 

Lagmannsretten er enig i at A kunne ha dokumentert situasjonen etter oppsigelsen noe bedre. Men fastsettelsen 
av erstatningen bygger på en helhetsvurdering, der det også må tas hensyn til arbeidsgivers forhold i form av 
pålagt meget lang arbeidstid uten ekstra godtgjørelse. Det har videre formodningen for seg at A har ønsket å 
komme i arbeid igjen etter oppsigelsen, noe han altså gjorde etter 14 måneder etter å ha gjennomført 
kompetansehevingstiltak. Etter dette har A krav på erstatning for lønnstap med 280 000 kroner for 14 måneder. 
Denne lønnsinntekten ville han hatt løpende, og renter for beløpet settes skjønnsmessig til 15 000 kroner, til 
sammen 295 000 kroner. Lagmannsretten tilføyer at det ikke skal gjøres fradrag for dagpenger fra NAV, jf. Rt-
2005-518 avsnitt 72, fordi NAV har krav på tilbakebetaling. 

A har også krevd oppreisning. X har anført at selskapet har gjennomført oppsigelsesprosessen i samsvar med 
prosessreglene i arbeidsmiljøloven, og at det ikke er grunnlag for oppreisningserstatning. Lagmannsretten er 
ikke enig i dette. Arbeidsgiver har gått fram i samsvar med de formelle reglene i arbeidsmiljøloven for så vidt 
gjelder varsel, drøftingsmøte og skriftlig oppsigelse som ikke er i strid med formkravene i loven. Men 
lagmannsretten har funnet det bevist at selskapets begrunnelse for oppsigelsen var en annen enn den som ble 
oppgitt, og at A ble valgt fordi han nektet å arbeide på lørdager uten høyere lønn. Lagmannsretten viser også til 
at A ble pålagt å arbeide 60 timer i uken uten at han fikk godtgjørelse ut over 37,5 timer. Lagmannsretten har 
funnet at selskapet har gitt faktiske opplysninger for retten som er uriktige, og arbeidsgiver har ikke bidratt til å 
opplyse saken, heller tvert om. A har vært nødt til å gå til lagmannsretten for å få gjennomslag for sitt syn på 
saken. Det er etter dette grunnlag for oppreisningserstatning. 

Avgjørelsen er skjønnsmessig, og tilkjent oppreisningsbeløp varierer atskillig i lagmannsrettspraksis. Beløpet 
settes i dette tilfellet til 80 000 kroner. 

Kravet på lønn for utført arbeid og kravet på oppreisning forfalt en måned etter påkrav, det vil si en måned etter 
at As advokat fremmet kravet i desember 2016, jf. lov om renter ved forsinket betaling § 2 første ledd. 

Selv om A ikke har fått medhold i sine krav fullt ut, har han vunnet saken i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-1 
og § 20-2. Han har fått medhold i hovedspørsmålet i saken, nemlig hva som var begrunnelsen for oppsigelsen 
og at den var usaklig, og i betydelig omfang også i sine økonomiske krav. Han tilkjennes fulle 
saksomkostninger for begge instanser etter hovedregelen i § 20-2. Det er ikke grunn til å gjøre unntak fra 
hovedregelen. Saksomkostninger tilkjennes i samsvar med oppgaver med 236 312,50 kroner for tingretten og 
237 443 kroner for lagmannsretten. Beløpene inkluderer merverdiavgift. 

Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning 
 

1. X AS dømmes til å betale A lønn med 470 090 -firehundreogsyttitusenognitti- kroner senest to uker etter 
forkynnelsen av denne dommen, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven fra 19. januar 2017 til 
beløpet betales. 

 

2. X AS dømmes til å betale erstatning til A med 295 000 -tohundreognittifemtusen- kroner senest to uker etter 
forkynnelsen av denne dommen, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven fra forfall til beløpet 
betales. 

 

3. X AS dømmes til å betale oppreisning til A med 80 000 -åttitusen- kroner senest to uker etter forkynnelsen 
av denne dommen, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven fra 19. januar 2017 til beløpet betales. 

 

4. I saksomkostninger for tingretten betaler X AS 236 312,50 -tohundreog-
trettisekstusentrehundreogtolv50/100- kroner til A senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen. 

 

5. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler X AS 237 443 -tohundre-
ogtrettisjutusenfirehundreogførtitre- kroner til A senest to uker etter forkynnelsen av denne dommen.  
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DOM 

 
Saken gjelder krav som bygger på at saksøkerne har vært reelle arbeidstakere i Aleris 
Ungplan & BOI AS.  
 
1 Sakens bakgrunn 
1.1 Partene 
Alle de 24 saksøkerne har jobbet for Aleris Ungplan & BOI AS («Aleris») som 
miljøarbeidere på grunnlag av oppdragsavtaler.  
 
Ved hovedforhandlingens avslutning var syv av saksøkerne blitt fast ansatt i Aleris. Elleve 
hadde sluttet, og seks var fortsatt oppdragstakere.  
 
Varigheten av oppdragsforholdene varierer blant saksøkerne, fra ett til 14 år. Den enkelte 
saksøker omtales nærmere i dommens kapittel 16 følgende. 
 
Saksøkerne har hatt enkeltmannsforetak. I oppdragsavtalene med Aleris er 
enkeltmannsforetakene angitt som part.  
 
Den etablerte betegnelsen på oppdragstakere i Aleris, og i bransjen ellers, er konsulenter. I 
dommen benyttes begge betegnelsene.  
 
Aleris tilbyr omsorgstjenester for voksne og barn, og har også driftet mottak for 
mindreårige flyktninger. Det er offentlig sektor som kjøper omsorgstjenestene, det vil si 
kommuner (psykisk omsorg for voksne), Bufetat (barnevern) og UDI (flyktninger).  
 
Saksøkerne har vært knyttet til det førstnevnte virksomhetsområdet, psykisk omsorg for 
voksne. Brukerne har ulike atferdsproblemer knyttet til rus, psykiatri og psykisk 
utviklingshemming. Mange har sammensatt problematikk.  
 
Aleris har døgnbemannede omsorgsboliger for voksne brukere i hele landet, hvorav ca. 50 
i Aleris Region Øst. De fleste saksøkerne har jobbet på Østlandet. De har jobbet på én eller 
flere boliger.  
 
Aleris etablerte seg innenfor psykisk omsorg for voksne i 2007, gjennom oppkjøpet av 
Bolig- og Omsorgsinstituttet AS («BOI»). Virksomheten i BOI var konsulentbasert fra 
oppstarten rundt år 2000. Noen av saksøkerne var oppdragstakere i BOI også før Aleris 
kjøpte selskapet. 
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Før oppkjøpet av BOI hadde Aleris ikke virksomhet innen voksenomsorg, kun barnevern.  
Det er uomtvistet at Aleris’ virksomhet innenfor barnevern baserte seg på ansatte, ikke 
oppdragstakere.  
 
BOI forble et heleid datterselskap av saksøkte, som da het Aleris Ungplan AS, i tre år etter 
oppkjøpet. I 2010 ble BOI fusjonert inn i morselskapet. Etter fusjonen endret saksøkte 
navn til Aleris Ungplan & BOI AS.  
 
Frem til 2019 var saksøkte en del av Aleriskonsernet, med virksomhet i hele Skandinavia. 
Under hovedforhandlingen endret saksøkte navn til Stendi AS. Navnebyttet var resultat av 
at saksøkte ble solgt til Ambea AB. I samråd med prosessfullmektigene benyttes det gamle 
navnet her. 
 
1.2 Bransjen for psykisk omsorg for voksne 
Bransjen for bo- og omsorgstilbud til voksne med atferdsproblemer vokste frem som en 
følge av blant annet HVPU-reformen. Ansvaret for voksne med atferdsproblemer knyttet 
til rus, psykiatri og psykisk utviklingshemming ble overført fra Staten til kommunene. For 
kommunene ble tilbudet fra de private aktørene en måte å dekke behovet for bo- og 
omsorgstilbud til brukerne på. 
 
Partene synes enige om at oppdragstakere var utbredt i denne bransjen fra starten av. 
Mange med erfaring fra psykiatriske sykehus og statlige institusjoner fortsatte å jobbe med 
samme brukergruppe i private foretak.  
 
1.3 Omsorgsboligene og miljøarbeidet 
Omsorgsboligene er døgnbemannet for å sikre forsvarlige bo- og omsorgstjenester til 
brukerne. Boligene varierer i størrelse og kapasitet. Aleris eier de fleste. Av de 16 boligene 
saken gjelder, er Høvik og Elvetun størst, for inntil henholdsvis 11 og 10 brukere. Det er 
13 av saksøkerne som har hatt hovedtilknytning til Elvetun. De minste boligene har kun én 
bruker, flere har plass til tre til fem.  
 
Boligene er brukernes hjem. Boligene og driften av dem er lagt opp slik at brukerne i størst 
mulig grad oppfatter det slik. Brukerne har egne leiligheter eller hybler i boligen, oftest 
med eget bad og kjøkkenfasiliteter, noen ganger også egen stue. I alle boligene er det i 
tillegg fellesrom til ulike aktiviteter, samt kontor og hvilerom for personalet.  
 
Omsorgsarbeidet i Aleris utføres av miljøarbeidere. Noen har formell utdannelse innen 
helse og omsorg, andre er ufaglærte. I tillegg til miljøarbeidere har Aleris blant annet 
sykepleiere og fagansvarlig psykiater.  
 
Miljøarbeidet har som overordnet mål at brukerne fungerer og har det best mulig i 
dagliglivet ut fra sine individuelle forutsetninger. Saksøkerne og det øvrige personalet ved 
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boligene motiverer og hjelper til med dagliglivets gjøremål, tilpasset den enkelte brukers 
forutsetninger, behov og ønsker. Det dreier seg om døgnrytme, personlig hygiene, 
matlaging, rengjøring, oppfølging av helsetjenester, håndtering av utageringer, og 
samkvem med andre gjennom ulike aktiviteter og måltider.  
 
Stabilitet, kontroll, relasjonsbygging og tillit mellom bruker og personalet står sentralt. 
Partene er enige om at den enkelte miljøarbeiderens relasjonskompetanse er viktig for 
brukerne og uavhengig av formell utdannelse. En trygg og god relasjon mellom brukeren 
og personalet er en forutsetning for at brukerne skal ha et best mulig liv og fungering i 
hverdagen. Alle brukerne har en primærkontakt, en rolle mange av saksøkerne har hatt. 
 
Noen brukere blir værende under Aleris’ omsorg i mange år, mens det for andre dreier seg 
om mer kortvarige opphold. Det hender at brukere under Aleris’ omsorg får markert bedre 
fungering slik at de kan tilbakeføres til kommunen. Andre brukere kan ha mer permanent 
svekket fungering. 
 
Både saksøkerne og Aleris som selskap har utvilsomt gjort en betydelig innsats for å gi 
mange brukere en verdig og meningsfull hverdag.  
 
1.4 Rammebetingelser for voksenomsorg   
Det er kommunene som har ansvar for å tilby innbyggerne nødvendige helse- og 
omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd. Omsorgsbolig til 
personer som trenger det er blant de tjenestene kommunene er pålagt å tilby, jf. § 3-7.  
 
Kommunene kan velge om de selv vil tilby slike tjenester, eller om de vil inngå avtale med 
andre offentlige eller private tjenesteytere, jf. § 3-1 femte ledd. Aleris har avtaler med ulike 
kommuner. I avtalene har Aleris overtatt kommunens ansvar for å levere 
omsorgstjenestene. 
 
Avtalene gjelder kun omsorgstjenester, ikke helsetjenester. Aleris har ikke medisinsk 
behandlingsansvar for brukerne, men samarbeider med kommunehelsetjenesten, fastleger, 
spesialisthelsetjenesten og DPS om oppfølgingen av helsetjenestens behandling.  
 
Avtalene inngås etter offentlige anbudsprosesser. Anbudskonkurransene gjelder ulike typer 
avtaler, rammeavtaler eller enkeltbrukere. Akuttplasseringer på kort varsel forekommer 
også. Kommunene kan si opp avtaler om enkeltbrukere, som regel med én måneds varsel. 
 
Det nærmere innholdet av tjenestene og brukernes rettigheter er i stor grad lovregulert. I 
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 er det et grunnleggende krav at tjenestene skal være 
forsvarlige.  
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I avtalene med kommunene har Aleris påtatt seg å følge en lang rekke nærmere angitte 
krav i lov og forskrift. Også utover det er tjenestene Aleris skal levere nærmere definert i 
avtalene med kommunene og i konkurransegrunnlaget.  
 
Kommunene stiller krav til ivaretakelsen av den enkelte brukeren og følger opp underveis. 
Alle brukerne har vedtak om heldøgns omsorgstjenester, mange også en såkalt individuell 
plan etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. For mange av brukerne stiller kommunen 
bestemte krav til bemanning, for eksempel 1:1 eller 3:1. Bemanningskravene kan variere 
gjennom døgnet og over tid. Enkelte brukere har tvangsvedtak etter helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 9.  
 
Kommunene stiller også generelle krav til Aleris’ virksomhet. De siste årene har flere 
kommuner stilt krav om at en bestemt andel av miljøarbeiderne skal ha formell helsefaglig 
utdanning. De har også begynt å sette tak for andelen konsulenter på omsorgsboligene.  
 
1.5 Utviklingen i bruken av oppdragstakere i Aleris  
Andelen oppdragstakere innenfor virksomhetsområdet psykisk omsorg for voksne var 
betydelig i Aleris frem til 2017. Fra slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 har Aleris gått 
gradvis mer over til ansettelser. Bakgrunnen var dels at oppdragsgiverne begynte å sette 
tak på andelen konsulenter, og dels et forlik med Skatt Øst i kjølvannet av et vedtak i 2016 
om skattemessig omklassifisering av oppdragstakere. Etter det ble konsulentandelen 
redusert fra ca. 40 til i dag ca. 14-15 prosent av personalet. Dette synes uomtvistet.  
 
Søksmålene i saken her ble reist mens denne omleggingen pågikk.  
 
1.6 Arbeidstidsordninger og tariffavtaler i Aleris 
Aleris er bundet av tariffavtaler på tre nivåer: Hovedavtalen mellom LO og NHO, 
Overenskomsten mellom NHO og Fagforbundet, samt en lokal Særavtale. Særavtalen 
fastsetter en lønnsstige med minimumslønn for ansatte, etter utdannelse og ansiennitet.  
 
Både oppdragstakere og ansatte miljøarbeidere i Aleris har ofte lange sammenhengende 
vakter. Partene synes å være enige om at hyppige vaktbytter er generelt negativt for 
brukerne, og at det bør unngås på grunn av brukernes behov for stabilitet og trygge 
relasjoner.  
 
Lange vakter kan etableres på ulike måter innfor rammen av arbeidsmiljølovens regler. 
Medleverforskriften åpner for vakter over flere døgn i strekk. Forskriften har snevert 
nedslagsfelt, men partene er enige om at den gjelder for omsorgsarbeid med den type 
brukere denne saken gjelder. Forskriften stiller krav om ti timer hviletid per døgn, hvorav 
åtte om natten. 
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Særavtalen gir en mer detaljert regulering av medleverordninger i Aleris enn det som 
følger av medleverforskriften. Turnusen beskrevet der er to arbeidsperioder på 3 og 4 døgn 
og en friperiode på 7 døgn etter hver arbeidsperiode (3/7/4/7). Dette innebærer arbeid hver 
tredje helg og gjennomsnittlig 10,5 døgn per måned.  
 
Partene er enige om at et årsverk for medlevere i Aleris er på 2920 timer. For ansatte uten 
medleverordning er et årsverk 1846 timer, eller 1850 timer i gjennomsnitt når skuddår 
medregnes. Forskjellen i arbeidstid gjenspeiler medleveres mulighet for søvn og hvile i 
arbeidstiden (10 av 24 timer). Grunnlønnen omregnet per time er derfor lavere for 
medlevere enn for andre ansatte. 
 
Siden arbeidstiden er ulik for ansatte med og uten medleverordning, er også 
innslagstidspunktet for overtid ulikt. Arbeidsmiljøloven åpner for ulike 
arbeidstidsordninger også for ikke-medlevere. 
 
Særavtalen fastsetter ulike tarifftillegg for henholdsvis medlevere og ikke-medlevere. 
Ansatte uten medleverordning har krav på tillegg som partene med en samlebetegnelse har 
kalt tillegg for ubekvem arbeidstid (kveld, natt, helligdag, helg og skumring). Medlevere 
får ikke disse tilleggene, men i stedet et fast påslag. De siste årene har medlevertillegget 
vært 76 000 kroner per år.  
 
Overtidssatsene i Særavtalen er på 50 og 100 prosent. Dette er over arbeidsmiljølovens sats 
på 40 prosent, jf. § 10-6 ellevte ledd. Også feriepengesatsen er høyere, 12 prosent i 
Særavtalen mot ferielovens 10,2 prosent.   
 
2 Saksbehandlingen for tingretten 
Ved stevning av 2. februar 2018 tok de fem første saksøkerne ut søksmål mot Aleris. De 
krevde dom for at de var fast ansatt. Videre krevde de erstatning etter rettens skjønn oppad 
begrenset til 500 000 kroner, og dom for etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning.  
I seks etterfølgende stevninger, den siste innkommet 5. september 2018, reiste ytterligere 
21 saksøkere tilsvarende krav mot Aleris. Aleris tok til motmæle ved rettidige tilsvar og la 
ned påstand om frifinnelse. 
 
Rettsmekling ble berammet i to av sakene 28. juni 2018. Begge parter ba om utsettelse av 
meklingen i epost av 21. juni 2018. Ny rettsmekling ble berammet 9. august 2018, i fire av 
sakene. Begge parter avlyste rettsmeklingen. Etter anmodning fra partene ble det i stedet 
berammet hovedforhandling over fem dager fra 29. oktober 2018.  
 
Saksøkerne begjærte sakene forent til felles behandling og felles avgjørelse etter 
tvisteloven § 15-6. Saksøkte var enig i at dette var hensiktsmessig.  
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Med henvisning til partenes syn, besluttet forberedende dommer å forene sakene i 
planmøte 29. august 2018. Beslutningen gjaldt både de seks første stevningene med 16 
saksøkere som da var kommet inn til tingretten, og også den den siste stevningen med 10 
saksøkerne som på det tidspunktet ennå ikke var innkommet.  
 
I samme planmøte 29. august 2018 ble hovedforhandlingen omberammet til 12 uker med 
oppstart 7. januar 2019.  
 
Fire av saksøkerne sendte begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete den 
28. august 2018. Saken ble overført til Oslo tingrett som rett verneting. Bakgrunnen for 
begjæringen var at Aleris hadde sagt opp noen av saksøkernes oppdragsavtaler. Aleris 
trakk deretter oppsigelsen. Forføyningssaken ble deretter hevet, men retten tok stilling til 
sakskostnadsspørsmålet ved kjennelse av 14. september 2018. 
 
Aleris’ prosessfullmektig anmodet den 29. oktober 2018 retten om å forelegge 
tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen, i medhold av domstolloven § 51a. I beslutning av 
17. desember 2018 tok retten ikke begjæringen til følge.  
 
To av de opprinnelig 26 saksøkerne, Anne-Grethe Lien og Benedicte Hanche-Olsen, trakk 
sine krav høsten 2018. Etter begjæring fra Aleris avsa retten frifinnende dom 19. desember 
2018 i medhold av tvisteloven §§ 18-4 jf. § 9-7.  
 
Et nytt planmøte ble holdt 17. desember 2018, først og fremst om praktiske spørsmål 
knyttet til hovedforhandlingen og nye krav fra saksøkerne.   
 
Rett før jul 2018 anmodet begge parter om å utsette oppstarten av hovedforhandlingen i en 
uke. Anmodningen ble tatt til følge.  
 
Telefonmøter med prosessfullmektigene ble gjennomført uken før oppstart av 
hovedforhandlingen, etter bytte av fagdommer. Med henvisning til at saken hadde vokst 
betydelig i omfang utover høsten, og at en rekke faktiske og rettslige tvistepunkter ikke var 
klarlagt, reiste dommeren spørsmål om deling saken. Partene motsatte seg deling.  
  
Ved felles prosesskriv innkommet 21. februar 2019 meddelte partene at de hadde avtalt 
stansing i medhold av tvisteloven § 16-17. Stansingen gjaldt ett av kravene til Eirik Reberg 
(saksøker nr. 5), nærmere bestemt kravet om erstatningsansvar for manglende innmelding i 
AFP.   
 
Rettsmekling ble gjennomført 27. og 28. februar 2019. Hovedforhandling ble holdt over 37 
rettsdager i perioden 14. januar til 3. april 2019.  
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Alle saksøkerne møtte og forklarte seg for retten. Fagforbundets representant, Trude 
Stavheim, fulgte hele hovedforhandlingen, jf. tvisteloven § 24-6 (1).  
 
Styreleder i Aleris, Pål Stange, møtte og forklarte seg for retten. Fire av vitnene fra Aleris 
fulgte deler av hovedforhandlingen, jf. tvisteloven § 24-6 (1), Ingvild Kristiansen - direktør 
for omsorgstjenester, Hanne Løvli - HR direktør, Svein Arne Rosland - Regiondirektør og 
Halvor Onarheim - leder CA (Care for Adults).  
  
Retten mottok forklaring fra 24 vitner. Partene la frem et stort antall beregninger og andre 
hjelpedokumenter løpende under hovedforhandlingen. 
 
3 Saksøkerens påstandsgrunnlag og rettslige anførsler  
Saksøkerne har i hovedsak gjort gjeldende: 
 
3.1 Arbeidstakerbegrepet 
Samtlige av saksøkerne har vært reelle arbeidstakere slik dette er definert i 
arbeidsmiljøloven § 1-8.  
 
Realiteten i arbeidsforholdet avgjør om en person er arbeidstaker. Samtlige av de syv 
momentene som inngår i vurderingen av grensen mellom oppdragstaker og arbeidstaker 
taler i denne saken for at saksøkerne har vært arbeidstakere. Lovgivers intensjon er at de 
som har behov for vern skal ha det. Saksøkerne har opplagt hatt behov for vern.  
 
Miljøarbeidere i omsorgsboliger ligger i kjernen av arbeidstakerbegrepet. Selv om hver av 
saksøkerne i prinsippet skal vurderes individuelt, er det ingen forskjeller mellom dem som 
kan tilsi ulik konklusjon. Vernebehovet er det samme for alle. Alle har hatt personlig 
arbeidsplikt og et underordningsforhold til Aleris. Disse to momentene står i en særstilling. 
 
Man kan ikke avtale seg bort fra vernet i arbeidsmiljøloven og ferieloven. Det er derfor 
irrelevant at saksøkerne har inngått oppdragsavtaler med Aleris, og at begge parter har 
forholdt seg til at saksøkerne har vært oppdragstakere.  
 
Det er også irrelevant hva partene har ønsket, fordi vernelovgivningen er preseptorisk. 
 
Det har heller ingen betydning at oppdragstakere har vært utbredt innenfor denne delen av 
omsorgsbransjen - omsorg for voksne med atferdsutfordringer.   
 
Aleris kan ikke høres med at saksøkerne har hatt en frihet til å velge når og hvor mye de vil 
jobbe som taler for oppdragsforhold. Friheten har ikke vært reell fordi de har vært 
avhengig av inntektene. Saksøkerne har måttet stille seg til disposisjon for å få oppdrag. 
Det Aleris kaller frihet har vært usikkerhet for saksøkerne, som underbygger vernebehovet. 
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EØS-retten gir ingen holdepunkter som taler for en annen løsning på klassifiseringen av 
saksøkerne, enn det som følger av tradisjonell norsk arbeidsrett. 
 
Alle kravene følger av feilklassifiseringen av saksøkerne. 
 
3.2 Fast ansettelse 
Seks av saksøkerne har lagt ned påstand om at de er fast ansatt i Aleris. Retten til fast 
ansettelse følger uten videre av at de har vært feilklassifisert som oppdragstakere.  
 
3.3 Lønn som ansatt  
Saksøkerne krever å beholde timesatsen i oppdragsavtalene som grunnlønn i 
ansettelsesforholdet. De av saksøkerne som fortsatt har oppdragsavtaler krever dette 
fremover i tid. De som allerede har blitt ansatt krever også etterbetalt differansen mellom 
det de har fått i lønn (tarifflønn) og det de skulle ha fått i lønn, beregnet ut fra honoraret 
som grunnlønn. 
 
Påstandene om honorarsats som timelønn skal forstås slik at årslønnen i full stilling vil bli 
honorarsatsen x 1846 timer (et årsverk), uavhengig av om vedkommende jobber som 
medlever eller i en annen skift- eller turnusordning. Påstanden innebærer med andre ord 
ikke at årslønnen for medlevere i full stilling blir høyere enn for ikke-medlevere, selv om 
medlevere har 2920 timer arbeidstid per år, inkludert hvile.  
 
Avtalene mellom partene (oppdragsavtalene) skal bare settes til side så langt de er i strid 
med ufravikelig lov. Timehonoraret er ikke lovstridig.  
 
Timehonoraret er heller ikke i strid med tariffavtale. Lønnsstigen i Særavtalen er 
minimumslønn. Det er derfor ikke tariffstridig at saksøkerne vil tjene mer enn 
minimumslønnen.  
 
Lønnsstigen er bare et utgangspunkt. Etter Overenskomst 453 § 5 nr. 3 forutsettes 
individuelle lønnsforhandlinger i tillegg. Konsulenthonorarene må anses som slike 
individuelt forhandlede satser. De avtalte timehonorarene er lovlige og gyldige selv om 
saksøkerne omklassifiseres til arbeidstakere. Ugyldighetsvirkningen rekker bare så langt 
oppdragsavtalene er ulovlige. 
 
Fremover må arbeidsforholdet suppleres med ufravikelig lov og tariffavtale. Lovbestemte 
tillegg og tarifftillegg som for eksempel overtid, medlevertillegg og andre tarifftillegg 
kommer derfor i tillegg. Det ligger imidlertid utenfor påstanden.  
 
Aleris kan ikke høres med at omklassifisering utgjør en bristende forutsetning for den 
avtalte timelønnen. Dersom lønnen skal justeres ned, må det eventuelt skje innenfor 
rammen av arbeidsmiljølovens regler om endringsoppsigelse, i etterkant av en dom. Det er 
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ikke rom for å justere ned avtalt lønn i et løpende arbeidsforhold ut fra avtalerettslige 
ugyldighetsprinsipper.  
 
3.4 Grunnlaget for kravene på lønn, feriepenger og tjenestepensjon 
Status som arbeidstaker utløser en serie av rettigheter. Som følge av feilklassifiseringen har 
saksøkerne krav på etterbetaling av lønnsytelser, feriepenger og etterinnmelding i Aleris’ 
tjenestepensjonsordning.  
 
Saksøkerne har automatisk krav bakover i tid fordi de har vært holdt utenfor vernelovene. 
Høyesteretts og Borgarting lagmannsretts uttalelser i Rt-2013-354 (Avlaster I) uttrykker 
denne selvsagte virkningen av feilklassifisering.  
 
Aleris anførsler om avskjæring og utmåling innebærer i realiteten at all etablert arbeidsrett 
settes til side for krav ved feilklassifisering. Det kan ikke være riktig. 
 
Det har ingen betydning om saksøkerne har ønsket å være oppdragstakere, og om de 
eventuelt har ønsket å jobbe konsentrerte vakter. Saksøkernes krav skal beregnes ut fra 
timene de faktisk har jobbet. Kravene er ren matematikk. 
 
Vernet i arbeidsmiljøloven, ferieloven og tjenestepensjonsloven ble ikke anvendt i sanntid i 
den perioden kravene gjelder. Man kan ikke i ettertid konstruere at saksøkerne var innenfor 
vernet for å redusere kravene. Vernehensyn og allmennpreventive hensyn taler imot det. 
Saksøkernes krav følger dels av lov og dels av tariffavtale. Tariffkravene har forskjellig 
hjemmel ettersom saksøkerne var organisert i fagforening eller ikke, i den aktuelle 
perioden.  
 
De fleste var uorganisert. For dem er hjemmelen for tariffkravene det tariffrettslige 
ufravikelighetsprinsippet. De organiserte utleder kravene direkte fra tariffavtalen. Kravene 
som følger av tariffavtale er forhøyet tariffsats for overtid og feriepenger, tarifftillegg og 
tarifflønn for alle timer med hvilende nattevakt. 
 
3.5 Kravene bakover i tid kan ikke avskjæres utover foreldelse  
Feilklassifisering gir uten videre krav på etterbetaling av ytelser arbeidstakeren skulle hatt. 
Verken rettspraksis eller andre kilder oppstiller noe krav om et særskilt rettslig grunnlag 
utover feilklassifiseringen. Et slikt krav har heller ingen gode grunner for seg. Det er 
arbeidsgivers plikt å følge arbeidsmiljøloven, og risikoen for feil ligger på arbeidsgiveren.   
 
Saksøkernes krav på lønnsytelser, feriepenger og tjenestepensjon kan ikke avskjæres 
utover den alminnelige foreldelsesfristen på tre år. Verken den tariffrettslige 
passivitetslæren eller andre passivitetsbetraktninger, innrettelseshensyn eller aksept hos 
saksøkerne, kan gi grunnlag for dette.  
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Ulovfestestede passivitetsvirkninger 
Aleris kan ikke høres med at saksøkernes krav må avskjæres etter ulovfestede prinsipper 
om passivitet, innrettelse og aksept hos saksøkerne. 
  
Obligasjonsrettslige passivitetsvirkninger har liten plass på et verneområde. Det fremgår 
blant annet av LH-2007-191174. 
 
Saksøkerne bestrider at etterfølgende omklassifisering taler for slik avskjæring. Aleris’ 
innrettelse er ikke et legitimt hensyn fordi Aleris har brutt ufravikelig lov. Det samme 
gjelder om saksøkerne har ønsket å være oppdragstakere og det at saksøkerne ikke 
fremmet krav tidligere.  
 
Det har ingen betydning om fast ansettelse har blitt diskutert i de halvårlige 
kontraktsoppfølgingsmøtene, og hvordan saksøkerne har stilt seg til det. Det er også uten 
betydning at saksøkerne har hatt enkeltmannsforetak, og at partene har innrettet seg etter 
oppdragsavtalene. Oppdragsavtalenes varighet på seks måneder, og praksisen med 
fornyelse ved utgangen av hver kontraktsperiode, er heller ikke relevant. 
 
Den tariffrettslige passivitetslæren  
De delene av saksøkernes krav som bygger på tariffavtale, kan heller ikke avskjæres på 
grunnlag av den tariffrettslige passivitetslæren utviklet av Arbeidsretten.  
 
Saksøkerne er enige i at deler av kravene bygger på økonomiske ytelser i Særavtalen. Det 
gjelder tariffavtalens satser for overtid og feriepenger, tarifftillegg for ubekvem arbeidstid 
og tarifflønn ved hvilende nattevakt for timer de ikke har fakturert for. Saksøkerne er også 
enig i at disse kravene ligger innenfor Arbeidsrettens kompetanse etter arbeidstvistloven § 
1 bokstav i. 
 
Den tariffrettslige passivitetslæren kan ikke anvendes på tariffkravene i saken her fordi 
kravene ikke bygger på noen tariffrettslig tolkningstvil. De bygger på feil anvendelse av 
arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8.  
 
Den tariffrettelige passivitetslæren er begrunnet i tariffpartenes tolkningsmonopol og 
tariffpartenes gjensidige lojalitetsplikt. Disse hensynene gjelder ikke for lovtolking 
generelt og anvendelsen av arbeidstakerbegrepet spesielt.  
 
Følgelig er det ingen grunn til å anvende denne læren for å avskjære krav som oppstår som 
følge av at arbeidsgiver har anvendt arbeidsmiljøloven feil. Det er arbeidsgiver som har 
ansvaret for å anvende arbeidsmiljøloven riktig, jf. § 2-1. Den tariffrettslige 
passivitetslæren har derfor ingen plass ved omklassifisering av oppdragstakere. Det er kun 
foreldelsesreglene som danner rammen for tariffkravene.  
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Subsidiært, for det tilfellet at den tariffrettslige passivitetslæren kommer til anvendelse, må 
uansett kravene også etter denne læren kunne gjøres gjeldende fullt ut tilbake i tid.  
 

(i) Innskrenkende eller presiserende tolkning 
For det første må den tariffrettslige passivitetslæren tolkes og anvendes innskrenkende 
eller presiserende fordi den i så fall anvendes utenfor sitt egentlige område, som er 
tarifftolking. Læren må vike eller tolkes innskrenkende for ikke å gripe inn i annen avklart 
juss, nemlig foreldelseslovens regler og obligasjonsrettslige prinsipper. 
 

(ii) Læren kan ikke anvendes på (ulovlige) oppdragstakere 
For det andre hadde saksøkerne som ulovlige oppdragstakere ikke adgang til de 
organisasjoner som kunne fremmet tariffkrav på deres vegne. Å gi Aleris fordelen av den 
tariffrettslige passivitetslæren i et slikt tilfelle vil stride mot formålet i arbeidsmiljøloven  
§ 1-1 bokstav d). 
 

(iii) Spesielle forhold gjør at kravene ikke avskjæres  
For det tredje foreligger det spesielle forhold som tilsier at ingen del av kravene avskjæres 
utover foreldelse. Etter den tariffrettslige passivitetslæren kan krav gjøres gjeldende lenger 
tilbake enn markeringstidspunktet, når spesielle forhold taler for det. Det ble løsningen i 
LA-2017-170116.  
 
Slike spesielle forhold foreligger også i denne saken. Aleris har ikke vært i aktsom god tro. 
Til støtte for dette har Aleris blant annet vist til selskapsgjennomgangen i forbindelse med 
oppkjøpet av BOI, Høyesteretts prinsipielle avgjørelse i omsorgssektoren fra 2013 i Rt-
2013-354 (Avlaster I), søksmålet om omklassifisering mot Incita i 2013, Skatt Østs 
bokettersyn i Aleris fra 2012 og fremover, og uttalelsene i årsrapporten fra konsernspissen 
Sirela Sweden AB i 2013.  
 
Det bestrides ikke at markeringstidspunktet er den første stevningen i saken av 2. februar 
2018.  
 
Kravene som bygger på lov kan uansett ikke avskjæres ut fra den tariffrettslige 
passivitetslæren. De lovbaserte kravene er overtid med lovbestemt sats (40 prosent), 
feriepenger med lovbasert sats (10,2 prosent), samt tjenestepensjon.  
 
3.6 Ingen merkompensasjon  
Aleris kan ikke høres med at det skal gjøres fradrag for utbetalte konsulenthonorarer i de 
ulike ytelsene saksøkerne nå krever etterbetalt.  
 
Alle ytelsene saksøkerne krever etterbetalt (lønn, feriepenger og tjenestepensjon) må 
beregnes basert på den avtalte timegodtgjørelsen, som er timehonorarene i 
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oppdragsavtalene. Følgelig finnes det ingen merkompensasjon som kan gå til fradrag i 
etterbetalingskravene.  
 
De individuelle avtaleforholdene – oppdragsavtalene – korrigert for ufravikelige 
vernestandarder, danner utgangspunkt for betalingskravene. 
 
Det er dessuten ikke rettslig grunnlag for det Aleris kaller differanseprinsipp ved regulær 
etterbetaling i samsvar med lov og tariffavtale. Det samme gjelder om kravene 
karakteriseres som erstatningskrav.  
 
Selv om retten skulle komme til at ytelsene skal beregnes ut fra lønnsstigen i Særavtalen, 
så kan det uansett ikke gjøres noe fradrag i disse ytelsene for utbetalt konsulenthonorar. 
Det dreier seg om størrelser som ikke lar seg sammenligne.  
 
Lønnsytelser og honorarer er vidt forskjellige størrelser fordi de er uløselig knyttet til 
ulikheter med hensyn til skatt, sykdom, forsikring, permisjoner, trygdeytelser, 
lånemuligheter og vern generelt. For eksempel bygger reglene om overtid ikke bare på 
kompensasjonshensyn, men også allmennpreventive hensyn.  
 
Differanseprinsippet kan heller ikke anvendes på feriepenger. Det er ikke adgang til å 
inkludere feriepenger i en bruttolønn. Etter rettspraksis skal feriepenger betales «om igjen» 
når arbeidsgiver ikke har fulgt ferielovens bestemmelser.  
 
Feriepenger kan med andre ord ikke anses utbetalt gjennom konsulenthonoraret. Det 
gjelder selv om retten skulle komme til at feriepenger skal beregnes på grunnlag av 
tarifflønn og ikke de utbetalte konsulenthonorarene. 
 
Differanseprinsippet kan heller ikke medføre at Aleris slipper å etterinnmelde saksøkerne i 
tjenestepensjonsordningen.  
 
3.7 Lønnskravene – påstandsutformingen  
Påstandene om fullbyrdelsesdom for lønnskrav gjelder tre år tilbake fra stevningen fra den 
enkelte saksøkeren. Krav som er eldre enn tre år er foreldet. Foreldelsesfristene ble først 
avbrutt ved stevningene. 
 
Fullbyrdelsesdom kreves kun frem til 31. oktober 2018. Dette er av praktiske grunner, for å 
muliggjøre beregning av kravene før hovedforhandlingen. Fra 1. november og fremover 
kreves i stedet fastsettelsesdom for de samme lønnskravene. Noen av saksøkerne sluttet i 
Aleris før dette. De krever bare etterbetaling frem til de sluttet. 
 
Lønnskravene består av tre lønnselementer: overtid, tarifftillegg for ubekvem arbeidstid og 
tarifflønn for timer under hvilende nattevakt som saksøkerne ikke har fakturert noe for. 
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Dette er lønnsytelser som saksøkerne skulle ha fått som arbeidstakere. Det er disse 
tilleggene saksøkerne krever etterbetalt. 
 
Lønnsytelsene følger av tariffavtale som Aleris er bundet av - Særavtalen. 
Feilklassifiseringen gir alle saksøkerne krav på etterbetaling for de timene de faktisk har 
jobbet. Hva som er overtid reguleres av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. 
 
3.8 Overtid og tarifftillegg beregnes av konsulenthonoraret 
Overtid og enkelte av tarifftilleggene for ubekvem arbeidstid er tariffestende prosentvise 
tillegg til grunnlønnen. De avtalte timehonorarene i oppdragsavtalene må legges til grunn 
for beregningen av overtid og disse ubekvemstilleggene.  
 
Aleris kan ikke høres med at lønnsstigen i Særavtalen skal legges til grunn i stedet. De 
avtalte timehonorarene er lovlige og gyldige selv om saksøkerne omklassifiseres til 
arbeidstakere. Ugyldighetsvirkningen rekker bare så langt oppdragsavtalene er ulovlige. 
 
3.9 Arbeidstidsordning for beregning av overtid  
Prinsipalt: Alminnelig arbeidstid er 9 timer per dag 
Overtidstimer må beregnes etter arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd og Overenskomstens 
§ 4 nr. 4. Disse bestemmelsene definerer den alminnelige arbeidstiden som ni timer per dag 
og 35,5 timer per uke. Alle timer utover ni timer per dag og 35,5 timer per uke skal regnes 
som overtid. Tarifftillegg for ubekvem arbeidstid skal også beregnes ut fra dette.  
 
Generell innvending mot alternative arbeidstidsordninger 
Aleris kan ikke høres med at overtid og tarifftillegg skal beregnes på noen annen måte enn 
etter hovedregelen om ni timer per dag.  
 
Som oppdragstakere har saksøkerne jobbet uten det vern arbeidstidsreglene gir, og de skal 
få betalt i overensstemmelse med det. Alternative arbeidstidsordninger kan ikke 
konstrueres i ettertid for å slippe å betale overtid. Vern må etableres i sanntid. Overtidskrav 
kan ikke begrenses ut fra en hypotese om hvilke arbeidstidsordninger som kunne ha blitt 
etablert. Arbeidsretten la det til grunn i ARD 2012-282 Bremanger kommune (passiv tid). 
  
Saksøkerne har hatt et tilfeldig og varierende oppdragsmønster som ikke ville vært 
akseptert i noen slags turnus i det normale arbeidslivet. Det er vanskelig å forstå hvordan 
Aleris da kan hevde at det skal foretas en etterfølgende korrigering av etterbetalingskrav, 
som om reglene for alternative arbeidstidsordninger var fulgt. 
 
Aleris anførsler om å beregne lønnskravene ut fra alternative arbeidstidsordninger vil ikke 
motivere arbeidsgivere til å følge loven. Brudd får ingen, eller små, økonomiske 
konsekvenser.  En slik løsning strider mot formålet i arbeidsmiljøloven § 1-1. 
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Aleris’ anførsel om medleverordning 
Selv om saksøkerne er enige i at brukerne ved boligene har en problematikk som faller inn 
under medleverforskriften § 1, kan overtidskravene ikke beregnes ut fra 
arbeidstidsordninger som medlever.  
 
I tillegg til saksøkernes generelle innvending mot alternative arbeidstidsordninger, er det 
flere andre grunner til det: 
 

(i) Det foreligger ikke relevant samtykke fra tillitsvalgt  
Medleverforskriften utvider rammene for arbeidstid vesentlig. Bruk av denne adgangen 
forutsetter relevant samtykke. Her foreligger ikke relevant samtykke, verken fra 
fagforeningen eller fra saksøkerne.  
 
I tariffbundne virksomheter har fagforeningen eksklusiv kompetanse til å inngå avtaler om 
medleverordning. Kravet til avtale med tillitsvalgt følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 
fjerde ledd og av tariffavtaler som Aleris er bundet av. Slik retten oppfattet saksøkerne 
siktes det her til Særavtalen.  
 
At kompetansen til å beslutte og samtykke til medleverordning etter ordlyden i 
medleverforskriften § 2 er lagt til arbeidsgiver og arbeidstaker endrer ikke dette. 
Fagforeningens kompetanse etter arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd til å avtale avvik 
fra arbeidstidbestemmelsene gjelder i tillegg til medleverforskriften. Det fremgår 
uttrykkelig at medleverforskriften § 1 fjerde ledd at arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
arbeidstid fortsatt gjelder. Det er ikke gjort presiseringer og unntak i forskriften.  
 
Fra Aleris ble tariffbundet i 2012 har derfor ikke lenger arbeidsgiver og arbeidstaker hatt 
kompetanse til inngå avtale etter medleverforskriften § 2 uten avtale med fagforeningen. I 
tariffbundne virksomheter må medleverturnus både etter første og andre ledd i forskriftens 
§ 2 etableres etter avtale med fagforeningen. Første ledd gjelder medleverordninger inntil 
48 timer per uke og andre ledd inntil 60 timer per uke. For medleverordning etter annet 
ledd må det i tillegg innhentes individuelt samtykke fra den enkelte arbeidstaker. 
 
Kravet om avtale med tillitsvalgte følger også av Særavtalen. Den må forstås slik at den 
fratar Aleris og den enkelte ansatte kompetansen til å avtale (andre) medleverordninger 
etter medleverforskriften § 2. Den enkelte arbeidstaker kan ikke avtale en annen 
arbeidstidsordning enn den tariffavtalen åpner for.  
 
Særavtalen har åpnet for medleverturnus i den aktuelle perioden, men denne avtalen kan 
ikke gjøres gjeldende for saksøkerne. Turnusen i Særavtalen er 3-7-4-7. Den enkelte 
arbeidstaker kan ikke avtale andre turnuser enn dette. Andre medleverordninger enn den 
som fremgår av Særavtalen krever egne avtaler med tillitsvalgt. Slik avtale foreligger ikke. 
På dette punkt ble formuleringen i Særavtalen noe endret fra 1. juli 2018, men kravet om 
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egne avtaler med tillitsvalgt om avvikende medleverordninger gjaldt både før og etter 
denne endringen.  
 
Aleris kan ikke høres med at Gulliksruds samtykke til medleverordning fra 21. juni 2012 
kan gjøres gjeldende for saksøkerne. Han var ikke selv organisert og derfor ikke tillitsvalgt 
i lovens forstand. Han representerte ikke fagforening med innstillingsrett, jf. 
arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd. Uansett representerte han ikke mer enn 50 prosent 
av de ansatte, som etter arbeidsmiljøloven § 10-12 femte ledd er en forutsetning for å 
kunne gjøre avtalen gjeldende for andre. Fagforeningene i LO og YS har eksklusiv 
kompetanse til å inngå relevante avtaler.  
 

(ii) Det er ikke inngått individuelle avtaler om medleverordning 
Saksøkernes vaktønsker, og når de har stilt seg til disposisjon for oppdrag, kan ikke anses 
som samtykke etter medleverforskriften § 2 andre ledd, til arbeidstid inntil 60 timer per 
uke.  
 
De har blitt behandlet som oppdragsgivere, uten samtykkekompetanse etter 
vernelovgivningen. Saksøkerne var ikke i en posisjon til å forhandle om vern. Vaktønskene 
kan da ikke anses som samtykke etter vernelovgivningen. Uansett har saksøkerne i 
realiteten ikke stått fritt til å bestemme når de vil jobbe.  
 

(iii) Medleverforskriftens og tariffavtalens regler ble faktisk ikke fulgt  
Saksøkernes arbeidstider i de tre aktuelle årene har ikke vært i samsvar med Særavtalens 
medleverturnus, som er 3/7/4/7. Heller ikke medleverforskriftens rammer ble fulgt i den 
treårsperioden overtidskravene gjelder. Ingen av saksøkerne har hatt faste turnuser. Det 
utelukker at overtid beregnes som om reglene var fulgt.  
 
Hviletidsbestemmelsene i medleverforskriften § 3 er massivt brutt. Våkne nattevakter er i 
strid med medleverforskriften § 3. Brudd på medleverforskriftens grenser må innebære at 
overtid beregnes ut fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd om ni timers 
arbeidstid per dag.  
 
Flere av saksøkerne ikke har hatt tilgang til egnet hvilerom, slik medleverforskriften stiller 
krav om, jf. § 1 tredje ledd. Forskriften må forstås slik at den stilte krav om egnet hvilerom 
også før det kom inn uttrykkelig fra 1. juli 2017.  Tilgangen til egnet hvilerom har variert 
mellom boligene og over tid.  
 
Aleris’ anførsel om kombinasjon av ordinær arbeidstid og medleverordning 
Aleris kan ikke høres med at overtid og tarifftillegg skal beregnes basert på en 
kombinasjon av ulike arbeidstidsordninger. Det er ikke rettslig adgang til å kombinere 
arbeidstidsordninger i arbeidsmiljølovens i kapittel 10 med medleverordning. Aleris har 
heller ikke pekt på noe gyldig rettslig grunnlag for en slik kombinasjonsordning. 
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En slik ordning innebærer massive unntak fra arbeidsmiljøloven og tariffavtalen, som 
verken er eller kunne vært etablert. Slik kombinasjon kan ikke være mulig selv om det her 
dreier seg om etterfølgende omklassifisering. 
 
Aleris’ anførsel om gjennomsnittsberegning 
Aleris kan ikke høres med sin atter subsidiære anførsel om gjennomsnittsberegning etter 
arbeidsmiljøloven § 10-5 første eller andre ledd.  
 
Gjennomsnittsberegning etter andre ledd forutsetter etter ordlyden avtale med tillitsvalgt. 
Slik avtale foreligger ikke. 
 
I tariffbundne virksomheter som Aleris kreves avtale med tillitsvalgt også for 
gjennomsnittsberegning etter første ledd, selv om det ikke fremgår av ordlyden. 
Saksøkernes rettslige begrunnelse for denne anførselen er den samme som for 
medleverordning. Kravet om avtale med tillitsvalgt følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 
fjerde ledd og av Særavtalen.  
 
Tariffavtalen fratar den enkelte arbeidstaker denne kompetansen gjennom tariffavtalens 
regulering av arbeidstid. At dette kan gjøres ved tariffavtale følger av § 10-12 fjerde ledd 
og det tariffrettslige ufravikelighetprinsippet. Den enkelte arbeidstaker kan ikke avtale en 
annen arbeidstidsordning enn det tariffavtalen åpner for.  
 
Avtalen om gjennomsnittsberegning fra 15. juni 2016 mellom Aleris og Gulliksrud kan 
ikke gjøres gjeldende for saksøkerne. Gulliksrud var ikke organisert, og ikke tillitsvalgt i 
lovens forstand. Den avtalen gjaldt dessuten kun de ansatte, ikke oppdragstakerne, selv om 
de var feilklassifisert.  
 
Under enhver omstendighet kan ikke ønsker om vakter konsentrert i perioder anses som 
saksøkernes samtykke til gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven § 10-5 første 
ledd. Som oppdragstakere sto ikke saksøkerne i noen verneposisjon og ga ikke noe fritt og 
informert samtykke. Saksøkerne har verken muntlige eller skriftlige avtaler om 
gjennomsnittsberegning. Dette i motsetning til situasjonen i Rt-2004-53.  
 
Hvis retten kommer til at arbeidstiden likevel skal gjennomsnittsberegnes, må overtid 
beregnes slik at det slår inn etter 10 timer fra 1. juli 2015, i samsvar med lovendringen, 
ikke etter 12,5 timer slik Aleris har beregnet.  
 
Aleris’ anførsel om passiv tid etter arbeidsmiljøloven § 10-4 andre ledd  
Aleris kan heller ikke høres med at innslagspunktet for overtid utsettes med to timer etter 
reglene om passivt arbeid i arbeidsmiljøloven § 10-4 andre ledd.  
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Saksøkerne har ikke hatt arbeid av passiv karakter, slik bestemmelsen krever. Under 
enhver omstendighet kan ikke eventuelle passive perioder medføre at den alminnelige 
arbeidstiden utvides. Slik ordning må innføres i forkant, jf. ARD-2012-282. 
 
Subsidiært kan dette kun gjelde hvilende nattevakter. I så fall må det foretas et 
skjønnsmessig fradrag overtid for hver av saksøkerne.  
 
Aleris’ anførsel om døgnskille 
Det er ikke anledning til å beregne overtid med døgnskille ved sammenhengende arbeid 
utover et døgn. Vakter utover et døgns varighet medfører sammenhengende 
overtidsbetaling. 
 
Særlig om saksøker nr. 26, Oskar Wilhelmsen 
Også Wilhelmsen har krav på overtid. Aleris kan ikke høres med at han har hatt en særlig 
selvstendig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 annet ledd. 
 
Subsidiært har arbeidstidsordningen uansett vært i strid med § 10-2 (2). Han skal da ha 
overtid utmålt etter rettens skjønn. 
 
3.10 Subsidiære beregninger av lønnskravene 
Saksøkerne krever subsidiært etterbetaling av lønn med lavere beløp enn de prinsipale. 
Dette gjelder for det tilfellet at Aleris skulle få medhold i én eller flere av sine 
innvendinger til saksøkernes beregninger.  
 
I så fall må lønnskravene beregnes for den enkelte saksøker i tråd med de forutsetningene 
retten kommer til at skal legges til grunn. I saksøkernes endelige versjoner av 
hjelpedokumentene med beregninger av lønnskravene er det 12 alternative beregninger per 
saksøker.  
 
I tillegg kommer saksøktes åtte alternative beregninger per saksøker. De til sammen 20 
alternative beregninger per saksøker dekker ikke alle mulige domsutfall. I den grad retten 
legger til grunn forutsetninger som ikke fullt ut samsvarer med én av beregningsmåtene i 
noen hjelpedokumentene, kan retten fastsette beløpet skjønnsmessig, ut fra hva som anses 
sannsynliggjort. 
 
Hvis saksøkerne ikke får medhold i at lønnskravene skal beregnes ut fra 
konsulenthonoraret, så må det i stedet beregnes ut fra den aktuelle saksøkerens 
innplassering i Særavtalens lønnsstige.  
 
Hvis Aleris får medhold i at kravene som bygger på tariffavtale avskjæres grunnlag av den 
tariffrettslige passivitetslæren, så har saksøkerne uansett krav på overtid med lovens sats på 
40 prosent, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd. Retten kan også komme til at lovens 
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sats gjelder for en del av treårsperioden kravet gjelder for, men med tariffsats etter et 
skjæringstidspunkt innenfor treårsperioden. Et slikt skjæringstidspunkt innenfor 
treårsperioden kan bygge på den tariffrettslige passivitetslæren. 
 
Ut fra Aleris anførsler er det også en rekke mulige utfall for hvilke timer som skal regnes 
som overtid. Ukebegrensningen er ikke lagt inn i noen av beregningene. Partene er enige 
om at det gjør minimale utslag og at retten kan se bort fra det. 
 
3.11 Forsinkelsesrenter av lønnskravene 
Saksøkerne har krav på forsinkelsesrenter av lønnskravene i medhold av 
forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd. For dette kreves fastsettelsesdom. 
 
Forsinkelsesrenter løper fra månedlige suksessive forfall den 15. i hver måned, jf. 
bestemmelsens andre punktum, første alternativ (forfallsalternativet). Subsidiært løper 
forsinkelsesrentene fra én måned etter stevningen, jf. andre alternativ (påkravsalternativet).  
 
Forfallsalternativet gjelder når forfallsdagen er fastsatt i forveien. Her må lønnsutbetaling 
anses fastsatt til den 15. i hver måned, i tråd med Aleris praksis. Hvis saksøkerne hadde 
vært fast ansatt ville lønnsutbetalingene forfalt 15. i hver måned. Det ville ha fremgått av 
arbeidsavtalene, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav i) og § 14-15 første ledd. 
En påkravregel kan ikke avtales i arbeidsforhold, på grunn av § 14-6 bokstav i). 
Oppdragsavtalene inneholder bestemmelser om månedlige utbetalinger.  
 
De sentrale hensynene bak forsinkelsesrenter, prevensjon og reparasjon, taler for å anvende 
første alternativ. Det er urimelig om retten til forsinkelsesrenter for lønnsutbetalinger går 
tapt når arbeidsgiver har feilklassifisert saksøkerne som oppdragstakere.  
 
3.12 Etterbetaling av feriepenger  
Saksøkerne har også krav på etterbetaling av feriepenger. For dette kreves 
fastsettelsesdom. 
 
Som oppdragstakere har saksøkerne aldri hatt ferie i ferielovens forstand eller mottatt 
feriepenger. Oppdragsfrie perioder kan ikke anses som ferie i ferielovens forstand. 
 
Ingen foreldelse av feriepengekrav 
Saksøkerne har krav på feriepenger for hele perioden de har jobbet for Aleris. Ingen del av 
saksøkernes feriepengekrav er foreldet, heller ikke det som er opptjent lenger enn tre år 
forut for stevningen.  
 
Foreldelsesfristen har ikke begynt å løpe fordi feriepengene ikke har forfalt, jf. 
foreldelsesloven § 3 nr. 1. Feriepenger forfaller først når ferie faktisk tas ut. Først da har 
arbeidstakeren rett til å kreve oppfyllelse. Saksøkerne har ikke hatt ferie i ferielovens 
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forstand fordi de ikke har fått feriepenger. I ferieloven er feriefritid og feriepenger uløselig 
knyttet sammen.  
 
Det følger av ferieloven § 7 at ferie overflyttes til etterfølgende år når ferie ikke tas ut. I 
slike tilfeller utbetales feriepengene for den overførte del først når ferien faktisk tas, jf. 
ferieloven § 11 nr. 2. Det er ingen grense for hvor mange år ferie og feriepenger kan 
overføres. 
 
Det er uten betydning for spørsmålet om foreldelse at Aleris har fast praksis for utbetaling 
av feriepenger 28. juni etterfølgende år. 
 
Foreldelsesfristen begynner å løpe når en oppdragstaker slutter, fordi feriepengene da 
forfaller etter ferieloven. Det er på det rene at fristen ble avbrutt innenfor treårsfristen for 
de av saksøkerne som sluttet før søksmålet. 
 
Feriepengegrunnlaget 
For de tre siste årene frem til stevning er feriepengegrunnlaget det honoraret den enkelte 
saksøkeren har mottatt, med tillegg av lønnskravet som kreves etterbetalt for den aktuelle 
perioden. Hvis retten tilkjenner etterbetaling av lønn med lavere beløp enn de prinsipale 
kravende, så er saksøkerne enige i at det samme lavere beløpet skal inngå i 
feriepengegrunnlaget. 
 
For perioden mer enn tre år før stevningen er også feriepengegrunnlaget det utbetalte 
honoraret med tillegg av foreldede lønnskrav, beregnet på samme måte. 
 
Feriepengesatsen  
Feriepengesatsen er den forhøyede satsen på 12 prosent i Særavtalen. Dersom retten 
kommer til at tariffkrav avskjæres forut for et skjæringstidspunkt, må subsidiært 
ferielovens sats på 10,2 prosent gjelde frem til det tidspunktet. 
 
3.13 Forsinkelsesrenter av feriepenger 
Saksøkerne krever ikke prinsipalt forsinkelsesrenter av feriepenger fordi de mener 
feriepengene ikke er forfalt.  
 
For det tilfellet at retten kommer til at noen del av feriepengekravene har forfalt, krever 
saksøkerne subsidiært forsinkelsesrenter av forfalte feriepengekrav.  
 
Forfallstidspunktet for de respektive feriepengekravet er i så fall 31. desember året etter 
opptjening. Subsidiært er forfall 28. juni året etter opptjening. Den rettslige begrunnelsen 
for forfallsalternativet i forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd for lønnskrav, med 
suksessive forfall, gjelder også for feriepenger. 
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Atter subsidiært er forfall én måned etter stevning, etter påkravsalternativet.  
 
3.14 Oppreisningserstatning etter ferieloven  
Saksøkerne har krav på oppreisning etter ferieloven § 14 jf. § 7 fordi Aleris ikke har sørget 
for at saksøkerne har fått feriefritid og feriepenger i samsvar med ferieloven. 
Oppreisningen bør settes til minst 10 000 kroner per saksøker for ikke å være illusorisk.  
 
3.15 Etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning 
Som følge av feilklassifiseringen har Aleris plikt til å etterinnmelde saksøkerne i selskapets 
tjenestepensjonsordning. Plikten følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon § 2-1.   
 
3.16 Erstatning for uberettiget oppsigelse og avskjed 
16 av saksøkerne krever erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12. Fem krever kun 
erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning). De 11 andre krever både erstatning for 
økonomisk tap og oppreisning.   
 
Også Monica Jørstad kan kreve erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12. 
Epostkorrespondansen etter oppsigelsen kan ikke anses som en sluttavtale. Temaet var 
betaling for vakter hun var satt opp på. Jørstad trodde at hun ikke hadde noen rettigheter 
etter arbeidsmiljøloven, en uriktig forutsetning som Aleris var ansvarlig for. 
 
Oversikt over anførte oppsigelser, endringsoppsigelser og avskjeder 
For ni av saksøkerne er grunnlaget ugyldig oppsigelse. To av disse ni anfører 
endringsoppsigelse i tillegg. Fire av saksøkerne mener de ble uberettiget avskjediget. For 
de tre siste er grunnlaget endringsoppsigelse.   
 
Cato Gulestø, Mats Rolfsen, Mikael Wiborg og Christian Berge fikk ikke forlenget 
oppdragsavtalene ved utgangen av 2017, på bakgrunn av det som i saken her er omtalt som 
Skatt Øst-prosessen. De fire ble heller ikke tilbudt fast stilling. Dette må anses som ugyldig 
oppsigelse. 
 
Aleris terminerte oppdragsavtalene med Siw Holgersen, Tore Johan Olsen, Kim Pilgaard 
og Nicolai Bråten 24. august 2018. Oppsigelsene ble trukket seks dager senere etter at de 
hadde begjært midlertidig forføyning. Bråten ble deretter endringsoppsagt i september 
2018 ved at han fikk tildelt færre vakter enn tidligere, utelukkende våkne nattevakter, og på 
en annen bolig. 
 
Lars Christian Aaserød ble først endringsoppsagt 31. desember 2017 ved overgang til 
stilling som timevikar. Deretter ble han oppsagt 6. juli 2018, med den begrunnelse at han 
ikke hadde signert på avtalen som tilkallingsvikar. 
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Sami Aiad ble også endringsoppsagt 31. desember 2017 ved overgang til stilling som 
timevikar. Deretter ble han endringsoppsagt i august/september 2018 ved en betydelig 
reduksjon av tildelte vakter. 
 
Magdalena Frosik ble endringsoppsagt 10. september 2018 ved at Aleris halverte oppsatte 
vakter. Tilsvarende ble Jeniffer Antonsen endringsoppsagt i august/september 2018 ved en 
betydelig reduksjon av tildelte vakter. 
 
Gry Eriksen ble muntlig avskjediget på dagen 10. oktober 2017. Tilsvarende ble Monica 
Jørstad avskjediget 28. oktober 2016. Catalin Ailenei og Morten Mysen ble avskjediget 
siste halvdel av november 2017 i forbindelse med at boligen på Sjåstad ble nedlagt.  
 
Hvorfor oppsigelsene er ugyldige og avskjedene uberettigede 
Det er på det rene at Aleris ikke fulgte saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven, 
ettersom Aleris forholdt seg til at saksøkerne var oppdragstakere.  
 
Heller ikke for Aaserød ble saksbehandlingsreglene fulgt. Han hadde stilling som 
timevikar da han ble sagt opp. Verken den oppgitte eller den reelle begrunnelsen var saklig 
grunn for oppsigelse.  
 
Aaserød og Aiad var feilklassifisert som oppdragstakere ut 2017, og derfor reelt fast 
ansatte arbeidstakere. Når de deretter kun ble tilbudt stilling som tilkallingsvikar var det en 
endringsoppsigelse. 
 
Bråten, Aiad, Frosik og Antonsen fikk færre vakter høsten 2018 enn de hadde hatt til da, 
og til dels også andre eller kortere vakter. Aleris avviste å gå i dialog om lovlige og 
tilpassede arbeidstidsordninger.   
 
Oppsigelsene 24. august 2018 var en følge av søksmålet.   
 
Aleris kan ikke høres med at oppsigelsene og avskjedene må anses som «utestengelse» 
med den følge at erstatning må vurderes etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. 
Erstatning må forankres i arbeidsmiljøloven § 15-12. Preseptorisk vernelovgivning kan 
ikke omgås med semantikk. Arbeidsmiljøloven regulerer uttømmende avslutningen av 
tiltrådte arbeidsforhold. Subsidiært må de anses som urettmessige suspensjoner som gir de 
samme rettskrav som ugyldige oppsigelser og urettmessige avskjeder, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 15-13.   
 
Det har ingen betydning at noen av saksøkerne ikke søkte om fast stilling tross 
oppfordring. En arbeidstaker har ikke plikt til å søke på sin egen stilling for å beholde den. 
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Erstatning for økonomisk tap 
Aleris må erstatte saksøkernes lønnstap fullt ut. Lønnstapet er beregnet for ni av de som 
krever erstatning for lønnstap. For Aiad og Antonsen er det ikke beregnet og må fastsettes 
skjønnsmessig. 
 
Det skal ikke gjøres fradrag for andre inntekter. Kun eventuelle sykepenger skal trekkes 
fra.  
 
Andre inntekter kan bare trekkes fra hvis dreier seg om et «fast og ordnet» arbeidsforhold, 
og arbeidstakeren har vært «forholdsvis lenge» ute av stillingen, jf. Rt-2005-518 og Ot.prp. 
nr. 42 (1975-76) side 78. 
 
For de fleste saksøkerne er tapsperioden 3,5 måneder, som ikke er «forholdsvis lenge». 
Inntekter fra fast arbeid andre steder kommer derfor ikke til fradrag. Timevikariat og 
oppdrag andre steder er i tillegg ikke tilstrekkelig «fast og ordnet» arbeidsforhold til at 
inntektene kan komme til fradrag. 
 
Lønnstapet må beregnes ut fra oppdragsavtalenes timehonorar, ikke tarifflønn. 
Stillingsprosenten må beregnes ut fra et alminnelig årsverk på 1846 timer. Aleris kan ikke 
høres med at stillingsprosenten skal beregnes som medlever ut fra 2920 timer. For Aiad og 
Antonsen er beregninger ikke fremlagt, og lønnstapet må fastsettes skjønnsmessig. Fem av 
saksøkerne har ikke lidt økonomisk tap og krever kun oppreisning.  
 
Det foreligger ingen omstendigheter som tilsier at erstatningen for inntektstap skal 
reduseres skjønnsmessig. Det har ingen betydning for utmålingen at saksøkerne ikke søkte 
om ansettelse tross oppfordringer.  
 
Aleris har ikke ført tilstrekkelig bevis for de omstendigheter som anføres om Eriksen og 
Aaserød. Anførselen om Eriksen gjelder et straffbart forhold. Det skjerpede beviskravet 
som gjelder for oppsigelse på grunnlag av særlig belastende faktisk forhold må også gjelde 
når det anføres som grunnlag for å redusere erstatningen. 
 
Oppreisning 
Det spesielle i denne saken er at saksøkerne er lite å klandre for de forhold som ligger bak 
oppsigelsene og avskjedene. Vanligvis i saker om oppsigelse og avskjed ligger det noe 
kritikkverdig bak fra arbeidstaker, men arbeidsgiver kan ha gått for langt i sin reaksjon. 
Det må gjenspeiles i erstatningen for ikke-økonomisk tap.  
 
Konvensjonalboten på 100 000 kroner i oppdragskontraktene bør danne et gulv for 
oppreisningen. Feilklassifiseringen kan ikke hensyntas i Aleris favør. Det kan heller ikke 
tillegges vekt i saksøkernes disfavør om de ikke har ønsket eller søkt fast stilling.  
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Oppsigelsen av fire av saksøkerne er særlig graverende. De ble sagt opp som en 
konsekvens av søksmålet, og beslutningen om å si dem opp ble forankret i ledelsen. Aleris 
kommenterte oppsigelsen i media – et tydelig signal til andre som kan tenke seg å forfølge 
sine rettigheter ved søksmål. At Aleris trakk oppsigelsene seks dager senere har liten 
betydning. Da var det inngitt begjæring om midlertidig forføyning, og skaden var allerede 
skjedd. 
 
For Eriksen og Aaserød kan Aleris anførsler om feil begått av dem ikke tillegges vekt. For 
Jørstad er tidsforløpet på to år fra avslutning av arbeidsforholdet og frem til stevning uten 
betydning for oppreisningen.     
 
4 Saksøkerens påstander 
Etter flere endringer og justeringer under saksforberedelsen og i hovedforhandlingen, la 
saksøkerne i prosedyren ned slik påstand: 
 
Saksøker nr. 1 - Cato Gulestø 
 

1. Cato Gulestø har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Gulestø og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
2.1. Stendi AS betaler til Cato Gulestø et beløp oppad begrenset til kr 797 645 for 

perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
2.2. Cato Gulestø har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av 

etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

778



 
Etterbetaling av lønn fra og med Gulestøs tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi i 
januar 2019: 

 
2.3. Cato Gulestø har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differanse mellom utbetalt 

lønn og opptjent lønn basert på timelønn som fremgår av påstandens punkt 1 
fra og med Gulestøs tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi i januar 2019. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
2.4. Cato Gulestø har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av 

etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Gulestøs tiltredelse i Stendi AS i 

mai 2014 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3]:  
 

3.1. Cato Gulestø har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra og 
med Gulestøs tiltredelse i Stendi i mai 2014 til og med 31. desember 2017.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
Feriepengegrunnlaget fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Gulestø i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Gulestøs tiltredelse i Stendi i mai 2014 til og 
med 31. desember 2014: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Gulestøs tiltredelse i Stendi i mai 2014 til og 
med 31. desember 2014 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Gulestø i denne 
perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Gulestøs da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært minste 
tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 
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Feriepengesats: 
 

Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 3.1 har forfalt, har Cato Gulestø rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 
forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, fra forfall 
av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, subsidiært 
28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter stevning. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
4. Stendi AS betaler til Cato Gulestø erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra og med 1. januar 2018 til 15. april 2018 jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
5. Stendi AS betaler til Cato Gulestø oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 5] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Cato Gulestø i tjenestepensjonsordningen med 

virkning fra og med 2. februar 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 
 

7. Stendi AS erstatter Cato Gulestø sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand punkt 
7] 

 
Saksøker nr. 2 - Mats Ravnanger Rolfsen 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Mats Ravnanger Rolfsen et beløp oppad begrenset til kr 
732 747 for perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017 
som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg 
og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 

780



lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
1.2. Mats Ravnanger Rolfsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Rolfsens tiltredelse i Stendi AS i 

juli 2014 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Mats Ravnanger Rolfsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger 
opptjent fra og med Rolfsens tiltredelse i Stendi i juli 2014 til og med 31. 
desember 2017.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
Feriepengegrunnlaget fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Rolfsen i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Rolfsens tiltredelse i Stendi i juli 2014 til og 
med 31. desember 2014: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Rolfsens tiltredelse i Stendi i juli 2014 til og 
med 31. desember 2014 utgjør honorar utbetalt fra Stendi AS til Rolfsen i 
denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Rolfsens da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært minste 
tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  
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2.2. Mats Ravnanger Rolfsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 
forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Mats Ravnanger Rolfsens 
arbeidsforhold i Stendi AS opphørte (31. desember 2017), subsidiært 31. 
desember året etter opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter opptjening, 
atter atter subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på 
grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive feriepengekravet. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

3. Stendi AS betaler til Mats Ravnanger Rolfsen erstatning fastsatt etter rettens skjønn 
for inntektstap i perioden fra og med 1. januar 2018 til 15. april 2018 jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
4. Stendi AS betaler til Mats Ravnanger Rolfsen oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Mats Ravnanger Rolfsen i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 2. februar 2015 til og med 31. 
desember 2017. [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
6. Stendi AS erstatter Mats Ravnanger Rolfsen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 5] 
 
Saksøker nr. 3 - Gry Therese Eriksen 
 

1. Gry Therese Eriksen har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Eriksen og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. januar 2015 til og med 10. oktober 2017: 

 
2.1. Stendi AS betaler til Gry Therese Eriksen et beløp oppad begrenset til kr 824 

841 for perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 10. oktober 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
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lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
2.2. Gry Therese Eriksen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med Eriksens tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi AS 
etter mai 2018: 

 
2.3. Gry Therese Eriksen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differanse mellom 

utbetalt lønn og opptjent lønn basert på timelønn som fremgår av påstandens 
punkt 1 fra og med tiltredelse i Eriksens tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi 
AS etter mai 2018. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
2.4. Gry Therese Eriksen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Eriksens tiltredelse i Stendi AS i 

februar 2013 til og med 10. oktober 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]:  
 

3.1. Gry Therese Eriksen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent 
fra og med Eriksens tiltredelse i Stendi AS i februar 2013 til og med 10. 
oktober 2017, subsidiært har hun rett til å få utbetalt feriepenger opptjent fra 
og med 1. januar 2014 til og med 10. oktober 2017.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. januar 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med 1. januar 2015 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Eriksen i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1 og 2.3.  
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Feriepengegrunnlag fra og med Eriksens tiltredelse i Stendi februar 2013 til og 
med 31. desember 2014: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Eriksens tiltredelse i 
Stendi i februar 2013 til og med 31. desember 2014 utgjør honorar utbetalt fra 
Stendi AS til Eriksen i denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av 
overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn, 
subsidiært opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes 
med utgangspunkt i Eriksens da gjeldende timesats i oppdragsavtale med 
Stendi, subsidiært minste tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i 
tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 3.1 har forfalt, har Gry Therese Eriksen rett til å få utbetalt fra Stendi AS 
lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, fra 
forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet 
for det respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, 
subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter 
stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av 
det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4] 

 
4. Stendi AS betaler til Gry Therese Eriksen erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra og med 10. oktober 2017 til 15. april 2018 jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 5] 

 
5. Stendi AS betaler til Gry Therese Eriksen oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 6] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Gry Therese Eriksen i tjenestepensjonsordningen 

med virkning fra og med 2. februar 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 7] 
 

7. Stendi AS erstatter Gry Therese Eriksen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 8] 
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Saksøker nr. 4 - Mikael Wiborg 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. februar 2016 til og med 31. desember 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Mikael Wiborg et beløp oppad begrenset til kr 820 813 
for perioden fra og med 1. februar 2016 til og med 31. desember 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
1.2. Mikael Wiborg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Wiborgs tiltredelse i Stendi AS i 

februar 2016 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Mikael Wiborg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Wiborgs tiltredelse i Stendi AS i februar 2016 til og med 31. desember 
2017.  

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Wiborg i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
1.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  
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2.2. Mikael Wiborg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av det respektive 
feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det respektive 
feriepengekravet er det tidspunktet Wiborgs arbeidsforhold i Stendi opphørte 
(31. desember 2017), subsidiært 31. desember året etter opptjening, atter 
subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter atter subsidiært én måned 
etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 
1] 

 
3. Stendi AS betaler til Mikael Wiborg erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra og med 1. januar 2018 til 15. april 2018 jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
4. Stendi AS betaler til Mikael Wiborg oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Mikael Wiborg i tjenestepensjonsordningen med 

virkning fra og med Wiborgs tiltredelse i Stendi AS 19. februar 2016 til og med 31. 
desember 2017. [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
6. Stendi AS erstatter Mikael Wiborg sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 5] 
 
Saksøker nr. 5 - Eirik Reberg 
 

1. Eirik Reberg har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Reberg og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. januar 2015 til og med 30. juni 2018: 

 
2.1. Stendi AS betaler til Eirik Reberg et beløp oppad begrenset til kr 1 233 500 for 

perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 30. juni 2018 som etterbetaling i 
henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
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tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
2.2. Eirik Reberg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av 

etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med Rebergs tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi 1. 
juli 2018: 

 
2.3. Eirik Reberg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differanse mellom utbetalt 

lønn og opptjent lønn basert på timelønn som fremgår av påstandens punkt 1 
fra og med tiltredelse i Rebergs ansettelsesforhold i Stendi 1. juli 2018. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
2.4. Eirik Reberg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av 

etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

  
3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Rebergs tiltredelse i Stendi AS i 

2006 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 
 

3.1. Eirik Reberg har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra og 
med Rebergs tiltredelse i Stendi i 2006 til og med 30. juni 2018, subsidiært 
har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent fra og med 1. januar 2014 til 
og med 30. juni 2018.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. januar 2015 til og med 30. juni 2018: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med 1. januar 2015 til og 
med 30. juni 2018 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Reberg i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
2.1.  
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Feriepengegrunnlag fra og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 til og 
med 31. desember 2014: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Stendis inngåelse av 
tariffavtale i 2012 til og med 31. desember 2014 utgjør honorar utbetalt fra 
Stendi til Reberg i denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av 
overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn, 
subsidiært opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes 
med utgangspunkt i Rebergs da gjeldende timesats i oppdragsavtale med 
Stendi, subsidiært minste tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i 
tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med Rebergs tiltredelse i Stendi AS i 2006 til og 
med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Rebergs tiltredelse i 
Stendi i 2006 til og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 utgjør honorar 
utbetalt fra Stendi til Reberg i denne perioden, med tillegg av opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Rebergs da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært lønn i 
henhold til da gjeldende innplassering i virksomhetens lønnssystem. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør frem til tariffavtale ble inngått i 2012 ferielovens sats på 
10,2 % av feriepengegrunnlaget, og fra og med tariffavtale ble inngått i 2012 
tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, subsidiært, frem til det 
tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at Eirik Reberg kun har rett til å få utbetalt 

feriepenger opptjent fra og med 2014, har Eirik Reberg rett til å få utbetalt fra 
Stendi AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens 
punkt 3.1, fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember året 
etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen i det respektive feriepengekravet.  [Sluttinnleggets påstand punkt 
3] 

 
4. Stendi AS betaler til Eirik Reberg oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 5] 
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5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Eirik Reberg i tjenestepensjonsordningen med 

virkning fra og med 2. februar 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 
 

6. Stendi AS erstatter Eirik Reberg sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand punkt 
8] 
 

Saksøker nr. 6 - Christian Berge 
 

1. Christian Berge har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Berge og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. februar 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
2.1. Stendi AS betaler til Christian Berge et beløp oppad begrenset til kr 1 163 700 

for perioden fra og med 1. februar 2015 til og med 31. desember 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
2.2. Christian Berge har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med Berges tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi i mai 
2018: 

 
2.3. Christian Berge har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differanse mellom 

utbetalt lønn og opptjent lønn basert på timelønn som fremgår av påstandens 
punkt 1 fra og med tiltredelse i Berges ansettelsesforhold i Stendi i mai 2018. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
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2.4. Christian Berge har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Berges tiltredelse i Stendi AS i 

november 2014 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3]:  
 

3.1. Christian Berge har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Berges tiltredelse i Stendi AS i november 2014 til og med 31. 
desember 2017.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. februar 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med 1. februar 2015 til og med 31. desember 2017 
utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Berge i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Berges tiltredelse i Stendi i november 2014 til 
og med 31. januar 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Berges tiltredelse i Stendi i november 2014 
til og med 31. januar 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Berge i denne 
perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Berges da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært minste 
tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 3.1 har forfalt, har Christian Berge rett til å få utbetalt fra Stendi AS 
lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, fra 
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forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet 
for det respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, 
subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter 
stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av 
det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
8. Stendi AS betaler til Christian Berge erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra og med 1. januar 2018 til 15. april 2018 jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
9. Stendi AS betaler til Christian Berge oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 5] 

 
10. Stendi AS plikter å etterinnmelde Christian Berge i tjenestepensjonsordningen med 

virkning fra og med 20. februar 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 
 

11. Stendi AS erstatter Christian Berge sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 7] 

 
Saksøker nr. 7 - Siw Eriksen Holgersen 
 

1. Siw Eriksen Holgersen er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

2. Siw Eriksen Holgersen har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende 
siste gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Holgersen og Stendi. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. oktober 2018: 

 
3.1. Stendi AS betaler til Siw Eriksen Holgersen et beløp oppad begrenset til kr 612 

561 for perioden fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. oktober 2018 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 
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3.2. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 
forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
3.3. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold til 

tariffavtale overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under 
minste tarifflønn, for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 
og til det tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Holgersen av annen årsak opphører. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
3.4. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 

  
4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Holgersens tiltredelse i Stendi AS 

i oktober 2015 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 
 

4.1. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger 
opptjent fra og med Holgersens tiltredelse i Stendi i oktober 2015 til og med 
det tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Holgersen av annen årsak opphører. 

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Holgersen i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
3.1 og 3.3.  
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Feriepengesats: 
 

Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 4.1 har forfalt, har Siw Eriksen Holgersen rett til å få utbetalt fra Stendi 
AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, 
fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember året 
etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 
3] 

 
5. Stendi AS betaler til Siw Eriksen Holgersen oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 6] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Siw Eriksen Holgersen i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 13. oktober 2015. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 7] 

 
7. Stendi AS erstatter Siw Eriksen Holgersen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 8] 
 
Saksøker nr. 8 - Aous Mecheri 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Aous Mecheri et beløp oppad begrenset til kr 319 367 
for perioden fra og med 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
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1.2. Aous Mecheri har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra forfallstidspunktet for 
det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for 
det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, 
subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag 
av 57,5 % av hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Mecheris tiltredelse i Stendi AS 

i juli 2016 til og med 30. juni 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Aous Mecheri har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Mecheris tiltredelse i Stendi AS i juli 2016 til og med 30. juni 2017.  

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Mecheri i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens 
punkt 1.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Aous Mecheri har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av det respektive 
feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det respektive 
feriepengekravet er det tidspunktet Aous Mecheris arbeidsforhold i Stendi 
AS opphørte (30. juni 2017), subsidiært 31. desember året etter opptjening, 
atter subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 1] 

 
3. Stendi AS betaler til Aous Mecheri oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
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4. Stendi AS plikter å etterinnmelde Aous Mecheri i tjenestepensjonsordningen med 
virkning fra og med Mecheris tiltredelse i Stendi AS i juli 2016 til og med 30. 
juni 2017. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS erstatter Aous Mecheri sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 4] 
 
Saksøker nr. 9 - Tore Johan Olsen 
 

1. Tore Johan Olsen er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

2. Tore Johan Olsen har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Olsen og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. juni 2015 til og med 31. oktober 2018: 

 
3.1. Stendi AS betaler til Tore Johan Olsen et beløp oppad begrenset til kr 404 942 

for perioden fra og med 1. juni 2015 til og med 31. oktober 2018 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3.2. Tore Johan Olsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
3.3. Tore Johan Olsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold til tariffavtale 

overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn, 
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for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 og til det tidspunkt 
han i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller oppdragsavtale 
mellom Stendi og Olsen av annen årsak opphører. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 5] 

 
3.4. Tore Johan Olsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.3, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 

  
4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Olsens tiltredelse i Stendi AS i 

2006 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 
 

4.1. Tore Johan Olsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Olsens tiltredelse i Stendi i 2006 til og med det tidspunkt han i kraft av 
dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller oppdragsavtale mellom Stendi og 
Olsen av annen årsak opphører, subsidiært har han rett til å få utbetalt 
feriepenger opptjent fra og med 1. januar 2014.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. juni 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med 1. juni 2015 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Olsen i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1 og 3.3.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 til og 
med 31. mai 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Stendis inngåelse av 
tariffavtale i 2012 til og med 31. mai 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til 
Olsen i denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, 
ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom utbetalt lønn og minste 
tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært 
opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med 
utgangspunkt i Olsens da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, 
subsidiært minste tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i 
tariffavtalens lønnsstige. 
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Feriepengegrunnlag fra og med Olsens tiltredelse i Stendi AS i 2006 til og med 
Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Olsens tiltredelse i 
Stendi i 2006 til og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 utgjør honorar 
utbetalt fra Stendi til Olsen i denne perioden, med tillegg av opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Olsens da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært lønn i 
henhold til da gjeldende innplassering i virksomhetens lønnssystem. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør frem til tariffavtale ble inngått i 2012 ferielovens sats på 
10,2 % av feriepengegrunnlaget, og fra og med tariffavtale ble inngått i 2012 
tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, subsidiært, frem til det 
tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til Olsen kun har rett til å få utbetalt 

feriepenger opptjent fra og med 2014, har Tore Johan Olsen rett til å få utbetalt 
fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens 
punkt 4.1, fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember året 
etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen i det respektive feriepengekravet.  [Sluttinnleggets påstand punkt 
3] 

 
5. Stendi AS betaler til Tore Johan Olsen oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 7] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Tore Johan Olsen i tjenestepensjonsordningen 

med virkning fra og med 26. juni 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 8] 
 

7. Stendi AS erstatter Tore Johan Olsen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 9] 
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Saksøker nr. 10 - Catalin Ailenei 
 

1. Catalin Ailenei er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

2. Catalin Ailenei har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Ailenei og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. juli 2015 til og med 30. november 2017: 

 
3.1. Stendi AS betaler til Catalin Ailenei et beløp oppad begrenset til kr 1 047 411 

for perioden fra og med 1. juli 2015 til og med 30. november 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3.2. Catalin Ailenei har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

 
4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Aileneis tiltredelse i Stendi AS i 

juli 2015 til og med 30. november 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3]:  
 

4.1. Catalin Ailenei har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Aileneis tiltredelse i Stendi AS i juli 2015 til og med 30. november 
2017.  

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi AS til Ailenei i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
3.1.  
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Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 4.1 har forfalt, har Catalin Ailenei rett til å få utbetalt fra Stendi AS 
lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 4.1, fra 
forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet 
for det respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, 
subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter 
stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av 
det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS betaler til Catalin Ailnei erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra og med 1. desember 2017 jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 
(2). [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
6. Stendi AS betaler til Catalin Ailenei oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 5] 

 
7. Stendi AS plikter å etterinnmelde Catalin Ailenei i tjenestepensjonsordningen med 

virkning fra og med 9. juli 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 
 

8. Stendi AS erstatter Catalin Ailenei sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 7] 
 

Saksøker nr. 11 - Kim Fischer Pilgaard 
 

1. Kim Fischer Pilgaard er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

2. Kim Fischer Pilgaard har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende 
siste gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Pilgaard og Stendi. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
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3. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. juni 2015 til og med 31. oktober 2018: 
 

3.1. Stendi AS betaler til Kim Fischer Pilgaard et beløp oppad begrenset til kr 1 
399 165 for perioden fra og med 1. juni 2015 til og med 31. oktober 2018 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3.2. Kim Fischer Pilgaard har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
3.3. Kim Fischer Pilgaard har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold til 

tariffavtale overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn, for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 
og til det tidspunkt han i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Pilgaard av annen årsak opphører. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 5] 

 
3.4. Kim Fischer Pilgaard har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 
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4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Pilgaards tiltredelse i Stendi AS i 
2006 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 

 
4.1. Kim Fischer Pilgaard har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent 

fra og med Pilgaards tiltredelse i Stendi i 2006 til og med det tidspunkt han i 
kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller oppdragsavtale mellom 
Stendi og Pilgaard av annen årsak opphører, subsidiært har han rett til å få 
utbetalt feriepenger opptjent fra og med 1. januar 2014.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. juni 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med 1. juni 2015 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Pilgaard i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1 og 3.3.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 til og 
med 31. mai 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Stendis inngåelse av 
tariffavtale i 2012 til og med 31. mai 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til 
Pilgaard i denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av 
overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn, 
subsidiært opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes 
med utgangspunkt i Pilgaards da gjeldende timesats i oppdragsavtale med 
Stendi AS, subsidiært minste tarifflønn i henhold til da gjeldende 
innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med Pilgaards tiltredelse i Stendi i 2006 til og med 
Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Pilgaards tiltredelse i 
Stendi i 2006 til og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 utgjør honorar 
utbetalt fra Stendi til Pilgaard i denne perioden, med tillegg av opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Pilgaards da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært lønn i 
henhold til da gjeldende innplassering i virksomhetens lønnssystem. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør frem til tariffavtale ble inngått i 2012 ferielovens sats på 
10,2 % av feriepengegrunnlaget, og fra og med tariffavtale ble inngått i 2012 
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tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, subsidiært, frem til det 
tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til Pilgaard kun har rett til å få utbetalt 

feriepenger opptjent fra og med 2014, har Kim Fischer Pilgaard rett til å få 
utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i 
påstandens punkt 4.1, fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling 
skjer. Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember 
året etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter 
subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag 
av 57,5 % av hovedstolen i det respektive feriepengekravet.  [Sluttinnleggets 
påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS betaler til Kim Fischer Pilgaard oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 7] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Kim Fischer Pilgaard i tjenestepensjonsordningen 

med virkning fra og med 26. juni 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 8] 
 

7. Stendi AS erstatter Kim Fischer Pilgaard sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 9] 

 
Saksøker nr. 12 - Lars Christian Aaserød 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. juni 2015 til og med 31. desember 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Lars Christian Aaserød et beløp oppad begrenset til kr 
476 090 for perioden fra og med 1. juni 2015 til og med 31. desember 2017 
som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp 
som fremgår av hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i 
henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 4] 

 
1.2. Lars Christian Aaserød har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 

802



forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med Aaserøds tiltredelse i ansettelsesforhold i 
Stendi 1. januar 2018: 

 
1.3. Lars Christian Aaserød har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differanse 

mellom utbetalt lønn og opptjent lønn basert på timelønn tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Aaserød og Stendi, fra og med 
tiltredelse i Aaserøds ansettelsesforhold i Stendi AS 1. januar 2018. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
1.4. Lars Christian Aaserød har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

  
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Aaserøds tiltredelse i Stendi AS 

i 2004 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 4 og 5]: 
 

2.1. Lars Christian Aaserød har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger 
opptjent fra og med Aaserøds tiltredelse i Stendi i 2004 til og med 31. 
desember 2017, subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent 
fra og med 1. januar 2014, atter subsidiært har han rett til å få utbetalt 
feriepenger opptjent fra og med 1. januar 2015.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. juni 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med 1. juni 2015 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Aaserød i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1.  
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Feriepengegrunnlag fra og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 til 
og med 31. mai 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Stendis inngåelse 
av tariffavtale i 2012 til og med 31. mai 2015 utgjør honorar utbetalt fra 
Stendi til Aaserød i denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av 
overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom 
utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste 
tarifflønn, subsidiært opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene 
skal beregnes med utgangspunkt i Aaserøds da gjeldende timesats i 
oppdragsavtale med Stendi, subsidiært minste tarifflønn i henhold til da 
gjeldende innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med Aaserøds tiltredelse i Stendi AS i 2004 til og 
med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Aaserøds 
tiltredelse i Stendi i 2004 til og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 
utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Aaserød i denne perioden, med tillegg 
av opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med 
utgangspunkt i Aaserøds da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, 
subsidiært lønn i henhold til da gjeldende innplassering i virksomhetens 
lønnssystem. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør frem til tariffavtale ble inngått i 2012 ferielovens sats på 
10,2 % av feriepengegrunnlaget, og fra og med tariffavtale ble inngått i 2012 
tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, subsidiært, frem til det 
tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % av 
feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Lars Christian Aaserød har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Lars Christian Aaserøds 
arbeidsforhold i Stendi AS opphørte (6. juli 2018), subsidiært 31. desember 
året etter opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter 
atter subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på 
grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive feriepengekravet. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 4] 
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3. Stendi AS betaler til Lars Christian Aaserød erstatning fastsatt etter rettens 
skjønn for inntektstap i perioden fra og med 1. august 2018 jf. arbeidsmiljøloven 
§ 15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 

 
4. Stendi AS betaler til Lars Christian Aaserød oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 7] 

 
5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Lars Christian Aaserød i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 29. juni 2015 til og med 31. 
desember 2017. [Sluttinnleggets påstand punkt 8] 

 
6. Stendi AS erstatter Lars Christian Aaserød sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 9] 
 

Saksøker nr. 13 - Per Henrik Wahl 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. juni 2015 til og med 31. desember 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Per Henrik Wahl et beløp oppad begrenset til kr 294 
076 for perioden fra og med 1. juni 2015 til og med 31. desember 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet på vegne av partene som etterbetaling i henhold 
til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom 
utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste 
tarifflønn og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 1] 

 
1.2. Per Henrik Wahl har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
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2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Wahls tiltredelse i Stendi AS i 
juni 2014 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]: 

 
2.1. Per Henrik Wahl har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent i 

perioden fra og med Wahls tiltredelse i Stendi AS i juni 2014 til og med 31. 
desember 2017, subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent 
fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. juni 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
Feriepengegrunnlaget fra 1. juni 2015 til og med 31. desember 2017 utgjør 
honorar utbetalt fra Stendi til Wahl i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1.  

 
Feriepengegrunnlag fra Wahls tiltredelse i Stendi AS i juni 2014 til og med 
31. mai 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Wahls tiltredelse i Stendi i juni 2014 til og 
med 31. mai 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Wahl i denne 
perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt 
i Wahls da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært 
minste tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens 
lønnsstige. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Per Henrik Wahl har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Per Henriks Wahl 
arbeidsforhold i Stendi AS opphørte (31. desember 2017), subsidiært 31. 
desember året etter opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter 
opptjening, atter atter subsidiært én måned etter stevning. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
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4. Stendi AS betaler til Per Henrik Wahl oppreisningserstatning etter rettens skjønn jf. 

ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
 

5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Per Henrik Wahl i tjenestepensjonsordningen 
med virkning fra og med 29. juni 2015 til og med 31. desember 2017. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
6. Stendi AS erstatter Per Henrik Wahl sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 4] 
 

Saksøker nr. 14 - Kenneth Jensen 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. februar 2016 til og med 31. mai 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Kenneth Jensen et beløp oppad begrenset til kr 483 172 
for perioden fra og med 1. februar 2016 til og med 31. mai 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
1.2. Kenneth Jensen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Jensens tiltredelse i Stendi AS i 

februar 2016 til og med 31. mai 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Kenneth Jensen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Jensens tiltredelse i Stendi AS i februar 2016 til og med 31. mai 
2017.  
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Feriepengegrunnlag: 
 

Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Jensen i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens 
punkt 1.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Kenneth Jensen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Kenneth Jensens 
arbeidsforhold i Stendi AS opphørte (31. mai 2017), subsidiært 31. 
desember året etter opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter 
opptjening, atter atter subsidiært én måned etter stevning. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
3. Stendi AS betaler til Kenneth Jensen oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
 

4. Stendi AS plikter å etterinnmelde Kenneth Jensen i tjenestepensjonsordningen 
med virkning fra og med Jensens tiltredelse i Stendi AS 9. februar 2016 til og 
med 31. mai 2017. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS erstatter Kenneth Jensen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 4] 
 

Saksøker nr. 15 - Ove Remi Nicolai Andre Bråten 
 

1. Ove Remi Nicolai Andre Bråten er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 1] 

 
2. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS 

tilsvarende siste gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Bråten og Stendi. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
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3. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. juli 2015 til og med 31. oktober 2018: 
 

3.1. Stendi AS betaler til Ove Remi Nicolai Andre Bråten et beløp oppad begrenset 
til kr 1 069 063 for perioden fra og med 1. juli 2015 til og med 31. oktober 
2018 som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp 
som fremgår av hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i 
henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 3] 

 
3.2. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
3.3. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold 

til tariffavtale overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn, for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 
og til det tidspunkt han i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Bråten av annen årsak opphører. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 5] 

 
3.4. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 
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4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Bråtens tiltredelse i Stendi AS i 
november 2014 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 

 
4.1. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til å få utbetalt fra Stendi AS 

feriepenger opptjent fra og med Bråtens tiltredelse i Stendi AS i november 
2014 til og med det tidspunkt han i kraft av dom eller avtale ansettes fast i 
Stendi eller oppdragsavtale mellom Stendi og Bråten av annen årsak opphører, 
subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent fra og med 1. 
januar 2015. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. juli 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med 1. juli 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi 
AS til Bråten i denne perioden, med tillegg av de respektive 
etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1 og 3.3.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Bråtens tiltredelse i Stendi AS i november 
2014 til og med 30. juni 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Bråtens tiltredelse i Stendi i november 2014 
til og med 30. juni 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Bråten i denne 
perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Bråtens da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært minste 
tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 4.1 har forfalt, har Ove Remi Nicolai Andre Bråten rett til å få utbetalt 
fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens 
punkt 4.1, fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember året 
etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
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hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 
3] 

 
5. Stendi AS betaler til Ove Remi Nicolai Andre Bråten oppreisningserstatning 

fastsatt etter rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 7] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Ove Remi Nicolai Andre Bråten i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 8. august 2015. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 8] 

 
7. Stendi AS erstatter Ove Remi Nicolai Andre Bråten sine sakskostnader. 

[Sluttinnleggets påstand punkt 9] 
 

Saksøker nr. 16 - Sami Aiad 
 

1. Sami Aiad har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste gjeldende 
timesats i oppdragsavtale mellom Aiad og Stendi. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
2. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. juli 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
2.1. Stendi AS betaler til Sami Aiad et beløp oppad begrenset til kr 689 847 for 

perioden fra og med 1. juli 2015 til og med 31. desember 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet på vegne av partene som etterbetaling i henhold 
til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom 
utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste 
tarifflønn og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 4] 

 
2.2. Sami Aiad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av 

etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 4] 
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Etterbetaling av lønn fra og med Aiads tiltredelse i ansettelsesforhold i Stendi 
1. januar 2018: 

 
2.3. Sami Aiad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differansen mellom utbetalt 

lønn og opptjent lønn basert på timelønn som fremgår av påstandens punkt 1 
fra og med tiltredelse i Aiads ansettelsesforhold som timevikar i Stendi i januar 
2018. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

  
2.4. Sami Aiad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente av 

etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Aiads tiltredelse i Stendi AS i juli 

2014 til og med 31. desember 2017: 
 

3.1. Sami Aiad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent i perioden 
fra og med Aiads tiltredelse i Stendi i juli 2014 til og med 31. desember 2017, 
subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent fra og med 1. 
januar 2015 til og med 31. desember 2017. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. juli 2015 til og med 31. desember 2017: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med 1. juli 2015 til og med 31. desember 2017 
utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Aiad i denne perioden, med tillegg av de 
respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Aiads tiltredelse i Stendi i juli 2014 til og med 
30. juni 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Aiads tiltredelse i Stendi AS i juli 2014 til og 
med 30. juni 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Aiad i denne perioden, 
med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Aiads da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi AS, subsidiært 
minste tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens 
lønnsstige. 
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Feriepengesats: 
 

Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 3.1 har forfalt, har Sami Aiad rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 
forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, fra forfall 
av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, subsidiært 
28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter stevning. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
7. Stendi AS betaler til Sami Aiad erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra 21. august 2018 jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2). 
[Sluttinnleggets påstand punkt 6] 

 
8. Stendi AS betaler til Sami Aiad oppreisningserstatning etter rettens skjønn jf. 

arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 7] 
 

9. Stendi AS plikter å etterinnmelde Sami Aiad i tjenestepensjonsordningen med 
virkning fra og med 8. august 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 8] 

 
10. Stendi AS erstatter Sami Aiad sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand punkt 9] 

 
Saksøker nr. 17 - Magdalena Anna Frosik 
 

1. Magdalena Anna Frosik er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

2. Magdalena Anna Frosik har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende 
siste gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Frosik og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. februar 2017 til og med 31. oktober 2018: 

 
3.1. Stendi AS betaler til Magdalena Anna Frosik et beløp oppad begrenset til kr 

134 674 for perioden fra og med 1. februar 2017 til og med 31. oktober 2018 
som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg 
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og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3.2. Magdalena Anna Frosik har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
3.3. Magdalena Anna Frosik har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold til 

tariffavtale overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under 
minste tarifflønn, for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 
og til det tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi AS 
eller oppdragsavtale mellom Stendi og Frosik av annen årsak opphører. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
3.4. Magdalena Anna Frosik har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 

  
4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Frosiks tiltredelse i Stendi AS i 

februar 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 
 

4.1. Magdalena Anna Frosik har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger 
opptjent fra og med Frosiks tiltredelse i Stendi i februar 2017 til og med det 
tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Frosik av annen årsak opphører. 
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Feriepengegrunnlag: 
 

Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Frosik i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
3.1 og 3.3.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 4.1 har forfalt, har Magdalena Anna Frosik rett til å få utbetalt fra Stendi 
AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, 
fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember året 
etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 
3] 

 
5. Stendi AS betaler til Magdalena Anna Frosik oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 6] 

 
6. Stendi AS plikter å etterinnmelde Magdalena Anna Frosik i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 6. februar 2017. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 7] 

 
7. Stendi AS erstatter Magdalena Anna Frosik sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 8] 
 
Saksøker nr. 19 - Arvid Furuheim 
 

1. Arvid Furuheim har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Furuheim og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 2] 
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2. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. august 2015 til og med 31. oktober 2018: 
 

2.1. Stendi AS betaler til Arvid Furuheim et beløp oppad begrenset til kr 1 090 907 
for perioden fra og med 1. august  2015 til og med 31. oktober 2018 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
2.2. Arvid Furuheim har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, subsidiært 
én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
2.3. Arvid Furuheim har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold til tariffavtale 

overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn, 
for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 og til det tidspunkt 
han i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller oppdragsavtale 
mellom Stendi og Furuheim av annen årsak opphører. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 5] 

 
2.4. Arvid Furuheim har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 
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3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Furuheims tiltredelse i Stendi AS i 
mars 2014 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 

 
3.1. Arvid Furuheim har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 

og med Furuheims tiltredelse i Stendi AS i februar 2014 til og med det 
tidspunkt han i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Furuheim av annen årsak opphører, 
subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent fra og med 1. 
januar 2015. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. august 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med 1. august 2015 utgjør honorar utbetalt fra 
Stendi til Furuheim i denne perioden, med tillegg av de respektive 
etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1 og 2.3.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Furuheims tiltredelse i Stendi i februar 2014 
til og med 31. juli 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget fra og med Furuheims tiltredelse i Stendi i februar 2014 
til og med 31. juli 2015 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Furuheim i denne 
perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale av opptjent overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært opptjent 
overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes med utgangspunkt i 
Furuheims da gjeldende timesats i oppdragsavtale med Stendi, subsidiært 
minste tarifflønn i henhold til da gjeldende innplassering i tariffavtalens 
lønnsstige. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 3.1 har forfalt, har Arvid Furuheim rett til å få utbetalt fra Stendi AS 
lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, fra 
forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet 
for det respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, 
subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter 
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stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av 
det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
4. Stendi AS betaler til Arvid Furuheim oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 
 

5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Arvid Furuheim i tjenestepensjonsordningen med 
virkning fra og med 5. september 2015. [Sluttinnleggets påstand punkt 7] 

 
6. Stendi AS erstatter Arvid Furuheim sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 8] 
 
Saksøker nr. 20 - Morten Erik Mysen 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. februar 2016 til og med 30. november 2017: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Morten Erik Mysen et beløp oppad begrenset til kr 774 
748 for perioden fra og med 1. februar 2016 til og med 30. november 2017 
som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp 
som fremgår av hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i 
henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 3] 

 
1.2. Morten Erik Mysen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
  

818



2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Mysens tiltredelse i Stendi AS i 
februar 2016 til og med 30. november 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3]:  

 
2.1. Morten Erik Mysen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger 

opptjent fra og med Mysens tiltredelse i Stendi AS i februar 2016 til og med 
30. november 2017.  

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Mysen i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens 
punkt 1.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Morten Erik Mysen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Mysens arbeidsforhold i 
Stendi AS opphørte (30. november 2017), subsidiært 31. desember året etter 
opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter atter 
subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag 
av 57,5 % av hovedstolen av det respektive feriepengekravet. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3. Stendi AS betaler til Morten Erik Mysen erstatning fastsatt etter rettens skjønn 

for inntektstap i perioden fra og med 1. desember 2017 jf. arbeidsmiljøloven § 
15-12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
4. Stendi AS betaler til Morten Erik Mysen oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 5] 

 
5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Morten Erik Mysen i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med Mysens tiltredelse i Stendi 
12. februar 2016 til og med 30. november 2017. [Sluttinnleggets påstand punkt 6] 
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6. Stendi AS erstatter Morten Erik Mysen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 7] 

 
Saksøker nr. 21 - Warren Lev Hicks 
 

1. Warren Lev Hicks har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende siste 
gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Hicks og Stendi. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017: 

 
2.1. Stendi AS betaler til Warren Lev Hicks et beløp oppad begrenset til kr 650 988 

for perioden fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
2.2. Warren Lev Hicks har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. januar 2018: 

 
2.3. Warren Lev Hicks har rett til å få utbetalt fra Stendi AS differanse mellom 

utbetalt lønn og opptjent lønn basert på timelønn som fremgår av påstandens 
punkt 1 fra og med tiltredelse i Hicks' ansettelsesforhold i Stendi 1. januar 
2018. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
2.4. Warren Lev Hicks har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 2.3, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
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etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Hicks' tiltredelse i Stendi AS i 

januar 2016 til og med 31. desember 2017 [Sluttinnleggets påstand punkt 3]:  
 

3.1. Warren Lev Hicks har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent 
fra og med Hicks' tiltredelse i Stendi 1. januar 2016 til og med 31. desember 
2017.  

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Hicks i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
2.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
3.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 3.1 har forfalt, har Warren Lev Hicks rett til å få utbetalt fra Stendi AS 
lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 3.1, fra 
forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet 
for det respektive feriepengekravet er 31. desember året etter opptjening, 
subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én måned etter 
stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av 
det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
4. Stendi AS betaler til Warren Lev Hicks oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 
 

5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Warren Lev Hicks i tjenestepensjonsordningen 
med virkning fra og med 12. februar 2016. [Sluttinnleggets påstand punkt 5] 

 
6. Stendi AS erstatter Warren Lev Hicks sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 6] 
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Saksøker nr. 23 - Mary Jeniffer Antonsen 
 

1. Mary Jeniffer Antonsen er fast ansatt i Stendi AS. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 
 

2. Mary Jeniffer Antonsen har rett til en timelønn som ansatt i Stendi AS tilsvarende 
siste gjeldende timesats i oppdragsavtale mellom Antonsen og Stendi. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
3. Etterbetaling av lønn: 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. oktober 2016 til og med 31. oktober 2018: 

 
3.1. Stendi AS betaler til Mary Jeniffer Antonsen et beløp oppad begrenset til kr 

400 506 for perioden fra og med 1. oktober 2016 til og med 31. oktober 2018 
som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg 
og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
3.2. Mary Jeniffer Antonsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2018: 

 
3.3. Mary Jeniffer Antonsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS i henhold til 

tariffavtale overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under 
minste tarifflønn, for alt arbeid utført for Stendi fra og med 1. november 2018 
og til det tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Antonsen av annen årsak opphører. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
3.4. Mary Jeniffer Antonsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.3, fra 
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forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. [Nytt påstandspunkt] 

  
4. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Antonsens tiltredelse i Stendi AS i 

oktober 2016 [Sluttinnleggets påstand punkt 3 og 4]: 
 

4.1. Mary Jeniffer Antonsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger 
opptjent fra og med Antonsens tiltredelse i Stendi i oktober 2016 til og med det 
tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller 
oppdragsavtale mellom Stendi og Antonsen av annen årsak opphører. 

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Antonsen i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 
3.1 og 3.3.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
4.2. For det tilfelle at retten kommer til at noen av feriepengekravene i påstandens 

punkt 4.1 har forfalt, har Mary Jeniffer Antonsen rett til å få utbetalt fra Stendi 
AS lovens forsinkelsesrente av forfalte feriepengekrav i påstandens punkt 4.1, 
fra forfall av det respektive feriepengekravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive feriepengekravet er 31. desember året 
etter opptjening, subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 
3] 

 
5. Stendi AS betaler til Mary Jeniffer Antonsen erstatning fastsatt etter rettens skjønn 

for inntektstap i perioden fra og med 1. september 2018 jf. arbeidsmiljøloven § 15-
12 (2). [Sluttinnleggets påstand punkt 5] 

 
6. Stendi AS betaler til Mary Jeniffer Antonsen oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 6] 
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7. Stendi AS plikter å etterinnmelde Mary Jeniffer Antonsen i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 3. oktober 2016. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 7] 

 
8. Stendi AS erstatter Mary Jeniffer Antonsen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 8] 
 

Saksøker nr. 24 - Monika Jørstad 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. november 2015 til og med 31. oktober 2016: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Monika Jørstad et beløp oppad begrenset til kr 702 155 
for perioden fra og med 1. november 2015 til og med 31. oktober 2016 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
1.2. Monika Jørstad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra forfallstidspunktet for 
det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for 
det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter opptjening, 
subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag 
av 57,5 % av hovedstolen av det respektive etterbetalingskravet. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Jørstads tiltredelse i Stendi AS i 

november 2015 til og med 31. oktober 2016 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Monika Jørstad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent fra 
og med Jørstads tiltredelse i Stendi AS i november 2015 til og med 31. 
oktober 2016.  
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Feriepengegrunnlag: 
 

Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Jørstad i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens 
punkt 1.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Monika Jørstad har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens forsinkelsesrente 

av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av det respektive 
feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det respektive 
feriepengekravet er det tidspunktet Jørstads arbeidsforhold i Stendi AS 
opphørte (31. oktober 2016), subsidiært 31. desember året etter opptjening, 
atter subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter atter subsidiært én 
måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av 
hovedstolen av det respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand 
punkt 1] 

 
3. Stendi AS betaler til Monika Jørstad erstatning fastsatt etter rettens skjønn for 

inntektstap i perioden fra og med 1. desember 2016 jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 
(2). [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 

 
4. Stendi AS betaler til Monika Jørstad oppreisningserstatning fastsatt etter rettens 

skjønn jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) og ferieloven § 14. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS plikter å etterinnmelde Monika Jørstad i tjenestepensjonsordningen 

med virkning fra og med Jørstads tiltredelse i Stendi 9. november 2015 til og med 
31. oktober 2016. [Sluttinnleggets påstand punkt 4] 

 
6. Stendi AS erstatter Monika Jørstad sine sakskostnader. [Sluttinnleggets påstand 

punkt 5] 
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Saksøker nr. 25 - Ann Tove Moseng 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 23. oktober 2017 til og med 30. april 2018: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Ann Tove Moseng et beløp oppad begrenset til kr 84 
537 for perioden fra og med 23. oktober 2017 til og med 30. april 2018 som 
etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og 
differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått 
betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp som fremgår av 
hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i henhold til 
tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn 
og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
1.2. Ann Tove Moseng har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Mosengs tiltredelse i Stendi AS i 

oktober 2017 til og med 30. april 2018 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Ann Tove Moseng har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent 
fra og med Mosengs tiltredelse i Stendi i oktober 2017 til og med 30. april 
2018.  

 
Feriepengegrunnlag: 

 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Moseng i denne 
perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i påstandens 
punkt 1.1.  

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, 
subsidiært, frem til det tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % 
av feriepengegrunnlaget.  
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2.2. Ann Tove Moseng har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Mosengs arbeidsforhold i 
Stendi AS opphørte (30. april 2018), subsidiært 31. desember året etter 
opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter opptjening, atter atter 
subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag 
av 57,5 % av hovedstolen av det respektive feriepengekravet. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
3. Stendi AS betaler til Ann Tove Moseng oppreisningserstatning fastsatt etter 

rettens skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
 

4. Stendi AS plikter å etterinnmelde Ann Tove Moseng i tjenestepensjonsordningen 
med virkning fra og med Mosengs tiltredelse i Stendi 23. oktober 2017 til og med 
30. april 2018. [Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS erstatter Ann Tove Moseng sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 4] 
 

Saksøker nr. 26 - Oskar Wilhelmsen 
 

1. Etterbetaling av lønn: 
 

Etterbetaling av lønn fra og med 1. august 2015 til og med 30. september 2018: 
 

1.1. Stendi AS betaler til Oskar Wilhelmsen et beløp oppad begrenset til kr 1 029 
933 for perioden fra og med 1. august 2015 til og med 30. september 2018 
som etterbetaling i henhold til tariffavtale av overtidstillegg, 
ubekvemstillegg og differanse mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for 
timer han har fått betalt under minste tarifflønn, subsidiært slikt annet beløp 
som fremgår av hjelpedokumenter utarbeidet av partene som etterbetaling i 
henhold til tariffavtale av overtidstillegg, ubekvemstillegg og differanse 
mellom utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under 
minste tarifflønn og/eller overtidstillegg i henhold til lov. [Sluttinnleggets 
påstand punkt 1] 

 
1.2. Oskar Wilhelmsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av etterbetalingskravene i påstandens punkt 1.1, fra 
forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet til betaling skjer. 
Forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned 
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etter opptjening, subsidiært én måned etter stevning. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det respektive 
etterbetalingskravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
2. Etterbetaling av feriepenger opptjent fra og med Wilhelmsens tiltredelse i Stendi 

AS i 2010 til og med 30. september 2018 [Sluttinnleggets påstand punkt 1]:  
 

2.1. Oskar Wilhelmsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS feriepenger opptjent 
i perioden fra og med Wilhelmsens tiltredelse i Stendi AS i 2010 til og med 
30. september 2018, subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger 
opptjent fra og med 1. januar 2014 til og med 30. september 2018, atter 
subsidiært har han rett til å få utbetalt feriepenger opptjent fra og med 1. 
januar 2015 til og med 30. september 2018. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med 1. august 2015 til og med 30. september 
2018: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med 1. august 2015 til 
og med 30. september 2018 utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Wilhelmsen 
i denne perioden, med tillegg av de respektive etterbetalingskravene i 
påstandens punkt 1.1.  

 
Feriepengegrunnlag fra og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 til og 
med 31. juli 2015: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Stendis inngåelse 
av tariffavtale i 2012 til og med 31. juli 2015 utgjør honorar utbetalt fra 
Stendi til Wilhelmsen i denne perioden, med tillegg i henhold til tariffavtale 
av overtidstillegg, ubekvemstillegg etter tariffavtale og differanse mellom 
utbetalt lønn og minste tarifflønn for timer han har fått betalt under minste 
tarifflønn, subsidiært opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene 
skal beregnes med utgangspunkt i Wilhelmsens da gjeldende timesats i 
oppdragsavtale med Stendi, subsidiært minste tarifflønn i henhold til da 
gjeldende innplassering i tariffavtalens lønnsstige. 

 
Feriepengegrunnlag fra og med Wilhelmsens tiltredelse i Stendi i 2010 til og 
med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012: 

 
Feriepengegrunnlaget for feriepenger opptjent fra og med Wilhelmsens 
tiltredelse i Stendi i 2010 til og med Stendis inngåelse av tariffavtale i 2012 
utgjør honorar utbetalt fra Stendi til Wilhelmsen i denne perioden, med 
tillegg av opptjent overtidstillegg i henhold til lov. Tilleggene skal beregnes 
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med utgangspunkt i Wilhelmsens da gjeldende timesats i oppdragsavtale med 
Stendi, subsidiært lønn i henhold til da gjeldende innplassering i 
virksomhetens lønnssystem. 

 
Feriepengesats: 

 
Feriepengene utgjør frem til tariffavtale ble inngått i 2012 ferielovens sats på 
10,2 % av feriepengegrunnlaget, og fra og med tariffavtale ble inngått i 2012 
tariffavtalens sats på 12 % av feriepengegrunnlaget, subsidiært, frem til det 
tidspunkt retten fastsetter, ferielovens sats på 10,2 % av 
feriepengegrunnlaget.  

 
2.2. Oskar Wilhelmsen har rett til å få utbetalt fra Stendi AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengekravene i påstandens punkt 2.1, fra forfall av 
det respektive feriepengekravet til betaling skjer. Forfallstidspunktet for det 
respektive feriepengekravet er det tidspunktet Oskar Wilhelmsens 
arbeidsforhold i Stendi AS opphørte – 30. september 2018, subsidiært 31. 
desember året etter opptjening, atter subsidiært 28. juni året etter 
opptjening, atter atter subsidiært én måned etter stevning. 
Forsinkelsesrenter beregnes på grunnlag av 57,5 % av hovedstolen av det 
respektive feriepengekravet. [Sluttinnleggets påstand punkt 1] 

 
3. Stendi AS betaler til Oskar Wilhelmsen oppreisningserstatning etter rettens 

skjønn jf. ferieloven § 14. [Sluttinnleggets påstand punkt 2] 
 

4. Stendi AS plikter å etterinnmelde Oskar Wilhelmsen i tjenestepensjonsordningen 
med virkning fra og med 5. september 2015 til og med 31. september 2018. 
[Sluttinnleggets påstand punkt 3] 

 
5. Stendi AS erstatter Oskar Wilhelmsen sine sakskostnader. [Sluttinnleggets 

påstand punkt 4] 
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5 Aleris’ påstandsgrunnlag og rettslige anførsler  
Aleris har i hovedsak gjort gjeldende: 
 
5.1 Arbeidstakerbegrepet 
Samtlige av saksøkerne har reelt sett vært oppdragstakere. De har ikke vært arbeidstakere i 
arbeidsmiljølovens forstand. Oppdragsavtalene kan derfor ikke settes til side, verken 
tilbake i tid eller fremover.  
 
Den enkelte saksøker må vurderes individuelt. Vurderingen skal ikke være sjablonmessig 
basert på for eksempel bransje, slik saksøkerne synes å mene. 
 
Saksøkerne har gjennomgående ikke ønsket å være ansatt men foretrukket å være 
oppdragstakere. De har blitt spurt om de ønsker ansettelse hver sjette måned i 
kontraktsoppfølgingsmøtene.  
 
Det er i hovedsak to årsaker til at de ikke har villet bli ansatt. For det første at de har tjent 
mer som oppdragstakere enn de ville gjort som ansatt. For det andre har de har kunnet 
tilpasse når og hvor mye de jobber til andre behov, som familiesituasjonen, andre jobber og 
oppdrag, studier og fritid.  
 
Dette taler for oppdragsforhold. 
 
Saksøkerne har ikke hatt personlig arbeidsplikt 
Saksøkerne har ikke hatt personlig arbeidsplikt. De står fritt til å velge om og når de vil 
påta seg oppdrag. Dette skiller seg markert fra arbeidstakere. 
 
Som det fremgår av oppdragsavtalene kan saksøkerne også levere tjenesten på oppsatte 
vakter med en vikar for egen regning i stedet for å møte selv. Muligheten avtalene gir til å 
engasjere andre til å levere tjenestene utelukker i seg selv arbeidsforhold, jf. Avlaster II 
avsnitt 70. Hvis retten ikke er enig i at det i seg selv utelukker arbeidsforhold, så må det 
iallfall trekkes inn i helhetsvurderingen.  
 
Det har ingen betydning at vikar må godkjennes av Aleris. En slik godkjenning er naturlig 
også i typiske oppdragsforhold. Kravet om godkjenning er begrunnet i hensynet til 
brukerne.  
 
Adgangen til å benytte vikar har vært reell. Kim Pilgaard fakturerte en annen konsulent i 
Aleris for en vakt han tok for vedkommende. Det har også vært vanlig å bytte vakter, noe 
som også viser at arbeidsplikten ikke har vært praktisert personlig. Det ledet til at Aleris 
mistet oversikt over hvor mye oppdragstakerne jobbet og brudd på Aleris retningslinjer. 
Det var bakgrunnen for boledernes meddelelser om at man ikke kunne bytte vakter seg 
imellom uten godkjenning.  
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I Oslo tingretts dom av 9. oktober 2018 pekte retten på at det ikke var avgjørende om retten 
til å stille med vikar ble benyttet.  
 
Ledelse og kontroll 
Saksøkerne har hatt frihet i utførelsen av omsorgsarbeidet. Oppfølging av lov- og 
myndighetskrav er ikke arbeidsledelse. Eksemplene på ledelse og kontroll som saksøkerne 
har vist til er kun oppfølging av lov- og myndighetskrav.  
 
Saksøkernes har fleksibilitet og frihet  
Saksøkerne egne ønsker om og behov for fleksibilitet taler for at de har vært reelle 
oppdragstakere.  
 
Fleksibiliteten og friheten skiller seg markant fra situasjonen ansatte er i. I LB-2014-
170448 (lydbokinnleser) la lagmannsretten vekt på innlesernes frihet og fleksibilitet. Med 
henvisning til Rt-1984-1044 (Tupperware) la lagmannsretten til grunn at når 
arbeidstakeren har frihet til å akseptere eller si nei til et arbeidsoppdrag, taler det for at det 
foreligger et oppdragstakerforhold og ikke noe ansettelsesforhold. 
 
Saksøkernes fleksibilitet og frihet skiller saksøkerne fra avlasteren i Rt-2013-354 (Avlaster 
I). Avlasteren kunne bare velge mellom to faste turnuser, jf. dommens avsnitt 45.  
 
Aleris har gjennomgående tilpasset seg saksøkernes egne behov og ønsker for når de 
ønsker og ikke ønsker å jobbe. At denne fleksibiliteten har betydning støttes av EØS-
retten. 
 
Flere oppdragsgivere 
Saksøkerne har hatt full frihet til å ha andre oppdragsgivere, og også arbeidsgivere. Dette 
skiller dem fra ansatte.  
 
Det er ikke avgjørende om saksøkerne har benyttet seg av retten til å ha flere 
oppdragsgivere.  
 
Honorarene er vesentlig høyere enn det ansatte får  
Det taler for oppdragsforhold at saksøkernes honorarer som oppdragstakere ligger godt 
over det de ville ha fått i lønn som ansatte. Lagmannsretten la vekt på det i LB-2003-
19426-2 (Risenga Bo- og omsorgssenter). Dette skiller saksøkerne fra avlasterne i de to 
avlasterdommene fra 2013 og 2016. For dem lå honoraret som oppdragstaker lavere enn 
minste tarifflønn. 
 
Summen av disse fire momentene må iallfall utelukke klassifisering som arbeidstaker. 
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EØS-retten 
Et for vidt arbeidstagerbegrep i norsk rett vil være en restriksjon på tjenestefriheten i EØS-
avtalen artikkel 36. Arbeidstakerbegrepet i reglene om fritt tjenestebytte er en viktig 
tolkningsfaktor for det norske arbeidstakerbegrepet.  
 
I Case C-255/04 Commission v France (utøvende kunstnere) kom EU domstolen til at en 
presumpsjon i fransk rett for at utøvende kunstnere var arbeidstakere var en restriksjon på 
tjenestefriheten (dommens avsnitt 38). I C-398-95 (SETTG) kom EU-domstolen til at et 
gresk krav om at turistguider måtte være arbeidstakere var en restriksjon på tjenestefriheten 
(dommens avsnitt 19).  
 
Case C‑413/13 FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden 
(orkestervikarer) tilsier at retten må legge vekt på at saksøkerne har egne foretak, om de 
har tilbudt tjenester til andre enn Aleris, og den fleksibiliteten saksøkerne har hatt med 
hensyn til når de vil jobbe, jf. dommens avsnitt 36 og 37. Saken gjaldt rekkevidden av 
tariffunntaket i konkurranseretten (artikkel 101(1) TFEU som tilsvarer artikkel 53 EØS.) 
 
Det vil være i strid med EØS-retten å ikke legge vekt på at saksøkerne kan ta vakter fritt, at 
de driver enkeltmannsforetakene for egen regning og risiko, og at de ikke er en del av 
Aleris virksomhet. Underordning og økonomisk avhengighet er ikke i seg selv tilstrekkelig 
i EØS-retten, og kan derfor heller ikke være det i norsk rett. 
 
Krav om fast ansettelse 
Aleris må frifinnes for kravene om fast ansettelse. Frifinnelse følger av at saksøkerne ikke 
har vært feilklassifisert som oppdragstakere. Hvis retten kommer til at de som fortsatt har 
oppdragsavtaler er feilklassifisert, så er Aleris enig i at de er å anse som fast ansatt. 
 
5.2 Lønn som ansatt fremover i tid 
Timehonorarene i oppdragsavtalene kan ikke legges til grunn som grunnlønn i saksøkernes 
arbeidsavtaler fremover.  
 
Det var en forutsetning fra begge parters side ved inngåelse av oppdragsavtalene at 
konsulenthonorarene skulle kompensere for komponenter som overtid, tarifftillegg, 
feriepenger og pensjon, som ansatte får i tillegg til sin grunnlønn. Timehonorarene i 
oppdragsavtalene er bruttogodtgjørelse, mens grunnlønn kun er ett av flere elementer i 
ytelsene til en arbeidstaker.  
 
Honorarene i oppdragsavtalene er betydelig høyere enn tarifflønnen for ansatte etter 
Særavtalen. Bakgrunnen er begge parters forutsetning om at konsulentene skal dekke 
sosiale kostnader selv. Hvor mye over tarifflønn i Særavtalen honorarene ligger beror på 
om en sammenligner med lønnsnivået som medlever (2920 timer per pr) eller i todelt 
turnus (1850 timer per år, hensyntatt skuddår). 
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Systembetraktninger tilsier at fastsettelsen av lønns- og arbeidsvilkår ved omklassifisering 
må skje på samme måte som ved ulovlig innleie, jf. arbeidsmiljøloven § 14-4. Da er det 
vilkårene hos innleier som skal gjelde. 
 
Reelle hensyn taler for en slik løsning. Saksørnes krav om at timehonorarene skal gjelde 
som grunnlønn fremover vil gi urimelige resultater. Saksøkerne vil i så fall tjene langt mer 
enn andre arbeidstakere i Aleris med tilsvarende kompetanse og ansiennitet. 
 
Den reelle differansen blir større enn om man kun sammenligner tarifflønn (grunnlønn) 
med oppdragshonorar. Overtid, tarifftillegg, feriepenger og pensjon vil også bli høyere. 
Lønnstillegg i fremtidige tariffavtaler vil også komme i tillegg.  
 
Alminnelige avtalerettslige prinsipper gjelder for lønnsfastsettelse, herunder læren om 
bristende forutsetninger. Lønnsfastsettelse reguleres ikke av arbeidsmiljøloven, men av 
avtalerett og av tariffavtale. Tilsidesettelse av oppdragsavtalen utgjør en bristende 
forutsetning for honoraret. 
 
Sami Aiad og Warren Hicks har inngått avtaler om fast ansettelse med Aleris uten å ta 
forbehold om at de ikke aksepterer lønnen. De har akseptert tarifflønn i 2018 uten 
innvendinger. Det manglende forholdet medfører at Aleris må frifinnes for kravet fra dem.  
 
5.3 Oversikt over Aleris’ innvendinger mot kravene bakover i tid 
For det tilfellet at retten kommer til at (noen av) saksøkerne har vært feilklassifisert som 
oppdragstakere, gjør Aleris gjeldende tre ulike grunnlag for at kravene bakover i tid ikke 
kan føre frem, iallfall ikke fullt ut.  
 
For det første mener Aleris at kravene må anses bortfalt som følge av obligasjonsrettslige 
prinsipper om passivitet, innrettelse og aksept (kapittel 5.4).  
 
For det andre må iallfall de delene av kravene som bygger på tariffavtale anses bortfalt 
etter den tariffrettslige passivitetslæren (kapittel 5.5).  
 
For det tredje har saksøkerne allerede mottatt honorarer som dekker eller må anses å dekke 
samtlige av ytelsene de nå krever etterbetalt. Avhengig av hvordan ytelsene utmåles har 
saksøkerne iallfall fått en delvis dekning som må komme til fradrag. Aleris har en rekke 
mer detaljerte rettslige anførsler til dette. 
 
Det finnes ingen høyesterettspraksis og svært begrenset underrettspraksis om etterbetaling 
av lønn, feriepenger og pensjon ved omklassifisering. Kravene må derfor vurderes ut fra 
relevante hensyn, holdt opp mot de konkrete omstendighetene i saken. Passivitets- og 
innrettelseshensyn står sentralt. Dette har betydning i alle tre sammenhenger.  
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Blant de momenter som må kunne vektlegges er at saksøkerne ikke har ønsket fast 
ansettelse, men sett seg tjent med å være oppdragstakere. Som oppdragstakere har de 
mottatt honorar per time som er høyere enn det de ville fått som ansatt, fordi honorarene 
kompenserer for ytelser de ikke har fått: overtid, tarifftillegg, feriepenger og pensjon.  
 
Etterbetaling av ytelser ved omklassifisering er rene pengekrav. Arbeidsmiljølovens 
formålsbestemmelse omfatter ikke rent økonomiske interesser. Vernehensynet slår ikke inn 
på samme måte bakover i tid som fremover, fordi vern ikke lar seg gjenopprette i ettertid. 
Dette må tillegges særlig vekt i lys av saksøkernes egne ønsker om å være oppdragstakere 
for å tjene mer og ha større fleksibilitet enn det de kunne hatt som ansatt. 
 
5.4 Etterbetaling av ytelser må anses bortfalt ved passivitet og innrettelse 
Kravene bakover i tid må anses bortfalt på følge av passivitet, innrettelse og aksept hos 
saksøkerne. Disse hensynene gjør seg gjeldende for alle kravene om etterbetaling av 
ytelser i denne saken, såvel krav som bygger på tariffavtale som krav som bygger på lov.  
 
Bortfall på dette grunnlaget må vurderes individuelt for hver enkelt saksøker. Dette i 
motsetning til den tariffrettslige passivitetslæren, som likevel bygger på de samme 
hensynene.  
 
Det finnes lite rettspraksis om etterbetaling av ytelser etter omklassifisering. Hensyn som 
passivitet og innrettelse er likevel tillagt vekt i enkelte avgjørelser. Mindretallets uttalelser 
i Rt-1995-1 står sentralt. Flertallet uttalte seg ikke annerledes på dette punkt, men avskar 
kravene med en annen begrunnelse. 
 
I LH-2015-37710 (beredskapsvakt) og LF-2003-486 (drosjesjåfør) tok lagmannsretten ikke 
kravene om lønn og overtid til følge på grunn av slike hensyn. Et eksempel som gjelder 
feilklassifisering som oppdragstaker er TSTRO-2009-93787 fra Sør-Trøndelag tingrett. 
 
Rt-2004-53 (gjennomsnittsberegning) er også et eksempel på at krav som springer ut av 
arbeidsforhold som følge av brudd på preseptoriske bestemmelser i arbeidsmiljøloven ikke 
ble tatt til følge. 
 
Disse dommene knesetter at det må skilles mellom fortid og fremtid. I dommene fra 
lagmannsretten og Høyesterett ble krav bakover i tid ikke tatt til følge til tross for at det 
allerede forelå et formelt ansettelsesforhold. Ved etterfølgende omklassifisering er det 
større grunn til å ikke kunne gjøre gjeldende krav bakover i tid.  
 
Det taler for avskjæring at saksøkerne har hatt anledning til å gå over på fast ansettelse, 
men gjennomgående ikke ønsket det. Flere av saksøkerne har gitt skriftlig og muntlig 
uttrykk for at de ikke ønsker å være ansatt. Begge parter har innrettet seg på at det var 
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oppdragsforhold, at honoraret var endelig og kompenserte for overtid, feriepenger og 
pensjon. Etterbetalingskravene ble først gjort gjeldende ved stevning. Før første stevning i 
januar 2018 fikk Aleris ingen indikasjon på at saksøkerne var uenige i at de var 
oppdragstakere. Før det hadde Aleris ingen mulighet til eller oppfordring om å innrette seg. 
 
Under enhver omstendighet kan etterbetalingskrav bare gjøres gjeldende for 
kontraktsperioden for oppdragsavtalen som løp på det tidspunkt kravet ble fremsatt.  
 
5.5 Tariffkrav må avskjæres etter den tariffrettslige passivitetslæren  
Hvis retten kommer til at krav ikke kan avskjæres på grunnlag av passivitet, innrettelse og 
aksept hos saksøkerne, så må iallfall kravene som bygger på tariffavtale anses bortfalt etter 
den tariffrettslige passivitetslæren utviklet av Arbeidsretten.  
 
Kravene som bygger på tariffavtale er: 
  

- Satsene for overtid (50 og 100 prosent) som overstiger arbeidsmiljølovens sats (40 
prosent)  

- Satsen for feriepenger (12 prosent) som overstiger ferielovens sats (10,2 prosent)  
- Tarifftillegg for ubekvem arbeidstid 
- Tarifflønn for hvilende nattevakt 

 
Den tariffrettslige passivitetslæren kan anvendes på krav om etterbetaling fra individuelle 
arbeidstakere som fremmes for de alminnelige domstoler, jf. Agder lagmannsretts dom av 
7. januar 2019. Som påpekt av førstvoterende i Rt-1995-1 bør løsningen være den samme 
som når slike krav fremmes av tariffpartene for Arbeidsretten. 
 
Den tariffrettslige passivitetslæren anvendt på omstendighetene i saken her innebærer at 
krav på etterbetaling av tariffkrav kun kan gjøres gjeldende fra det tidspunkt slikt krav ble 
fremsatt. Aleris aksepterer at den første stevningen i dette sakskomplekset av 2. februar 
2018 anses som markeringstidspunkt med virkning for samtlige av saksøkerne. 
 
Den tariffrettslige passivitetslæren åpner for at krav kan gjøres gjeldende lenger tilbake i 
tid enn fra markeringstidspunket når «spesielle forhold» taler for det. Slike «spesielle 
forhold» foreligger ikke i denne saken.   
 
Kravene som avskjæres frem til 2. februar 2018 er tarifftillegg for ubekvem arbeidstid, 
tariffavtalens forhøyede satser for overtid og feriepenger samt tarifflønn ved hvilende 
nattevakt.  
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5.6 Honorarene dekker alle ytelser som ansatt  
Oppdragshonorarene er vesentlig høyere enn det saksøkerne ville hatt i lønn dersom de 
hadde vært ansatt. Merkompensasjonen de har fått som oppdragstakere dekker eller må 
anses å dekke alle ytelsene som saksøkerne ikke har fått som oppdragstakere.  
 
Etterbetalingskravene bør ikke beregnes matematisk. Det finnes ingen 
Høyesterettsavgjørelser og få andre rettskilder som belyser hvordan slike 
etterbetalingskrav skal utmåles. Dette, sammenholdt med reelle hensyn, tilsier at det er rom 
for skjønn. Sør-Trøndelag tingretts dom TSTRO-2009-93787 la det til grunn for 
feriepenger ved omklassifisering. 
 
Det er relevante reelle hensyn at det dreier seg om en etterfølgende omklassifisering, at det 
har vært en ønsket ordning å være oppdragstaker, som ingen av saksøkerne har bestridt 
tidligere, og at de heller ikke har fremmet krav før i stevningene.  
 
Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven er laget for å etablere en arbeidstidsordning i 
forkant av at arbeidet utføres, ikke for å beregne overtid ved omklassifisering. Reglene 
passer dårlig for det formålet, og bør derfor ikke anvendes som grunnlag for en matematisk 
beregning. Saksøkerne har jobbet lange sammenhengende vakter etter eget ønske, og hatt 
fri når de ønsker. De har ikke jobbet i en fast medleverturnus, men heller ikke i todelt 
turnus.  
 
Aleris har heller ikke hatt noen økonomiske fordeler av at saksøkerne har vært 
oppdragstagere.  
 
Aleris er uenig med saksøkerne i at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid er absolutte og 
automatisk gir grunnlag for overtidskrav. Rettspraksis viser at selv der det har vært et 
arbeidsforhold viker domstolene tilbake for krav bakover i tid. Enn mer må det gjelde der 
det har vært oppdragsforhold og begge parter har innrettet seg etter det. Det er rom for å se 
hen til særlige forhold. 
 
5.7 Differanse mellom honorar og ytelser som ansatt  
Også med en matematisk tilnærming må de reelle hensynene og faktiske forhold få 
betydning.   
 
Allerede utbetalt godtgjørelse må komme til fradrag. Saksøkerne kan bare ha krav på en 
eventuell differanse mellom det de har fått utbetalt og det de ville ha fått som ansatt. Det er 
et selvsagt obligasjonsrettslig utgangspunkt at samme ytelse ikke kan kreves to ganger.  
 
Differansebetraktningen er uttrykt i LA-2017-170116, uten at det var noe tvistetema.  
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Differanseprinsippet kan anvendes på alle saksøkernes krav basert på lov og tariffavtale, så 
vel lønnsytelser som feriepenger og tjenestepensjon. Den svenske Arbetsdomstolens gjorde 
det i A-61/11 som gjaldt omklassifisering. Løsningen bør bli den samme her.  
 
Beregningen av hva saksøkerne ville ha fått som ansatt kan gjøres flere måter. Avhengig 
av hvordan dette beregnes har saksøkerne fått utbetalt mer som konsulenter enn de ville ha 
fått som arbeidstakere. 
 
5.8 En beregning må baseres på tarifflønn  
I en matematisk tilnærming må retten vurdere hva saksøkerne ville ha fått for de timene de 
har jobbet dersom de hadde vært ansatt.  
 
Som ansatt ville saksøkerne ikke hatt honorarer men tarifflønn etter innplassering i 
Særavtalens lønnsstige. Alle ytelsene (overtid, tarifftillegg, feriepenger og pensjon) ville ha 
blitt beregnet ut fra grunnlønnen i tariffavtalen.  
 
Aleris følger tariffstigen. Avvik er ytterst sjeldne og minimale. Saksøkerne tar feil om at 
det er tariffstridig å følge lønnsstigen. Lønnsstigen er nettopp resultatet av slike 
individuelle lønnsforhandlinger som Overenskomst 453 § 5 nr. 3 forutsetter.  
 
5.9 Beregning av overtid og andre lønnsytelser  
Formålet med reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven er å regulere arbeidstid i et 
arbeidsforhold, ikke å beregne overtid etter omklassifisering av oppdragstakere der begge 
parter har trodd at arbeidstidsreglene ikke gjelder. Når de anvendes til et annet formål må 
det hensyntas at reglene ikke passer. 
 
De vernehensyn som arbeidstidsreglene bygger på treffer ikke rent økonomiske krav om 
etterbetaling av overtid etter omklassifisering fra oppdragstaker til arbeidstaker. Særlig 
gjelder det når saksøkerne selv har foretrukket og valgt å jobbe konsentrert. 
 
Prinsipalt: kun timer utover medleverordning er overtid  
Lønn og overtid må beregnes ut fra medleverforskriften § 2 andre ledd. Bestemmelsen 
innebærer at overtid slår inn for timer utover grensen på 60 timer, gjennomsnittsberegnet 
over en periode på seks uker timer. Aleris’ beregning av hva saksøkerne ville ha tjent som 
ansatt i treårsperiodene kravene gjelder viser at alle saksøkerne, med ett unntak, allerede 
har fått utbetalt mer honorarer enn de ville ha fått som medlevere.  
 
Medleverordninger er begrunnet i sårbare brukeres behov for stabilitet og forutsigbarhet, 
og i å unngå vaktskifter flere ganger i døgnet. Det er uomtvistet at brukerne ved boligene i 
saken har en problematikk som faller inn under medleverforskriftens virkeområde, jf. § 1. 
Det andre vilkåret i bestemmelsen, at medleverordning er «nødvendig» for å ivareta 
institusjonens særlige omsorgsoppgaver, er også til stede. Boligene har medlevere. 
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Det kan ikke utelukke en beregning basert på medleverforskriften at saksøkerne som 
oppdragstakere ikke har vært omfattet av hvilebestemmelsene i medleverforskriften § 3. 
Saksøkerne har hatt mulighet til å hvile, og de har faktisk hvilt. Det fremgår imidlertid ikke 
av timene de har fakturert for, med unntak for nattevakter med sammenhengende hvile. 
Utover det har saksøkerne fakturert også for hviletid.  
 
Hverdagen i boligene har i praksis gitt saksøkerne mulighet til hvile. Brukerne er ikke 
aktive 24 timer i døgnet. De sover, hviler og er ute på aktiviteter. Boligene har egnede rom 
for hvile, som både oppdragstakere og ansatte har hatt tilgang til. Kravet til egnet hvilerom 
kom først inn i medleverforskriften fra 1. juli 2017.   
 
Aleris er enig i at våkne nattevakter er i strid med kravet til hviletid i § 3. Brudd på 
hvilebestemmelsene gir imidlertid ikke en ansatt krav på overtid, iallfall ikke av alt over ni 
timer slik saksøkerne krever. Den privatrettslig konsekvensen kan ikke være at 
vedkommende likevel ikke har medleverordning, men alminnelig arbeidstidsordning etter 
hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd.  
 
Saksøkerne må anses for å ha samtykket til arbeidstidsordning etter medleverforskriften  
§ 2 andre ledd. Det vises til saksøkernes egne vaktønsker og oppdragsavtalene. Saksøkerne 
har stått fritt til å bestemme når de vil jobbe. Saksøkernes oppdragsmønstre gjenspeiler 
deres egne ønsker. At saksøkerne har vært oppdragstakere er ikke til hinder for å at de 
anses å ha samtykket. 
 
Aleris er uenig med saksøkerne i at medleverordninger etter medleverforskriften § 2 første 
og andre ledd krever samtykke fra eller avtale med tillitsvalgte. Saksøkerne kan ikke høres 
med at den enkelte arbeidstakers samtykkekompetanse kun gjelder når arbeidsgiveren ikke 
er tariffbundet. Forskriftens ordlyd er klar, og ikke i strid med fagforeningens kompetanse i 
arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd.  
 
Særavtalen § 4 har åpnet for medleverordning i hele den aktuelle perioden. Særavtalen kan 
ikke forstås slik at den fratar den enkelte arbeidstaker samtykkekompetansen i 
medleverforskriften § 2 andre ledd. Den kan heller ikke forstås slik at den utelukker andre 
medleverordninger enn den som er beskrevet i Særavtalen. Da skulle det stått eksplisitt. 
 
De fleste saksøkerne var dessuten ikke organisert i den perioden de krever etterbetaling for. 
Tariffavtalen binder ikke uorganiserte. Det tariffrettslige ufravikelighetsprinsippet 
begrenser ikke deres avtalefrihet.  
 
Selv om saksøkerne ikke har fulgt en fast turnus er det riktigste likevel å se det slik at de 
har vært medlevere, siden de selv har ønsket, og faktisk har jobbet, konsentrert i lange 
vakter, og boligene kvalifiserer etter medleverforskriften. Mange av saksøkerne har hatt 
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andre jobber og oppdrag, studier og ulike private grunner til å ønske seg et annet 
oppdragsmønster som avviker fra fast medleverturnus, men som likevel er konsentrert på 
lange vakter.  
 
Medleverordninger etter medleverforskriften § 2 første ledd krever ikke samtykke fra den 
enkelte arbeidstaker. Dersom Aleris’ anførsel om andre ledd ikke fører frem, må første 
ledd kunne benyttes som alternativt innslagspunkt for overtid.  
 
Som medlevere ville saksøkerne hatt medlevertillegget i Særavtalen. Det er hensyntatt i 
Aleris’ beregning. Medlevertillegget er et fast årlig tillegg som kompenserer for de ekstra 
timene medlevere har (inntil 3127 timer per år etter forskriftens § 2 andre ledd) 
sammenlignet med ikke-medlevere (1850 timer, hensyntatt skuddår). 
 
Subsidiært: kombinasjon av todelt turnus og medleverordning  
Dersom medleverforskriften ikke kommer til anvendelse fullt ut, må forskriften uansett 
anvendes på enkeltoppdrag som har hatt varighet utover det som kunne ha vært etablert 
innenfor arbeidsmiljølovens normalregler i kapittel 10.  
 
En slik kombinasjon må være mulig som grunnlag for beregning av overtidskrav i ettertid, 
som følge av omklassifisering. Aleris’ kombinasjonsmodell forutsetter også 
gjennomsnittsberegning i en todelt turnusordning.  
 
Aleris har beregnet saksøkernes krav basert på denne kombinasjonsmodellen (Modell 2). I 
denne modellen er det beregnet tarifftillegg for ubekvem arbeidstid på timer innenfor 
arbeidsmiljølovens normalregler i kapittel 10, mens overtid er beregnet etter terskelen i 
medleverforskriften § 2 andre ledd.   
 
Atter subsidiært: Alle timer omregnet til ordinær arbeidstidsordning 
Dersom retten kommer til at medleverforskriften ikke kan anvendes (verken alene - det 
prinsipale, eller som supplement til normal arbeidstid/todelt turnus - det subsidiære), må 
overtid beregnes ut fra alminnelig følgende tre prinsipper: 
 

(i) Den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes etter arbeidsmiljøloven  
§ 10-5.  

(ii) Den alminnelige arbeidstiden må utvides med passiv arbeidstid etter 
arbeidsmiljøloven § 10-4 andre ledd. 

(iii) Det må innføres døgnskille, slik at overtid opphører etter 24 timer. Hva som er 
alminnelig arbeidstid og eventuell overtid må med andre ord regnes separat per 
døgn. 
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Disse reglene kan anvendes samtidig. Retten kan også komme til at én eller to av dem 
legges til grunn, men ikke alle. I Aleris’ modell 3 ligger alle prinsippene, mens modell 4 er 
uten døgnskille.  
 

(i) Gjennomsnittsberegning 
Gjennomsnittsberegningen må gjøres etter arbeidsmiljøloven § 10-5 fordi saksøkerne ville 
hatt en avtale om gjennomsnittsberegning, dersom de hadde vært ansatt uten 
medleverturnus.  
 
I Aleris’ beregninger er gjennomsnittsberegningen gjort etter arbeidsmiljøloven § 10-5 
første ledd frem til 15. juni 2016, og etter andre ledd etter det.  
 
Avtale om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd ble inngått 
mellom Aleris og Ove Gulliksrud som tillitsvalgt den 15. juni 2016. Selv om Gulliksrud 
ikke var organisert, så var han valgt av personalet i 2012, både ansatte og oppdragstakere, 
som representant for dem. Den avtalen må legges til grunn for alle saksøkerne. Den binder 
iallfall de som ikke var organisert, som er de langt fleste. 
 
Saksøkernes ønsker om ujevn arbeidsbelastning må anses som et samtykke etter 
arbeidsmiljøloven § 10-5 første ledd. Aleris er uenig med saksøkerne i at 
gjennomsnittsberegning etter første ledd krever samtykke fra eller avtale med tillitsvalgte. 
Aleris’ begrunnelse for dette er den samme som for medleverordning.  
 
Saksøkerne kan ikke høres med at den enkelte arbeidstakers samtykkekompetanse kun 
gjelder overfor ikke-tariffbundne arbeidsgivere. Lovens ordlyd er klar.  
 
De kan heller ikke høres med at Særavtalen må forstås slik at den fratar den enkelte 
arbeidstaker samtykkekompetansen i arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd. Uansett kan det 
ikke gjelde uorganiserte.  
 
Timetallet per dag i første ledd ble økt fra 9 til 10 timer ved lovendring av 1. juli 2015. 
Dette er hensyntatt i Aleris beregninger i modell 3 og 4.   
 

(ii) Passiv arbeidstid 
Reglene om passivt arbeid i arbeidsmiljøloven § 10-4 andre ledd må anvendes slik at den 
alminnelige arbeidstiden (uten overtidsbetaling) forlenges med to timer per døgnvakt, men 
maksimalt 10 timer for syv dager. Overtidsbetaling slår inn først over denne terskelen.    
 
Arbeidets karakter i omsorgsboligene saken gjelder – å hjelpe brukerne med dagliglivets 
gjøremål -  innebærer at det har vært og er en del passiv tid for personalet. Brukerne har 
egne leiligheter eller hybler, der de gjerne trekker seg tilbake i perioder i løpet av dagen, og 
om natten. De hviler, ser på TV og sover. Passiv tid for personalet gjenspeiler at brukerne 
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ikke er aktive hele tiden. Reglene om passiv til kan anvendes i kombinasjon med reglene 
om gjennomsnittsberegning. 
 

(iii) Døgnskille 
Når overtid skal beregnes i ettertid som følge omklassifisering, bør døgnskille hensyntas 
fordi saksøkernes faktiske arbeidsmønster ligner en medleverordning. Døgnskille har 
betydning for beregning av overtid for vakter med mer enn 24 timers varlighet. Etter 24 
timer opphører overtidsbetaling, slik at de neste timene blir alminnelig arbeidstid. Hvis 
man ikke regner på nytt hvert døgn får man overtid for hvilende døgn. Saksøkerne tar feil 
når de hevder at arbeidsmiljøloven av 1977 § 46 nr. 8 ble videreført i arbeidsmiljøloven av 
2005. Døgnskille bør iallfall hensyntas når saksøkerne har hatt hvilende nattevakter.  
 
Dersom ingen av disse tre prinsippene legges til grunn er konsekvensen at overtid beregnes 
av alle timer utover ni timer per vakt, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd. Det vil være 
urimelig, siden saksøkerne selv har ønsket å jobbe konsentrerte vakter, avbrudd av lengre 
friperioder, og de har hatt hvile.   
 
I likhet med saksøkerne har Aleris ikke hensyntatt ukegrensene i sine beregninger, fordi 
det gir minimale utslag for kravene. 
 
5.10 Overtidskravet fra Wilhelmsen - saksøker nr. 26  
Oskar Wilhelmsen ville ikke hatt krav på overtid dersom han hadde vært ansatt. 
Wilhelmsen hadde en særlig uavhengig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 andre ledd. 
Han var assisterende boleder og satte seg selv inn i vaktboken når det passet ham.   
 
5.11 Feriepenger  
Honorarene saksøkerne har mottatt dekker feriepenger 
Honorarene som saksøkerne har fått utbetalt dekker feriepenger de ville ha fått som ansatt, 
jf. kapittel 5.6 til 5.9. 
  
Foreldelse av feriepenger  
Subsidiært mener Aleris at feriepenger som forfalt mer enn tre år før den enkelte saksøkers 
stevning er foreldet. Saksøkerne kan ikke høres med at feriepenger aldri har forfalt. 
Feriepenger forfaller hvert år. Saksøkernes anførsel om at EØS-retten er til hinder for 
foreldelse er feil. EU domstolens avgjørelse som saksøkerne har vist til, C-214/16 Conley 
King v The Sash Window Workshop, støtter ikke dette. 
 
Forfallstidspunktet må settes til 28. juni året etter opptjening. Saksøkerne kan ikke høres 
med at det settes til 31. desember hver år etter opptjening. Aleris har fast praksis for 
utbetaling av feriepenger hver 28. juni. Dette må anses som utgangspunktet for 
foreldelsesfristen, i tråd med påkravsregelen i foreldelsesloven § 3 nr. 1. Saksøkerne har 
hatt oppdragsfrie perioder og ferie når de selv har ønsket det.  
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Feriepenger for 2014 forfalt 28. juni 2015. For de av saksøkerne som innga stevning etter 
28. juni 2018 (nr. 12 Aaserud følgende), er feriepenger opptjent i 2014 og tidligere 
foreldet. For de 11 første saksøkerne, som innga stevning før 28. juni 2018, er feriepenger 
opptjent i 2013 og tidligere foreldet.  
 
Feriepengesats og grunnlag 
Dersom retten gir Aleris medhold i at tariffkrav avskjæres på grunnlag av den tariffrettslige 
passivitetslæren, men at lovkrav er i behov, må ferielovens sats på 10,2 prosent gjelde frem 
til skjæringstidspunktet. Tariffavtalens sats på 12 prosent gjelder etter skjæringstidspunktet 
for de av saksøkerne som har fortsatt i Aleris etter det.  
 
Feriepenger må beregnes på grunnlag av tarifflønn og ikke konsulenthonorarene.  
 
5.12 Oppreisningserstatning etter ferieloven 
Det er ikke grunnlag for oppreisningserstatning etter ferieloven § 14. Aleris har ikke utvist 
forsett eller uaktsomhet som bestemmelsen krever. I rettspraksis om omklassifisering har 
slik oppreisningserstatning ikke vært et tema. 
 
5.13 Etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning  
Honorarene som saksøkerne har fått utbetalt må anses å dekke pensjon. Honorarene dekker 
det Aleris ville ha innbetalt til tjenestepensjonsordningen (3,54 prosent) dersom de hadde 
vært ansatt, jf. den svenske Arbetsretten dom 24/12 mål 61/11 og kapittel 5.6 til 5.9. 
 
5.14 Forsinkelsesrenter 
Aleris er enig i at saksøkerne har krav på forsinkelsesrenter av eventuelle lønnskrav og 
feriepengekrav. Påkravsregelen i forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd andre punktum 
andre alternativ må anvendes her. Forsinkelsesrenter løper fra 30 dager etter påkrav fra den 
enkelte saksøker, som var stevningen.  
 
Forfallsregelen i bestemmelsens første alternativ kan ikke anvendes. Forsinkelsesrentene 
kan ikke løpe fra en hypotetisk forfallsdato.  
 
Kravene er i realiteten erstatningskrav, og da er det påkravsregelen som gjelder. Men 
påkravsregelen gjelder også om kravene ikke anses som erstatningskrav. Dette støttes av 
juridisk teori og av innrettelseshensyn som reglene bygger på. Før stevningene tenkte 
ingen på at det kunne være mislighold. Kravene er avhengig av en tilbakevirkende endring 
og omfanget er omtvistet 
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5.15 Erstatning for avskjed eller oppsigelse  
16 av saksøkerne krever erstatning knyttet til avslutning av oppdragsavtaler, én (Aaserød) 
også for avslutning av arbeidskontrakt.  
 
Arbeidsmiljølovens regler bør ikke anvendes 
Med det ene unntaket mente begge parter at det var et oppdragstakerforhold på det 
tidspunktet kontraktene ble avsluttet.  
 
Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsen og erstatning er ikke laget for den atypiske 
situasjon som omklassifisering er. Det tilsier at reglene ikke bør anvendes ved en 
etterfølgende omklassifisering. I stedet bør avslutningen av kontraktene behandles etter 
kontraktsrettslige regler, som i Rt-2012-983 Songa Offshore. I så fall er det ikke grunnlag 
for oppreisningserstatning, men kun eventuelt erstatning for økonomisk tap.  
 
Aleris erkjenner at det foreligger ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng også etter 
kontraktsrettslige regler hvis oppdragsavtalene settes til side. Uenigheten gjelder størrelsen 
på det økonomiske tapet.  
 
Subsidiært må arbeidsmiljølovens regler tilpasses. Aleris bestrider ikke at avslutningen av 
kontraktene må anses som ugyldige oppsigelser, hvis saksøkerne først omklassifiseres og 
avslutningen vurderes etter arbeidsmiljølovens regler.  
 
Aleris er derimot uenig i at det foreligger grunnlag for erstatning på grunn av 
endringsoppsigelser. Det kan ikke anses som en endringsoppsigelse at enkelte av 
saksøkerne gikk fra å være oppdragstaker til ansettelse som tilkallingsvikar ved årsskiftet 
2017-18. Overgangen medførte ingen reell endring for de det gjelder. Saksøkernes anførsel 
vil innebære at hver fornyelse av oppdragsavtalene vil være en endringsoppsigelse.  
 
Den andre typen angivelig endringsoppsigelse er at Aleris høsten 2018 reduserte lengden 
på enkeltvakter til det saksøkerne selv mente var lovlig. Dette er ingen endringsoppsigelse, 
fordi plassering av arbeidstid ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Subsidiært var 
reduksjonen uansett saklig begrunnet i saksøkernes anførsler i saken. 
 
Utmåling etter arbeidsmiljøloven § 15-12  
Aleris er uenig i saksøkernes i syn på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12. 
 
For det første må stillingsprosenten beregnes som medlever, som innebærer 2920 timer per 
år i 100 prosent stilling.  
 
For det andre må det gjøres fullt fradrag for andre inntekter, som i Ofoten tingretts dom av 
6. april 2018.  
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For det tredje bør det foretas en skjønnsmessig reduksjon på grunn av den spesielle 
situasjon som ligger i omklassifiseringen, og der saksøkerne ikke har ønsket fast ansettelse, 
eller tross oppfordringer, ikke har søkt.  
 
Dette taler også for at oppreisningserstatning ikke tilkjennes. Beløpet må iallfall settes 
langt lavere enn det saksøkerne krever. Boten i oppdragsavtalene er ikke relevant.  
 
For Eriksen og Aaserød må også feilene begått av dem som ledet til avslutningen tillegges 
vekt. For Jørstad må tidsforløpet på to år fra avslutning av arbeidsforholdet få betydning. 
 
6 Aleris påstand 
Aleris la ned slik påstand: 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

2. Aleris Ungplan & BOI AS tilkjennes sakens kostnader. 
 
 
7 Rettens vurdering – innledning 
7.1 Oversikt over saksøkernes krav  
Saksøkernes krav bygger på at de i realiteten har vært arbeidstakere i Aleris. Det er på det 
rene at Aleris skal frifinnes dersom retten kommer til at saksøkerne ikke er å regne som 
arbeidstakere. Om saksøkerne i realiteten har vært arbeidstakere, kan av den grunn anses 
som sakens hovedspørsmål.  
 
Seks av saksøkerne har fortsatt oppdragsforhold og krever dom for at de er fast ansatt. Syv 
andre av saksøkerne har allerede inngått ansettelsesavtale med Aleris. Disse til sammen 
tretten krever at honoraret i oppdragsavtalene skal være grunnlønn i ansettelsesforholdet 
fremover. De øvrige har sluttet. 
 
Alle saksøkerne krever etterbetalt ulike ytelser. For det første krever de lønnsytelser tre år 
tilbake i tid, nærmere bestemt overtid, tarifftillegg for ubekvem arbeidstid og tarifflønn for 
hvilende nattevakter. Kravene bygger på at honorarene i oppdragsavtalene skal regnes som 
grunnlønn.  
 
Påstandene om dette er todelt for flere av saksøkerne. Frem til 31. oktober 2018 kreves 
fullbyrdelsesdom. Noen krever i tillegg fastsettelsesdom for de samme kravene etter 1. 
november 2018. Dette gjelder de som ikke sluttet før 31. oktober 2018. 
 
For det andre krever saksøkerne forsinkelsesrenter av lønnsytelsene, med suksessive forfall 
hver måned.  
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For det tredje krever saksøkerne feriepenger. Påstandene gjelder fra oppdragsforholdet ble 
etablert, uavhengig av hvor lenge den enkelte saksøker har vært oppdragstaker. Saksøkerne 
mener at ingen del av feriepengekravene er foreldet. Derfor krever de prinsipalt ikke 
forsinkelsesrenter, kun subsidiært.  
 
For det fjerde krever saksøkerne etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning tre år 
tilbake i tid. For det femte krever de oppreisning etter ferieloven.  
 
16 av saksøkerne krever i tillegg erstatning for uberettiget oppsigelse, endringsoppsigelse 
eller avskjed. 
 
Saksøkerne har endret påstandene flere ganger. De har ved sine prosessfullmektiger 
gjennom hovedforhandlingen lagt ned et betydelig arbeid for å avklare hva partene er enige 
og uenige om, faktisk og rettslig, og for å redusere omfanget av tvistepunkter. Det er 
likevel tallrike tvistepunkter, særlig rettslige. 
 
7.2 Det videre opplegg 
Retten ser først på arbeidstakerbegrepet og hvilke momenter og hensyn som har betydning 
for vurderingen av om saksøkerne i realiteten har vært arbeidstakere (kapittel 8). Deretter 
ser retten på kravene om fast ansettelse (kapittel 9) og lønn i ansettelsesforholdet (kapittel 
10). 
 
Problemstillinger som er felles for alle saksøkerne knyttet til kravene som etterbetaling av 
lønn, feriepenger og tjenestepensjon behandles samlet (kapittel 11 og 12). Deretter 
vurderes kravene om oppreisning etter ferieloven (kapittel 13).  
 
Erstatningskravene for oppsigelse og avskjed reiser fellesspørsmål som behandles samlet 
(kapittel 14). 
 
Etter en oppsummering (kapittel 15) går retten over på av den enkelte saksøkers krav 
(kapittel 16 til 39). 
 
8 Arbeidstakerbegrepet 
8.1 Utgangspunkter 
De fleste vernereglene i arbeidsmiljøloven gjelder kun for arbeidstakere, ikke konsulenter 
og oppdragstakere. Arbeidstakerbegrepets grunnleggende funksjon er å utpeke hvem som 
skal ha vern.  
 
Saksøkernes krav bygger på arbeidsmiljøloven, ferieloven og lov om offentlig 
tjenestepensjon. Det er på det rene, og også uomtvistet, at vurderingen av om saksøkerne 
har vært reelle arbeidstakere er den samme i relasjon til alle kravene. Høyesterett har 
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avklart at arbeidstakerbegrepet i ferieloven § 2 første ledd er det samme som i 
arbeidsmiljøloven § 1-8, jf. Rt-2013-354 (Avlaster I) avsnitt 38.  
 
Lovens definisjon 
Hvem som er arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd: 
 

«Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.» 
 
For å avgjøre om saksøkerne har vært arbeidstakere må retten tolke denne definisjonen 
og anvende den på de faktiske omstendighetene i saken.   
 
Forarbeider og rettspraksis gir nærmere retningslinjer for hva som ligger i 
arbeidstakerbegrepet, og grensen mot oppdragstakere. Grensen skal trekkes ved en 
skjønnsmessig helhetsvurdering av realitetene i det enkelte tilfellet, med utgangspunkt i 
syv nærmere angitte momenter.  
 
Momenter  
Momentene er beskrevet slik i forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 2005, Ot.prp.nr. 49 
(2004–2005):  

 
Følgende kriterier kan etter rettspraksis tale for at det foreligger et arbeidstakerforhold: 
 

- Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke 
bruke medhjelpere for egen regning 

- Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av 
arbeidet 

- Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer 
eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse 

- Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet 
- Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn 
- Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er 

oppsigelig med bestemte frister 
- Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver 

 
Partene er uenige om det nærmere innholdet og betydningen av disse momentene. Retten 
ser nærmere på det i kapittel 8.2 til 8.6.  
 
Videre påpeker forarbeidene at også andre momenter kan være relevante for 
grensedragningen:  

 
Listen er ikke uttømmende med hensyn til hvilke momenter som kan være relevante. 

 
Partene er uenige om hvilke andre momenter som har betydning for vurderingen av 
saksøkerne. Retten drøfter andre momenter i kapittel 8.7 følgende. Et særlig spørsmål 
denne saken reiser, er betydningen av at flere av saksøkerne ikke har ønsket å bli ansatt, 
men foretrukket å være oppdragstakere.  

846



 
Avveiningen  
Forarbeidene legger ikke konkrete føringer på avveiningen av de ulike momentene. Det 
varierer i rettspraksis fra sak til sak hvilke av momentene som vektlegges, hvilken vekt 
enkeltmomenter tillegges, hvilke andre momenter som trekkes inn og hvordan de ulike 
momentene veies mot hverandre.  
 
Det gjelder også de tre sentrale høyesterettsdommene fra omsorgssektoren. De to første ble 
avsagt samme dag med motsatt konklusjon, Rt-2013-342 (Beredskapshjem) og Rt-2013-354 
(Avlaster I). Beredskapsmoren ble ansett som oppdragstaker, til tross for personlig 
arbeidsplikt og at hun var underlagt styring og ledelse. Avlasteren ble ansett som 
arbeidstaker. Den tredje dommen kom i 2016 og gjaldt også en avlaster, HR-2016-1366-A 
(Avlaster II). Konklusjonen ble som i Avlaster I.  
 
Saksøkerne har fremholdt at arbeidstakerbegrepet stenger for all bruk av oppdragstakere i 
denne type miljøarbeid. Retten er ikke enig i det.  
 
I to tingrettsdommer om miljøarbeidere i tilsvarende boliger som i vår sak ble 
konklusjonen forskjellig. Miljøarbeideren ble ansett som oppdragstaker i Oslo tingretts 
dom av 18. februar 2014 (Incita), men som arbeidstaker i Ofoten tingretts dom av 6. april 
2018 (Bo og Bistand). Begge gjaldt krav om erstatning etter oppsigelse eller avskjed.  
 
Dommene illustrerer at miljøarbeidere kan være oppdragstakere. Helhetsvurderingen kan 
falle forskjellig ut for likeartet arbeid.  
 
Retten ser at systemhensyn og forutberegnelighet kan tale for at arbeid av samme karakter 
bedømmes likt. Høyesterett var inne på det i Avlaster II avsnitt 65. Det ligger imidlertid i 
helhetsvurderingen at arbeidstakerbegrepet har et noe åpent og usikkert preg, jf. Hotvet, 
Arbeidstaker-  Quo Vadis?, TfR-2018-1, kapittel 2.1.2. og kapittel 2.2.1 om de tre 
høyesterettsdommene i omsorgssektoren fra 2013 og 2016. I samme artikkel kritiseres 
uttalelsen i Avlaster II avsnitt 65. 
 
Realitetene i forholdet 
På grunn av lovgivningens vernefunksjon er vernereglene preseptoriske. I det ligger at 
avtalefriheten er begrenset, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9. Et av formålene med loven er 
nettopp å sikre at arbeidstakere ikke blir utsatt for et press mot å godta andre 
tilknytningsformer, jf. formålsbestemmelsen i § 1-1 bokstav b.  
 
Derfor er det de underliggende realitetene i forholdet mellom partene som skal være 
avgjørende for om en person er å anse som arbeidstaker, ikke hvordan partene selv har 
betegnet eller oppfattet forholdet, jf. blant annet HR-2016-1366 (Avlaster II) avsnitt 56.  
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Dette er også fremhevet i arbeidsmiljølovens forarbeider, kapittel 6.1.1: 
 

En person skal regnes som arbeidstaker i lovens forstand hvis tilknytningen til 
arbeidsgiver reelt sett har karakter av et ansettelsesforhold. Det skal foretas en 
helhetsvurdering av samtlige omstendigheter i avtaleforholdet.  

 
Og i kapittel 6.1.4:  
 

Frilansere, tilkallingshjelper og så videre som utfører arbeid uten en 
regulær ansettelseskontrakt omfattes også av loven dersom de reelt sett må betraktes 
som arbeidstakere. 
 

Verneformålet 
Verneformålet i arbeidsmiljølovens § 1-1 taler for å legge stor vekt på underordnings- og 
avhengighetsforhold, jf. HR-2016-1366-A (Avlaster II) avsnitt 63. Dette er i forarbeidene 
fremhevet som særtrekk ved arbeidsforhold, jf. kapittel 6.1.1: 
 

Et særtrekk ved arbeidsavtalen er arbeidstakerens avhengige stilling i forhold til 
arbeidsgiveren og sistnevntes styringsrett i arbeidsforholdet. Arbeidstakeren er 
normalt økonomisk avhengig som lønnsmottaker og står i et organisatorisk 
avhengighetsforhold som innebærer underordning i forhold til arbeidsgiver. 

 
Økonomisk avhengighet og underordning er særlig knyttet til de to første momentene, 
personlig arbeidsplikt og underleggelse av styringsrett. I helhetsvurderingen blir disse som 
utgangspunkt tungtveiende, jf. blant annet Johansen og Stueland, Arbeidsmiljøloven med 
kommentarer og praksis, side 97.  
 
På grunn av verneformålet er det i rettspraksis lagt til grunn at arbeidstakerbegrepet skal 
gis en vid tolkning, jf. blant annet Rt-2013-354 (Avlaster I) avsnitt 39 med henvisning til 
Rt-1984-1044 (Tupperware). 
 
Verneformålet tilsier også at det å unngå muligheter for omgåelse er et relevant hensyn. 
Dette er fremhevet i Stortingsmelding 29 (2010–2011) Felles ansvar for eit godt og 
anstendig arbeidsliv. Departementet drøftet der oppdragstakere generelt og i 
omsorgsektoren spesielt. Det fremgår at oppdragstakere har vært utbredt i 
omsorgssektoren, også i det offentlige. Departementet uttalte (punkt 15.7.4): 
 

For at arbeidsmiljølova skal verke etter intensjonen, er det viktig at ho når alle dei ho er 
meint å verne. Det er bekymringsfullt dersom det er mogleg å omgå lova ved å bruke 
sjølvstendige oppdragstakarar og dermed svekkje rettane til arbeidstakarane. Departementet 
meiner at det er viktig å arbeide for å hindre organisasjonsformer og tilpassingar som er 
motiverte ut frå å unngå det vernet arbeidsmiljølova gir arbeidstakarar. For å hindre slike 
tilpassingar er det svært viktig at ein kan bruke lovverket til å slå ned på slik 
praksis. 
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Forholdet mellom den enkelte saksøker og Aleris 
Basert på utgangspunktene skissert over går retten nå over til å vurdere forholdet mellom 
saksøkerne og Aleris.  
 
Den enkelte skal vurderes individuelt. De relevante momentene er de samme for alle 
saksøkerne, og drøftelsen foretas derfor samlet. For enkelte av momentene er det 
individuelle forskjeller. Det vil fremgå av vurderingen.  
 
Først ser retten på momentene i syvpunktslisten, deretter andre relevante momenter. Den 
endelige helhetsvurderingen og konklusjonen for den enkelte utstår til kapittel 16 til 39.  
 
8.2 Personlig arbeidsplikt og adgangen til å benytte medhjelpere 
Partene er uenige om dette momentet taler for eller mot arbeidsforhold for saksøkerne.  
 
Personlig arbeidsplikt har særlig betydelig fordi det skaper avhengighets- og 
underordningsforhold.  
 
Vurderingen av om saksøkerne har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet, 
og om de kan bruke medhjelpere for egen regning, er lik for alle. Oppdragsavtalene er 
likelydende, og praktiseringen har i all hovedsak vært den samme.  
 
Etter oppdragsavtalene har saksøkerne ikke plikt til å påta seg oppdrag. Slik har det også 
vært praktisert. Saksøkerne har sendt inn månedlige oversikter over når de kan og ikke kan 
jobbe. Bolederne har hver måned satt opp vaktlister ut fra den enkeltes tilgjengelighet og 
ønsker sammenholdt med vaktene som skal dekkes, brukernes behov og oppdragsgivernes 
krav. 
 
Når saksøkerne først påtar seg et oppdrag, er dette etter rettens syn i utgangspunktet et 
personlig oppdrag. Dette støttes av hvordan partene har forholdt seg i praksis og av 
oppdragsavtalene.  
 
I praksis er det den enkelte oppdragstaker som settes opp i vaktlisten og som utfører 
arbeidet.  
 
I oppdragsavtalene står det at «Oppdragstaker er ansvarlig til enhver tid å […] innrette seg 
etter de vaktoppsett Oppdragsgiveren setter opp.»  
 
Arbeidets art taler etter rettens syn i retning personlig arbeidsplikt. Med arbeidets art siktes 
det til to forhold. For det første at oppdragstakerne leverer arbeidstimer. For det andre at 
kjernen i arbeidet er relasjonen som den enkelte miljøarbeider bygger til brukeren. Dette er 
også uttrykt i oppdragsavtalene:  
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Oppdragstaker skal med bakgrunn i din spesialkompetanse ivareta Oppdragsgivers klienter i 
henhold til de vedtak/individuell plan […] 

 
Aleris har med henvisning til oppdragsavtalene anført at saksøkerne kan bruke 
medhjelpere for egen regning, og at det utelukker arbeidsforhold. I oppdragsavtalene står 
det: 

Oppdraget skal i hovedsak utføres av Oppdragstaker, men Oppdragstaker kan utføre 
oppdraget med vikar dersom denne innehar tilstrekkelig kompetanse og er forhåndsgodkjent 
av Oppdragsgiver.  

 
I en annen bestemmelse står det:  
 

Oppdragstaker skal stille med vikar i de tilfeller man selv ikke kun utføre oppdraget. Bruk av 
vikar skal godkjennes av oppdragsgiver. 

 
Aleris har vist til Høyesteretts uttalelse om betydningen av muligheten for medhjelpere i 
Avlaster II avsnitt 70: 
 

Jeg er imidlertid enig med Ålesund kommune i at oppdragets personlige karakter ikke er 
tilstrekkelig til å utelukke at man har med en oppdragsavtale å gjøre. Også slike avtaler kan 
være strengt personlige. Men dersom A kunne ha latt medhjelpere utføre arbeidet hun har 
gjort avtale om, ville en bedømmelse av avtalen som et arbeidstakerforhold vært utelukket. 
Ettersom dette ikke er situasjonen, må betydningen av de øvrige relevante momentene i 
sjupunktslisten også vurderes. 

 
Det å engasjere medhjelpere for egen regning er et typisk trekk ved oppdragsforhold. 
Oppdragsavtalenes åpning for å skaffe vikar for egen regning skiller saksøkerne i denne 
saken fra avlasteren i Avlaster I, jf. dommens avsnitt 42. 
 
Retten er likevel ikke enig med Aleris i at den siterte uttalelsen fra Avlaster II utelukker 
arbeidsforhold i vår sak. 
 
Slik forholdene ligger an har muligheten til å engasjere medhjelpere for egen regning liten 
realitet. 
 
For det første på grunn av kravet om at Aleris skal forhåndsgodkjenne vikarer. Retten er 
enig med Aleris i at kravet om godkjenning kan begrunnes i blant annet myndighetskrav og 
brukernes interesser. I forholdet mellom Aleris og oppdragstakerne er 
forhåndsgodkjenningen likevel en begrensning i adgangen til å engasjere medhjelper. 
 
For det andre har dette i svært liten grad blitt praktisert. Kun ett tilfelle er dokumentert i 
saken. I praksis har vikaren fakturert Aleris direkte. Det er med andre ord i praksis ikke 
saksøkerne som engasjerer medhjelpere for egen regning. Dette fratar derfor ikke 
oppdraget dets personlige karakter.  
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Retten tilføyer at det ville åpne for omgåelse om arbeidsforhold utelukkes der 
oppdragsavtalen åpner for å skaffe vikar for egen regning, uten at det også praktiseres slik. 
 
I rettspraksis varierer likevel vekten av dette momentet. I Rt-2013-342 (beredskapshjem) 
kom Høyesterett til at den personlige arbeidsplikten hadde begrenset vekt, blant annet fordi 
det i flere typer oppdragsforhold kunne være forutsatt en personlig arbeidsplikt. I Rt-2013-
354 (Avlaster I) avsnitt 43 uttalte Høyesterett derimot at den personlige arbeidsplikten til 
avlasteren trakk «sterkt i retning av å anse henne som arbeidstaker». I LB-2014-170448 
(lydbokinnlesere) fikk personlige arbeidsplikt begrenset betydning i helhetsvurderingen.  
 
Slik forholdene ligger an i saken her, taler dette momentet i utgangspunktet klart i retning 
av at saksøkerne har vært arbeidstakere. For noen av saksøkerne får dette momentet likevel 
mindre vekt. Det gjelder først og fremst de som har tatt en fri, informert og veloverveid 
beslutning om å ikke være arbeidstakere. Retten kommer tilbake til det i vurderingen av 
den enkelte saksøker. 
 
8.3 Ledelse og kontroll 
Saksøkerne mener dette momentet ledelse og kontroll trekker i retning arbeidsforhold. 
Aleris mener det er nøytralt. 
 
Vurderingen av dette momentet er etter rettens syn i det vesentlige lik for alle saksøkerne. 
Retten er enig med saksøkerne i at også dette momentet taler i retning av at de er 
arbeidstakere. Saksøkerne står etter rettens syn i et organisatorisk underordningsforhold til 
Aleris. 
 
Om det nærmere innholdet av dette momentet legger retten for det første til grunn at 
faktisk utøvelse av ledelse og kontroll vil være tilstrekkelig for å konstatere et 
underordningsforhold, jf. Avlaster II avsnitt 72.  
 
For det andre er det tilstrekkelig at arbeidsgiveren har rettslig adgang til å utøve ledelse og 
kontroll, jf. Avlaster II avsnitt 65. Det er ikke nødvendig at adgangen faktisk er benyttet 
overfor den enkelte. Muligheten for ledelse og kontroll etablerer et underordningsforhold. 
 
Ut fra bevisførselen mener retten at Aleris både har rettslig adgang til å utøve ledelse og 
kontroll, og at adgangen faktisk er benyttet. 
 
Rettslig adgang til styring og ledelse 
Den rettslige adgangen følger av oppdragsavtalene, som etter rettens syn gir Aleris en vid 
adgang til styring og ledelse av arbeidet. Oppdragstakerne skal etter avtalene blant annet 
«innrette seg etter faglige og administrative retningslinjer for oppdraget», og videre 
«innrette seg etter Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende kvalitetssystem, rutiner og 
retningslinjer.»  
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Aleris mener at kun den rene arbeidsledelse er relevant, og at oppfølging av lov- og 
myndighetskrav og kontraktsoppfølging ikke er arbeidsledelse. Til støtte for sitt syn har 
Aleris vist til Høyesteretts uttalelse i Avlaster II avsnitt 66:  
 

Det må her understrekes at det med ledelse og kontroll menes et organisatorisk 
underordningsforhold, og ikke bare det tilsyns- og kontrollansvar som følger av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. 
 

Til dette bemerker retten for det første at slik oppdragsavtalene er formulert er adgangen til 
styring og ledelse ikke begrenset til oppfølging av lov- og myndighetskrav  («…faglige og 
administrative retningslinjer» og «..Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende 
kvalitetssystem, rutiner og retningslinjer».) Ordlyden er generell og omfatter også det 
Aleris kaller arbeidsledelse. 
  
For det andre er retten ikke enig i at kun det Aleris kaller ren arbeidsledelse er relevant.  
Det kan ikke utledes av Høyesteretts uttalelse i Avlaster II avsnitt 66 at oppfølging av lov- 
og myndighetskrav generelt er noe annet enn ledelse og kontroll.  
 
Bestemmelsen Høyesterett viste til (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd) 
gjelder kommunenes plikt til å føre tilsyn og kontroll med helse- og omsorgstjenester. 
Denne plikten gjelder også tjenester som tilbys av private aktører på vegne av kommunen.  
 
Det er naturlig at et organisatorisk underordningsforhold mellom kommunen og en 
oppdragstaker (avlasteren) ikke oppstår ved kommunens tilsyn og kontroll etter denne 
bestemmelsen.  
 
Aleris’ oppfølging av lov- og myndighetskrav overfor saksøkerne blir annerledes. En lang 
katalog med lov- og myndighetskrav gjelder for omsorgstjenestene i saken her. 
Forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, brukernes individuelle planer 
og plikt til journalføring og dokumentasjon er noen eksempler.  
 
Både faglige og administrative retningslinjer og instrukser fra Aleris til oppdragstakerne 
kan i stor grad begrunnes med slike krav. Etter rettens syn er det ingen egnet markør for 
organisatorisk underordningsforhold om en retningslinje eller instruks kan anses som 
oppfølging av lov- og myndighetskrav eller ikke.  
 
Arbeidstakerbegrepet ville i så fall få ulik rekkevidde i bransjer med omfattende lov- og 
myndighetskrav enn i mer uregulerte bransjer. Det er vanskelig å se noen fornuftig grunn 
til det.  
 
Den adgangen til kontroll og ledelse av saksøkerne som Aleris har etter oppdragsavtalene 
kan etter rettens syn ikke sammenlignes med retningslinjene i LB-2014-170448 
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(lydbokinnlesere). Lagmannsretten kom til at retningslinjene for hvordan innlesing skal 
gjøres, ikke var et uttrykk for styring og ledelse fra oppdragsgivers side.  
 
Faktisk styring og ledelse 
Etter rettens syn har Aleris i praksis utøvd ledelse og kontroll, også det Aleris kaller 
arbeidsledelse.  
 
Det synes uomtvistet at saksøkerne har hatt betydelig frihet med hensyn til hvordan de 
utøver omsorgsarbeidet og benytter relasjonskompetansen sin i arbeidet med brukerne. På 
dette punkt er det imidlertid ingen forskjell mellom miljøarbeidere som er oppdragstakere 
og ansatte.  
 
Begge grupper må forholde seg til de rammer som gjelder, som for eksempel brukerens 
individuelle plan, rapporteringskrav og forsvarlighetskravet.  
 
Oppdragstakerne har verken større eller mindre frihet enn de ansatte. Bevisførselen viser at 
bolederne og ansvarsvaktene ikke skiller mellom ansatte og oppdragstakere i utøvelsen av 
sine lederfunksjoner. Bolederne håndterer oppdragstakere og ansatte på samme måte med 
hensyn til utførelsen av det daglige arbeidet.  
 
Retten mener situasjonen langt på vei tilsvarer Avlaster I. Avlasteren fulgte en bestemt 
timeplan for gutten, trente ham etter en bestemt metode, og jobbet innfor rammen av 
foreldrenes instrukser og ønsker, jf. dommens avsnitt 46. I neste avsnitt heter det: 
  

Det er vanskelig å se at A hadde større frihet til å styre sitt arbeid enn det som er typisk for 
arbeidstakere.   

 
Dette er også treffende for saksøkerne i vår sak hva gjelder kontroll og ledelse. Den siterte 
uttalelsen sikter imidlertid også til arbeidstid, som saksøkerne i vår sak har hatt større 
kontroll over enn det avlasteren hadde. Det kommer retten tilbake til i kapittel 8.8 og 8.10. 
 
I de større boligene fordeler ansvarsvakten oppgavene som skal gjøres mellom personalet 
som er til stede på den enkelte vakt, og også hvem som skal jobbe med den enkelte beboer.  
Slik oppgavefordeling må anses som ledelse.  
 
Kommunikasjonen fra boledere til personalet om hvordan enkeltbrukere skal håndteres er 
etter rettens syn også eksempler på styring og ledelse. Det er også kommet frem eksempler 
på at Aleris har fratatt oppdragstakere rollen som ansvarsvakt eller primærkontakt. Slike 
beslutninger er etter rettens syn ledelse. 
 
Retten er enig med saksøkerne i at de fremlagte epostene fra boleder på Elvetun, der 13 av 
saksøkerne har hatt sin hovedtilknytning, underbygger et organisatorisk 
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underordningsforhold. Instruksene er til dels svært detaljerte, faglig og administrativt. 
Blant eksemplene på administrativ ledelse er pålegg om obligatorisk oppmøte til 
personalmøte for oppfølging av en medarbeiderundersøkelse.    
 
Slik kommunikasjon er primært lagt frem fra Elvetun. Det er ingen holdepunkter for, og 
heller ikke anført, at kontroll og ledelse kan vurderes forskjellig avhengig av hvilken bolig 
det er tale om. På mindre boliger er nok behovet for aktiv oppgavefordeling og skriftlig 
kommunikasjon fra ledelsen mindre, uten at det endrer underordningsforholdet.  
 
Tilsvarende er det verken anført eller holdepunkter for at ansvarsvakter og assisterende 
boledere er underlagt mindre grad av kontroll og ledelse enn miljøarbeidere ellers. Enkelte 
av saksøkerne har hatt disse rollene. Det omfatter ulike administrative oppgaver, men er 
også underlagt Aleris’ ledelse og kontroll.    
 
8.4 Stabilt tilknytningsforhold  
I rettspraksis synes momentet stabilt tilknytningsforhold å ha vært tillagt varierende vekt. 
Det er flere eksempler på at konklusjonen har blitt oppdragstaker til tross for langvarige 
tilknytningsforhold.     
 
I Beredskapshjem uttaltes at lang tid trekker i retning av arbeidstakerforhold (avsnitt 59). I 
den saken forelå tilknytning til oppdragsgiveren i syv år og med en gjeldende kontrakt som 
fortsatt hadde to års løpetid framover. Momentet ble likevel ikke avgjørende, idet 
Høyesterett konkluderte med at beredskapsmoren ikke var arbeidstaker.  
 
I Rt-1984-1044 (Tupperware), ble det ikke ansett særlig tungtveiende at det dreide seg om 
en tilknytning gjennom seks år, det meste av tiden på heltid og med den aktuelle 
virksomheten som eneste inntektskilde. I LB-2014-170448 (lydbokinnlesere) var en 
tilknytning fra åtte til 30 år ikke særlig tungtveiende i helhetsvurderingen, blant annet fordi 
det var liten stabilitet i oppdragene. 
 
Hvor lenge saksøkerne har vært oppdragstakere i Aleris varierer. Det korteste 
oppdragsforholdet er ett år, det lengste 14 år. Oppdragsavtalene er inngått for seks måneder 
av gangen. I praksis har avtalene blitt fornyet.  
 
Varigheten er et selvstendig poeng, og oppdragsmengden har for en del vært forholdsvis 
stabil over tid. Men mange av saksøkerne har i perioder hatt betydelige variasjoner ut fra 
andre gjøremål, noe som svekker vekten av dette momentet.   
 
På den annen side gjenspeiler risikoen for at kontrakten ikke fornyes etter rettens syn en 
usikkerhet som arbeidstakerbegrepet skal gi vern mot. Det har også en viss betydning at 
arbeidsoppgavene saksøkernes har utført, ikke gjelder kortvarige eller avgrensede behov.    
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Ut fra omstendighetene i saken her taler dette momentet i retning av arbeidsforhold for de 
fleste av saksøkerne, men isolert sett er det ikke særlig tungtveiende. Også typiske 
oppdragstakere kan ha langvarige forhold til oppdragsgivere. 
 
8.5 Hovedsakelig én oppdragsgiver 
Partene er uenige om saksøkerne må anses for å ha arbeidet hovedsakelig for én 
oppdragsgiver (Aleris), og om dette momentet taler for eller mot arbeidsforhold.  
 
Det er uomtvistet at saksøkerne har stått fritt i å ha andre oppdragsgivere. Retten er ikke 
enig med Aleris i at det i seg selv taler for at saksøkerne har vært oppdragstakere. 
Synspunktet har riktignok støtte i Oslo tingretts dommer av 9. oktober 2018 
(forhåndstekster) og 30. april 2019 (renholdsarbeider). 
 
Retten ser det slik at økonomisk avhengighet og vernebehovet vil variere med omfanget av 
andre inntektskilder. Å legge avgjørende vekt på at saksøkerne formelt har stått fritt til å ha 
andre oppdragsgivere vil åpne for omgåelse.  
 
På dette punkt varierer faktum betydelig mellom saksøkerne. Mange har i kortere eller 
lengre perioder utført arbeid for andre som oppdrags- eller arbeidstaker. Noen har kun 
jobbet for Aleris. Flere har vært studenter.  
 
Retten utleder fra rettspraksis at ikke bare andre oppdragsgivere, men også arbeidsgivere 
og studier kan ha betydning. I Avlaster I uttrykte Høyesterett det slik (avsnitt 56): 
 

Det siste momentet er om det i hovedsak blir arbeidet for én oppdragsgiver. A arbeidet ikke 
bare for Oslo kommune, selv om dette arbeidet var det mest omfattende. Hun arbeidet, som 
nevnt, på timebasis for familien på grunnlag av en kontrakt med den, og fra høsten 2009 
arbeidet hun også i Y kommune, flyktningkontoret, som miljøarbeider og støttekontakt. Hun 
var samtidig student. Noen sterk støtte for at hun var arbeidstaker gir dette momentet derfor 
ikke. Men etter mitt syn kan det heller ikke veie særlig tungt i motsatt retning. 

 
I LB-2014-170448 (lydbokinnleser) fikk andre arbeidsgivere den betydning av dette 
momentet «med en viss styrke» trakk i retning oppdragstaker: 
 

Det faktum at innleserne arbeider, eller har arbeidet, for flere arbeidsgivere enn NLB, trekker 
med en viss styrke i retning av at de fem ankemotpartene ikke er arbeidstakere i lovens 
forstand. Det at enkelte innlesere per i dag utelukkende arbeider for NLB, endrer ikke rettens 
oppfatning.  

 
Flere av saksøkerne har hatt andre oppdrag og annet arbeid i betydelig omfang, og ønsket 
selv å være oppdragstaker på grunn av muligheten for å tilpasse oppdragene til andre 
jobber. For dem taler dette momentet i retning oppdragstaker.  
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For andre taler dette momentet i retning av arbeidsforhold. Det gjelder først og fremst de 
som har hatt oppdrag i Aleris i et slikt omfang at muligheten til å ha annet arbeid i praksis 
har vært begrenset. Det har skapt en økonomisk avhengighet som taler i retning 
arbeidstaker. 
 
For andre blir dette momentet mer nøytralt.  
 
8.6 De tre siste momentene  
Slik forholdene ligger an i saken her gir de tre øvrige momentene på syvpunktslisten liten 
veiledning.  
 
Hvem som stiller til rådighet arbeidsrom med videre er etter rettens syn en lite egnet 
markør for denne typen omsorgsarbeid. At Aleris står for boligene kan tas til inntekt for 
arbeidsforhold, men det sier lite om vernebehovet. Enkelte av saksøkerne har brukt sin 
egen bil i arbeidet, en av saksøkerne har benyttet sitt eget glassblåserverksted, uten at det 
kan tas til inntekt for oppdragsforhold. 
 
I omsorgsarbeid som i vår sak er risikoen for arbeidsresultatet vanskelig å definere, og 
dette momentet gir liten veiledning, jf. Beredskapshjem avsnitt 57 og Avlaster I avsnitt 53.  
 
Det samme gjelder vederlag i en eller annen form for lønn. Timebetaling er vanlig både for 
oppdragstakere og arbeidstakere. At saksøkerne får betalt per time og ikke for et bestemt 
arbeidsresultat kan i seg selv tale for arbeidstakerforhold. Men det svekkes av at satsene er 
høyere enn tarifflønn. Dette momentet er etter rettens syn ikke egnet til å skille 
arbeidstakere fra oppdragstakere i saken her, jf. Beredskapshjem avsnitt 58.  
 
Oppsummert er disse momentene etter rettens syn nøytrale. 
 
Retten går nå over på momenter utover syvpunktslisten. 
 
8.7 Strukturelle svakheter for oppdragstakere 
Mangelen på oppsigelsesvern og arbeidstidsregler gjenspeiler et vernebehov som generelt 
taler for arbeidsforhold. Mangelen på vern setter oppdragstakere i en svakere posisjon, ikke 
bare knyttet til den potensielle belastningen ved å miste jobben, men også løpende i 
oppdragsforholdet.  
 
Flere av saksøkerne har forklart at de var forsiktige med å ta opp problematiske forhold 
med Aleris for å ikke bli oppfattet som vanskelige. Selv om de også forklarte at de 
gjennomgående fikk vaktønskene sine oppfylt, illustrerer dette en strukturell svakhet for 
oppdragstakere som arbeidstakere har vern mot. Det er også andre strukturelle svakheter 
som taler for det samme.  
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Hviletid 
Oppdragstakere har ikke regulert hviletid. Det er mange eksempler i saken på at 
saksøkerne har hatt like lange eller lengre vakter enn ansatte medlevere. En vesentlig 
forskjell er at medlevere har regulert hviletid.  
 
Retten understreker at det ikke er ensbetydende med at oppdragstakerne i saken her ikke 
har hvilt på vakt. I ettertid er det vanskelig å føre bevis for når og hvor mye den enkelte har 
hvilt. Hviletid fremgår ikke av timelistene og fakturaene.  
 
Det eneste som kan leses ut fra timelistene er når de har hatt hvilende nattevakter. Den 
gjennomgående praksisen har vært at oppdragstakerne fakturerer 19 timer per døgn når de 
har hatt hvilende nattevakt og de har fått sove uavbrutt om natten. Ved avbrutt nattehvile 
har det etter det retten forstår stort sett vært praktisert slik at oppdragstakeren likevel har 
fått fakturere fullt for hele natten.  
 
Retten er ut fra bevisførselen ikke i tvil om at det ofte har vært mulig å sove på dagtid, 
særlig etter en våken nattevakt. Flere av bolederne har forklart at de har tilrettelagt for at 
oppdragstakere får hvile og sove på dagen ved behov. Praksisen i Aleris har vært at 
oppdragstakere fakturerer fullt ut på dagtid, også for eventuell hviletid. Men dette fremgår 
ikke av timelistene.  
 
Det er mange eksempler i saken her på at saksøkerne har fakturert 24 timer for et døgn, 
noen ganger også flere døgn i strekk. Ut fra faktureringspraksisen i Aleris betyr det at de 
enten har hatt våken nattevakt, eller at de har blitt forstyrret når de egentlig skulle hatt 
hvilende nattevakt. Hvor mye en person som har jobbet slike vakter har fått hvile på dagtid 
fremgår ikke.  
 
Aleris har en intern retningslinje om at oppdragstakere skal jobbe maksimalt tre døgn i 
strekk, hvorav ett kan være med våken nattevakt. Timelistene viser mange avvik fra dette. 
Ut fra bevisførselen kan det tilskrives ulike årsaker. Bolederne kan ha satt opp vakter over 
flere enn tre døgn, særlig i forbindelse med hytteturer og andre reiser. Det kan ha oppstått 
akutte behov på grunn av sykdom. Oppdragstakerne kan selv ha byttet til seg eller satt seg 
opp på flere vakter. De kan ha blitt forstyrret under hvilende nattevakt.  
 
Det strukturelle problemet er like fullt at hviletid ikke er regulert for oppdragstakere. Det 
gjenspeiler et vernebehov. 
 
Godtgjørelse 
Et annet eksempel er fastsettelsen av honorarene, som vil bero på den enkelte 
oppdragstakerens forhandlingsposisjon. De er i motsetning til arbeidstakere ikke underlagt 
justeringer gjennom tarifforhandlinger. Selv om oppdragshonorarene for alle saksøkerne i 
saken her ligger over tarifflønn, har mange av dem pekt på at honorarene har stått mer eller 
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mindre stille i lang tid. Gjennomgående har den enkelte en svak forhandlingsposisjon. En 
del av dem er også ufaglærte.  
 
Uforutsigbarhet  
En annen strukturell svakhet er uforutsigbarheten knyttet til når man skal jobbe. 
Oppdragstakerne i Aleris har ikke hatt faste turnuser. Bolederne har lagt ned et stort arbeid 
i å sette opp vaktbøker hver måned ut fra den enkeltes ønsker, totalbehovet for personell 
per vakt, kompetansekrav og brukernes behov.  
 
Praksis for når bolederne setter opp vaktboken har vært noe varierende, men oftest to til 
fire uker før hver måned. Å ikke vite sikkert når man skal jobbe fremover, gir en 
usikkerhet med hensyn til hvor mye man vil tjene den enkelte måned. Planlegging av 
friperioder har likevel vært mulig. Oppdragstakerne har latt være å sende inn vaktønsker 
for perioder de ikke ønsker å jobbe. 
 
Boliglån og familiegjenforening 
Saken gir også andre eksempler på strukturelle svakheter for oppdragstakere. For eksempel 
knyttet til muligheten for boliglån og familiegjenforening etter utlendingsloven. Flere av 
saksøkerne har opplevd utfordringer med dette. 
 
De strukturelle svakhetene for oppdragstakere gjør seg i varierende grad gjeldende for de 
ulike saksøkerne. Generelt tilsier verneformålet at de trekker i retning arbeidstaker.  
 
8.8 Saksøkernes ønsker om å ikke være arbeidstaker 
Flere av saksøkerne har gitt klart uttrykk i ord og handling for at de ikke ønsker ansettelse.   
 
Partene er uenige om hvorvidt denne motviljen mot å bli ansatt, kan tillegges betydning. 
Saksøkerne har anført at vern ikke er frivillig. Om en person har ønsket å være 
oppdragstaker og ikke ansatt, er derfor irrelevant.   
 
Verneformålet og vernereglenes ufravikelige karakter tilsier, etter rettens syn, den aller 
største forsiktighet med å legge vekt på den enkelte saksøkerens ønske om å være 
oppdragstaker. En helt kategorisk avskrivning av dette som relevant kan likevel etter 
rettens syn vanskelig begrunnes i vernehensynet.  
 
I rettspraksis om arbeidstakerbegrepet er det få eksempler på at oppdragstakeren har 
motsatt seg ansettelse eller på annen måte uttrykt et ønske om å være oppdragstaker. 
Retten var inne på det i Oslo tingretts dom av 18. februar 2014 (Incita). Retten er ikke 
kjent med at Høyesterett eller lagmannsretten har behandlet spørsmålet. 
 
Fraværet av dette momentet i rettspraksis kan forstås som at krav etter vernelovgivningen 
sjelden reises av oppdragstakere som selv ikke har ønsket å være arbeidstaker.  
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Det er etter rettens syn et spenningsfelt mellom på den ene siden økonomiske og praktiske 
fordeler den enkelte kan ha som oppdragstaker, og vernereglenes preseptoriske karakter på 
den andre siden. Mange av saksøkerne ligger i det spenningsfeltet.  
 
Retten er ikke i tvil om at mange av oppdragstakerne i Aleris har foretrukket tilværelsen 
som oppdragstaker fremfor å bli ansatt. Preferansen for å være oppdragstaker har særlig 
sammenheng med at det er bedre betalt, samt fleksibiliteten og friheten med hensyn til når 
og hvor mye man jobber. Flere av saksøkerne har bekreftet dette i retten. De ville ikke bli 
ansatt fordi de som oppdragstakere fikk bedre betalt og kunne jobbe slik de selv ønsket. 
 
For mange har det utvilsomt vært attraktivt å være oppdragstaker fordi jobben i Aleris 
enkelt lar seg tilpasse til andre behov, som andre arbeidsforhold og oppdrag, studier, lang 
reisevei som umuliggjør normal arbeidstid, delt omsorg for barn, reisevirksomhet med 
videre. Mange har fått skreddersydd vaktene i Aleris etter slike ønsker og behov. Ofte i 
form av konsentrerte eller sammenhengene vakter i perioder de ønsker å jobbe.  
Ved oppstart har Aleris ikke tilbudt noe annet enn oppdragsforhold. Men under 
oppdragsforholdet har ansettelse vært tema. Preferansen for å være oppdragstaker har da 
kommet til uttrykk på ulike måter.  
 
I de halvårlige kontraktsoppfølgingsmøtene med bolederen har ansettelse vært et fast 
punkt. De fleste har gitt uttrykk for at de ikke er interessert.  
 
Flere av bolederne har forklart at oppdragstakere som i kontraktsoppfølgingsmøter eller 
ellers har uttrykt ønske om å bli fast ansatt, har fått tilbud om det. Blant de som forklarte 
seg om dette var Strekerud, som har vært boleder for over halvparten av saksøkerne. En del 
av de som har sagt at de er interessert, har ombestemt seg når de har fått et tilbud. Lønnen 
har ofte vært utslagsgivende, for en del også fleksibiliteten. I Aleris er det også eksempler 
på oppdragstakere som har blitt ansatt, men som deretter har sagt opp for å bli 
oppdragstaker igjen. Blant saksøkerne er det personer som Aleris aktivt har forsøkt å 
rekruttere i flere år, men som ikke har ønsket det.  
 
Flere av vitnene fra Aleris har forklart seg om oppfatningen om at miljøarbeiderne ønsket å 
være oppdragstakere og hva oppfatningen bygget på.  
 
Fra tidlig i 2017 gikk bolederne i flere av boligene ut med uttrykkelige oppfordringer til 
alle oppdragstakerne om å søke fast ansettelse. Bakgrunnen var beslutningen om å gå over 
til faste ansettelser og redusere konsulentbruken, dels etter det partene har kalt Skatt Øst 
prosessen og dels etter krav fra oppdragsgiverne.  
 
På blant annet Elvetun og Rykkin, der 15 av saksøkerne hadde sin hovedtilknytning, ble 
oppfordringen formidlet gjentatte ganger gjennom hele 2017 i personalmøter og per epost. 
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Et informasjonsmøte for alle oppdragstakere som ønsket å bli ansatt ble holdt i oktober 
2017. Det vises også til forklaringen fra bolederen på Elvetun, Halperin, om at hun ønsket 
å ansette oppdragstakerne. De aller fleste oppdragstakerne fulgte ikke disse 
oppfordringene. De søkte ikke. HR-direktør Løvli viste også til at Aleris de siste årene har 
annonsert over 100 ledige stillinger. Konsulentene kunne også søke, men gjorde det ikke. 
 
Noen av saksøkerne har selv etter at de sendte stevning i denne saken, uttrykt til Aleris at 
de ikke er interessert i fast ansettelse.  
 
Retten understreker at faktum på dette punkt varierer betydelig mellom saksøkerne. Det er 
flere som ikke har hatt noen spesiell preferanse om å være oppdragstaker. Enkelte har 
uttrykt interesse for ansettelse, men ikke fått tilbud. Det varierer også i hvilken grad 
bolederne har gått inn for å ansette.  
 
Det er bare for de som ikke har ønsket å bli ansatt at spørsmålet oppstår om dette kan 
tillegges vekt.  
 
Retten er enig med saksøkerne i at verneformålet kan komme på tvers av en persons egne 
ønsker. En som foretrekker å være oppdragstaker og ikke ansatt, kan der og da enten ikke 
tenke over, eller undervurdere, betydningen av vernet.  
 
Mange av saksøkerne har ønsket å jobbe flere timer per måned enn man kan som ansatt, og 
mer konsentrert på lengre vakter.  
 
Det har kommet frem i bevisførselen en rekke eksempler på at de mest belastende vaktene 
– særlig lange vakter eller vakter med flere våkennetter - har skyldtes at vedkommende 
saksøker byttet til seg ekstra vakter uten å informere bolederen i forkant, eller ved å sette 
seg selv opp på ledige vakter. Bolederne har forklart at dette særlig har vært en utfordring i 
helgene, når bolederne som regel ikke er til stede.  
 
Blant eksemplene på dette i denne saken er en vakt på hele fem døgn i strekk med våken 
nattevakt. Aleris foretok en sjekk av blant annet denne vakten da den ble trukket frem av 
saksøkersiden i retten og i media. Det viste seg at dette hadde skjedd på en hyttetur i 
Arendal som flere brukere med personal var på sammen. Aleris hadde satt opp 
vedkommende saksøker på sovende nattevakter hele uken. Men på hytteturen spurte han 
sine kolleger om han kunne få ta de våkne nattevaktene, fordi han trengte pengene. De 
avtalte at han skulle få det, og at han fikk sove på dagen i stedet. Bolederen ble ikke 
involvert i dette vaktbyttet.  
 
Flere har tatt vakter ved andre boliger i tillegg til der de har hatt hovedtilknytning for å få 
flest mulig timer, langt utover det ansatte kan jobbe. En av saksøkerne forklarte at han i en 
periode sendte inn vaktønsker på tre ulike boliger for å få flest mulig timer. På boligen der 
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han hadde hovedtilknytning jobbet han gjerne det maksimale antallet timer som Aleris’ 
interne retningslinjer for oppdragstakere tillater, 220 timer. Ved en anledning jobbet han 
hele 204 timer i tillegg på andre boliger.  
 
Dette har ledet til brudd på Aleris’ retningslinjer. Ofte har bolederne tatt det opp med 
vedkommende i etterkant. Flere boledere har også gitt instruks om at vaktbytter og 
ekstravakter må avklares med boleder først. Flere av vitnene har pekt på at en trøtt 
konsulent koster det samme som en opplagt, og at det ikke er i selskapets eller brukernes 
interesse at konsulentene er uopplagte.  
 
Selv om en person har ønsket å jobbe mye, så kan den helsemessige risikoen ved det tilsi at 
man likevel bør omfattes av vernet i arbeidstidsreglene. At den enkelte ikke nødvendigvis 
alltid styrer egen arbeidstid ut fra mulige helseeffekter på kort og lang sikt er vel nokså 
klart.  
 
Flere av saksøkerne har forklart om søvnproblemer og andre helseplager. Det kan være 
vanskelig å knytte en enkelt persons helseplager til mangelen på vern i arbeidstidsreglene, 
men på generelt grunnlag er helserisiko et moment som taler for slikt vern.  
 
Denne saken illustrerer også at lange vakter ikke alltid gjenspeiler reell frivillighet. Flere 
har forklart at de sendte inn mest mulig åpne vaktønsker, at de ville bli oppfattet som 
fleksible. Enkelte av saksøkerne har forklart at de var forsiktige med å ta lange ferier, av 
frykt for at det skulle komme inn nye oppdragstakere som ble værende, slik at de senere 
måtte konkurrere om vakter.  
 
De forholdene retten har pekt på her må det tas høyde for i vurderingen av om motvilje 
mot å bli ansatt, kan tillegges vekt. Vernehensyn tilsier at det ikke kan tillegges vekt for de 
som kan ha undervurdert de strukturelle svakhetene som ligger i oppdragstakeres mangel 
på vern. Det samme gjelder de av saksøkerne som forklarte at de ikke ønsket ansettelse 
fordi de hadde en oppfatning om at de uansett ikke ville få det, eventuelt ikke med den 
arbeidstidsordningen de ønsket.  
 
Eget ønske om å være oppdragstaker kan etter rettens syn bare tillegges vekt når det 
fremstår som et reelt valg og resultat av en godt informert og vel overveid beslutning. Det 
er tilfellet for flere av saksøkerne. De har avvist ansettelse på grunn av fordeler tilværelsen 
som oppdragstaker har for dem, selv om de har hatt solid kunnskap om hva mangelen på 
arbeidsrettslig vern innebærer. De ser ikke ut til å ha undervurdert de strukturelle 
svakhetene.  
 
I slike tilfeller svekkes vernehensynet. For dem taler eget ønske om å være oppdragstaker 
mot at de anses som arbeidstakere. Vernehensyn kan ikke begrunne et så vidt 
arbeidstakerbegrep at den enkeltes ønske ikke tillegges vekt i slike tilfeller.  
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8.9 Høyere honorar som oppdragstaker enn lønn som ansatt 
Partene er uenige om nivået på oppdragshonorarene har betydning.  
 
Retten utleder fra rettspraksis at det vil tale mot arbeidsforhold når godtgjørelsen som 
oppdragstaker ligger over lønnsnivået for ansatte i tilsvarende stillinger. Det vises til LB-
2003-19426-2 (Risenga Bo- og Omsorgssenter) og Oslo tingretts dom av 18. februar 2014 
(Incita). Høyesterett har så vidt vites ikke uttalt seg om dette. I avlastersakene var det ikke 
en aktuell problemstilling, fordi oppdragshonoraret lå under tarifflønn.  
 
Etter rettens syn er dette et moment som taler mot arbeidsforhold for flere av saksøkerne, 
men ikke for alle.  
 
Ved vurderingen av dette må det ses hen til at honorar og tarifflønn ikke er direkte 
sammenlignbare størrelser. Det må iallfall tas høyde for sosiale kostnader som 
oppdragstakere må bære selv. 
 
Det kan også diskuteres om man skal sammenligne honorarene med tarifflønn med eller 
uten medleverordning. Selv om grunnlønnen er den samme for ansatte med og uten 
medleverordning, er forskjellen stor når årslønnen inkludert tarifftillegg omregnes per 
time. Et medleverårsverk er over 1000 timer mer enn et vanlig årsverk. Medlevere har 
hviletid hele natten og to timer om dagen. Ansatte uten medleverordning er derimot våkne 
på jobb. Tarifflønnen omregnet per time er derfor langt lavere for medlevere enn for 
ansatte uten medleverordning.  
 
Spørsmålet er om man skal sammenligne med tarifflønn med eller uten medleverordning, 
eventuelt et sted imellom de to. Spennet er vidt. Ved vurderingen av dette er det etter 
rettens syn naturlig å se hen til den enkeltes oppdragsmønster. Når man har jobbet døgn 
med hvilende nattevakt kan honoraret i større grad sammenlignes med tarifflønn for 
medlevere. Når man ikke har sovet på vakt er tarifflønn uten medleverordning mest 
nærliggende å sammenligne med.  
 
De fleste av saksøkerne har gjort begge deler. De har hatt dels våkne og dels hvilende 
nattevakter. Iallfall i en viss utstrekning har de også fått sove om dagen etter våkne 
nattevakter. Det vises til boledernes forklaringer. Noen nattevakter har de kunnet sove, 
men med forstyrrelser. 
 
De fleste saksøkerne har med andre ord oppdragsmønstre som gjør at det ikke blir fullt ut 
treffende å sammenligne med noen av de to ytterpunktene, som henholdsvis medlevere og 
ikke-medlevere representerer. I slike tilfeller ligger sammenligningsgrunnlaget et sted på 
aksen mellom ytterpunktene.    
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De forhold retten har pekt på her innebærer at en sammenligning mellom honorar og 
tarifflønn blir både upresis og skjønnsmessig. Men det sier likevel noe om størrelsesorden. 
En sammenligning må også ta høyde for at ansatte får sosiale ytelser i tillegg, mens 
oppdragstakere må bære slike kostnader selv. 
 
Aleris har lagt frem en oversikt over oppdragshonorar og tarifflønn med og uten 
medleverordning for perioden 2015 til 2017 for alle saksøkerne. Tallene er uomtvistet. Alle 
har hatt høyere timehonorarer enn de ville ha hatt i tarifflønn omregnet per time, med og 
uten medleverordning. Retten legger ut fra bevisførselen til grunn at saksøkerne som 
ansatte ville ha blitt innplassert i tariffavtalens lønnsstige, etter ansiennitet og kompetanse. 
Dette er praksis for lønnsfastsettelse i Aleris. 
 
For andre halvår 2017 har Aleris også beregnet i prosent hvor mye høyere honorarene var 
enn tarifflønn, henholdsvis med og uten medleverordning. Også denne er uomtvistet.  
 
Prosentsatsene høsten 2017 gir kun et øyeblikksbilde. Ut fra bevisførselen legger retten til 
grunn at differansen var større våren 2017, og tilsvarende hvert halvår bakover i tid. 
Differansen har avtatt gradvis de ti siste årene. Flere av saksøkerne har forklart at 
tarifflønnen de siste ti årene har økt vesentlig mer enn oppdragshonorarene. Dette støttes 
av den nevnte oversikten for 2015-2017.   
 
I andre halvår 2017 lå saksøkernes godtgjørelse per time i gjennomsnitt 82 prosent over 
tarifflønn per time for ansatte medlevere i samme stillingskategori. Sammenlignet med 
ansatte uten medleverordning var den gjennomsnittlige differansen 25 prosent.  
 
Bak gjennomsnittene på 82 og 25 prosent høsten 2017 ligger store variasjoner mellom de 
enkelte saksøkerne. Det gjør at dette momentet vil variere. For mange av saksøkerne er 
ikke differansen større enn at det blir et nøytralt eller tilnærmet nøytralt moment.  
 
Men for de som har ligget høyt over tarifflønn er dette et moment som trekker i retning av 
oppdragsforhold. Noen av saksøkerne forklarte i retten at de ikke har ønsket å bli ansatt på 
grunn av lavere lønn. Retten er ikke i tvil om at dette har vært en både utbredt og 
begrunnet oppfatning blant konsulentene i Aleris. 
 
Når det er sagt har saksøkerne rett i at oppdragstakere også går glipp av rettigheter som 
arbeidstakere har, som for eksempel stillingsvern og regulert arbeidstid. Dette er sentrale 
elementer i verneformålet. Det retten her har pekt på gjelder kun økonomiske forhold.  
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8.10 Fleksibilitet og frihet  
Partene er uenige om saksøkerne har hatt fleksibilitet og frihet som trekker i retning 
oppdragsforhold.  
 
Retten utleder fra rettspraksis at friheten til selv å velge når og hvor mye man vil jobbe 
etter omstendighetene kan tale for oppdragsforhold. Det vises til Rt-1984-1044 
(Tupperware), LB-2014-170448 (lydbokinnlesere) og Oslo tingretts dom av 9. oktober 
2018 (forhåndstekster).  
 
Det er slik retten ser det også slik at mangel på frihet og fleksibilitet trekker i retning av 
arbeidsforhold, jf. blant annet Avlaster I avsnitt 46, sitert i kapittel 8.3. Saksøkerne har vist 
til at de har plikt til å møte på vakter når de først er satt opp, og anført at de derfor ikke har 
hatt fleksibilitet og frihet.  
 
Som oppdragstakere har saksøkerne ikke hatt noen plikt til å stille seg til rådighet på 
bestemte tidspunkter eller i et bestemt omfang. På den annen side har de heller ikke hatt 
rett til å få vaktønsker oppfylt. Det gjenspeiler en usikkerhet som skaper et vernebehov.  
 
Flere av saksøkerne har forklart at denne usikkerheten gjorde at de stilte seg til rådighet i 
større grad enn de ellers ville gjort. Rettens inntrykk er at opplevelsen av dette har variert 
mellom saksøkerne, for enkelte også over tid.  
 
Faktum varierer mellom saksøkerne. For flere har friheten og fleksibiliteten utvilsomt vært 
viktig. Slik har de kunnet tilpasse arbeidet for Aleris med andre jobber og oppdrag, studier, 
delt omsorg for barn, reisevirksomhet og andre behov og ønsker. Mange har fått stor grad 
av skreddersøm. Gjennomgående har saksøkerne forklart at de har fått jobbe når de selv 
har ønsket det. Det støttes av bevisførselen ellers. For dem er situasjonen ikke ulik 
lydbokinnleserne, som lagmannsretten omtalte slik i LB-2014-170448: 
 

Lagmannsretten er videre ikke i tvil om at arbeidet som innleser har vært særlig attraktivt for 
mange nettopp fordi jobben for NLB enkelt lar seg kombinere med annet arbeid. Det er 
neppe noen tilfeldighet at en stor del av innleserne arbeider som frilansere på andre felt, for 
eksempel som skuespillere. 

  
Etter rettens syn kan ikke den manglende plikten til å stille seg til rådighet tas til inntekt for 
oppdragsforhold generelt for alle saksøkerne. Og motsatt vil det variere om den manglende 
retten til å få tildelt oppdrag taler for arbeidsforhold. Den enkeltes situasjon må vurderes 
nærmere, og med stor forsiktighet.  
 
For en del av saksøkerne blir dette et moment som taler i retning av oppdragsforhold. Først 
og fremst gjelder det de som ikke har ønsket å bli ansatt på grunn av friheten og 
fleksibiliteten som tilværelsen som oppdragstaker gir. Vernebehovet blir da mindre 
fremtredende. For andre taler det i retning av arbeidsforhold, eller det blir mer nøytralt. 
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8.11 Tidligere oppdragsforhold  
Flere av saksøkerne hadde andre oppdragsgivere og etablerte enkeltmannsforetakene før de 
begynte i Aleris. Retten utleder fra rettspraksis at det kan tale i retning oppdragstaker, jf. 
Oslo tingretts dom av 18. februar 2014 (Incita). Noe tungtveiende moment er dette likevel 
etter rettens syn ikke. For de av saksøkerne som har motsatt seg å bli ansatt i Aleris er det 
mindre betenkelig å legge vekt på eget ønske når de har tidligere erfaring som 
oppdragstaker. Risikoen for at vedkommende ikke forstår eller har undervurdert 
forskjellene mellom arbeids- og oppdragsforhold, er da mindre.   
 
En av saksøkerne etablerte sammen med fire andre selv et selskap som leverte samme type 
omsorgstjenester som Aleris. Dette selskapet drev også konsulentbasert. Dette taler i 
retning oppdragstaker, men har også begrenset vekt.  
 
8.12 Årsakene til konsulentbruken i Aleris  
Årsakene til konsulentbruken i Aleris er relevant som bakteppe. 
 
Den historiske bakgrunnen er uomtvistet. Retten har redegjort for det i sakens bakgrunn. 
Men så er spørsmålet hvorfor Aleris videreførte konsulentbruken i over ti år etter 
oppkjøpet av BOI. Det kommer retten mer inngående tilbake til i kapittel 11.3. Her nøyer 
retten seg med å peke på at det er vanskelig å se spor av at dette har vært økonomisk 
motivert fra Aleris side. Bevisførselen gir ingen støtte for påstandene om det, eller for at 
Aleris har hatt et ønske om å slippe unna stillingsvernet.  
 
Siden slutten av 2016 har Aleris som nevnt over, aktivt gått inn for å gå over til ansettelser 
og redusert konsulentbruken betydelig.  
 
Fraværet av spekulasjonshensikt fra Aleris’ side gjør det etter rettens syn mindre 
betenkelig å legge vekt på saksøkernes egne ønsker om å være oppdragstakere og øvrige 
momenter som taler i retning av oppdragstaker.   
 
8.13 Partenes innrettelse  
Aleris har vist til at alle saksøkerne har etablert enkeltmannsforetak, som har inngått 
oppdragsavtalene med Aleris. Saksøkerne har fakturert Aleris etterskuddsvis og sendt 
næringsoppgaver til skattemyndighetene, til dels med betydelige skattefradrag for blant 
annet kontorleie. De faktiske forhold rundt dette er uomtvistet. Aleris har fremholdt at 
saksøkerne derved har bidratt til å gi oppdragsforholdet realitet. 
 
Etter rettens syn kan dette ikke tillegges vekt. Det er ikke partenes egen klassifisering, men 
realiteten i forholdet mellom den enkelte saksøker og Aleris som avgjør, jf. blant annet 
HR-2016-1366 (Avlaster II) avsnitt 56. Både saksøkerne og Aleris har utvilsomt vært av 
den oppfatning at det dreier seg om oppdragsforhold. Saksøkernes fakturering og 
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håndtering av enkeltmannsforetakene er en konsekvens av at de formelt har vært 
oppdragstakere. Mange av saksøkerne har dessuten etablert enkeltmannsforetakene i 
tilknytning til oppstarten i Aleris. Å tillegge dette vekt ville åpnet for omgåelse av 
arbeidsmiljølovens verneregler.  
 
8.14 Bransjetradisjon 
Verneformålet tilsier etter rettens syn at tradisjonen for bruk av oppdragstakere fra 
bransjens fremvekst på 2000-tallet, ikke kan tillegges vekt, jf. Avlaster II avsnitt 57. Dette 
er heller ikke anført. 
 
8.15 Kort om EØS-rett 
Aleris har anført at EØS-avtalens regler om tjenestefrihet er en skranke for 
arbeidstakerbegrepet. I saken her kan retten ikke se at det er en aktuell problemstilling. 
Som påpekt av begge parter er vern av arbeidstakere en sentral målsetning også i EØS-
retten. EØS-retten har i flere henseender utvidet vernet av arbeidstakere i Norge. Retten er 
enig med saksøkerne i at EØS-retten ikke gir holdepunkter som taler for en annen løsning 
på klassifiseringen av saksøkerne, enn det som følger av norske rettskilder. 
 
8.16 Helhetsvurderingene oppsummert 
Det er særlig momentene personlig arbeidsplikt, ledelse og kontroll og de strukturelle 
svakhetene som taler for at saksøkerne er arbeidstakere. For mange blir dette avgjørende. 
 
Momentene som for enkelte av saksøkerne taler mot arbeidsforhold er først og fremst 
ønsket om å være oppdragstaker og ikke ansatt, honorarenes størrelse, fleksibilitet og frihet 
og andre oppdrags- og arbeidsforhold. For de av saksøkerne som har tatt en fri, informert 
og veloverveid beslutning om å være oppdragstaker og ikke arbeidstaker, får vernehensyn 
mindre vekt. Retten kommer tilbake til det i vurderingen av den enkelte saksøker. 
 
Rettens medlemmer har til dels vektet de ulike momentene ulikt. For enkelte av saksøkerne 
har retten delt seg i et flertall og i et mindretall, slik at det er dissens om konklusjonen.  
 
Hva som har blitt avgjørende i helhetsvurderingen av hver enkelt saksøker fremgår av 
kapittel 16 til 39. Som det vil fremgå der har retten kommet til at 11 av saksøkerne i 
realiteten har vært arbeidstakere, mens seks ikke har vært det. De øvrig syv er det ikke 
nødvendig å ta stilling til, fordi kravene avgjøres på annet grunnlag. 
 
Retten går nå over på kravene om fast ansettelse og om å beholde timehonoraret i 
oppdragsavtalene som lønn i ansettelsesforholdet. 
 
9 Kravene om fast ansettelse 
Det er uomtvistet, og også på det rene, at de seks som krever dom for at de er fast ansatt 
skal gis medhold hvis retten anser dem som reelle arbeidstakere.  
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10 Kravene om å beholde oppdragshonorarene i ansettelsesforholdet 
Partene er derimot uenige om feilklassifiserte saksøkere har rett til å beholde timehonoraret 
i oppdragsavtalene som grunnlønn i ansettelsesforholdet. Saksøkerne har presisert at det er 
slik påstandene skal forstås. Alle tarifftillegg og lovbaserte ytelser kommer i tillegg til 
honoraret. Dette gjelder overtid, tarifftillegg for ubekvem arbeidstid eller medlevertillegg, 
feriepenger og pensjon. Fremtidige økninger i tarifflønn kommer også i tillegg.   
 
Retten er kommet til at saksøkerne ikke kan få medhold i dette.  
 
Retten oppfattet begge parter slik at de primært argumenterte på grunnlag av 
avtalerevisjon. Etter rettens syn er dette feil ende å starte i. Først må den aktuelle 
bestemmelsen tolkes for å fastlegge innholdet i avtaleforpliktelsen. Først etter at 
rekkevidden av forpliktelsen er fastlagt gjennom tolking, kan det bli spørsmål om den skal 
settes helt eller delvis til side ved avtalerevisjon. 
 
Det er etter rettens syn helt på det rene at partene i oppdragsavtalene ikke har avtalt noen 
grunnlønn. Timehonoraret var Aleris’ eneste ytelse til saksøkerne i oppdragsavtalene. 
Saksøkerne hadde ikke krav på noen tilleggsytelser. 
 
Timehonoraret i oppdragsavtalene er med andre ord en bruttoytelse som inkluderer alt. Det 
er uomtvistet at begge parter i oppdragsavtalene (den enkelte saksøker og Aleris) oppfattet 
det slik.  
 
Grunnlønn er derimot en nettoytelse, med en rekke ytelser i tillegg: overtid, tarifftillegg for 
ubekvem arbeidstid eller medlevertillegg, sykepenger, yrkesskadeforsikring, feriepenger, 
og pensjon. 
 
I avtalerettslig terminologi foreligger med andre ord ikke et løfte om honorarsatsen som 
grunnlønn. Løftemottakerne (saksøkerne) har heller ikke hatt noen forventning, enn mindre 
noen berettiget forventning, om en slik forståelse av oppdragsavtalen.  
 
En «konvertering» av timehonoraret til grunnlønn vil derfor være i strid med begge parters 
felles partsvilje. Det eksisterer med andre ord ingen avtale om honorarsats som grunnlønn. 
Dermed oppstår ikke spørsmålet om avtalerevisjon. En avtale som ikke eksisterer kan ikke 
revideres.  
 
At saksøkernes krav ikke kan føre frem følger slik retten ser det av en tolkning av 
oppdragsavtalene, som er helt klar.  
 

867



Dette støttes av reelle hensyn. Kombinasjonen av høyere timebetaling enn ansatte og 
tilleggsytelser blir både pose og sekk. Det innebærer vesentlig høyere lønn enn andre 
ansatte med tilsvarende kompetanse og ansiennitet.  
 
Retten finner støtte for denne løsningen i arbeidsmiljølovens regler om ulovlig innleie, jf. 
arbeidsmiljøloven § 14-4. En person som ansettes på grunnlag av ulovlig innleie beholder 
ikke tidligere lønns- og arbeidsvilkår hos utleier. Det er vilkårene hos innleier som skal 
gjelde.  
 
Slik påstanden er formulert og forklart av saksøkerne, skal retten kun ta stilling til om de 
beholder honoraret som grunnlønn i arbeidsforholdet. Det skal ikke avsies dom for hva 
lønnen skal være hvis saksøkerne ikke får medhold i det.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for saksøkernes krav om at timelønn som ansatt skal tilsvare 
siste gjeldende timesats i oppdragsavtalene. Dette gjelder de tretten saksøkerne som har 
lagt ned påstand om det.  
 
11 Avskjæring på ulovfestet grunnlag  
Spørsmålet om saksøkerne kan kreve etterbetalt ytelser de skulle ha hatt som arbeidstakere, 
og eventuelt i hvilken utstrekning, er den klart mest omfattende delen av saken. 
Saksøkernes påstander og partenes anførsler reiser en lang rekke rettslige 
problemstillinger.  
 
Retten ser først på om feilklassifiserte oppdragstakere kan gjøre krav gjeldende tilbake i 
tid. Kravene det gjelder er etterbetaling av lønnsytelser, feriepenger og etterinnmelding i 
Aleris’ tjenestepensjonsordning, samt forsinkelsesrenter av lønnsytelser og feriepenger. 
 
Saksøkerne mener at kravene ikke kan avskjæres utover foreldelsesreglene. Aleris mener 
prinsipalt at kravene må avskjæres ut fra ulovfestede obligasjonsrettslige prinsipper om 
passivitet og innrettelse. Dette gjelder både krav som bygger på tariffavtale og krav som 
bygger på lov. 
 
Subsidiært mener Aleris at de deler av kravene som bygger på tariffavtale må avskjæres 
etter den tariffrettslige passivitetslæren. Denne læren bygger også på innrettelses- og 
passivitetshensyn. Partene er enige om hvile deler av lønns- og feriepengekravene dette 
gjelder: tariffbestemte satser for lønn, overtid og feriepenger samt andre tarifftillegg. Det 
øvrige bygger på lov: lovbestemte satser for overtid og feriepenger samt tjenestepensjon. 
 
Retten ser først på det prinsipale, det vil si ulovfestede obligasjonsrettslige prinsipper om 
passivitet og innrettelse. 
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11.1 Utgangspunkter 
Per i dag foreligger ingen prinsipielle rettsavklaringer fra Høyesterett som gir særlig 
veiledning for løsningen i saken her. Avskjæring av krav bakover i tid på ulovfestet 
grunnlag er behandlet i juridisk teori. Hvilke hensyn som kan være relevante og 
avveiningen av de ulike hensynene er omtalt i blant annet Hagstrøms obligasjonsrett 
(2003) og i Lindbekks avhandling om etterbetaling og passivitet i tariffretten fra 2009.  
 
Kort oppsummert gir rettskildene begrenset veiledning for vurderingen av kravene tilbake i 
tid i vår sak. Rettskildene gir rom for ulike løsninger.  
 
I rettspraksis er hensyn til innrettelse og passivitet trukket frem mer eller mindre eksplisitt. 
Domstolenes vurderinger er ofte konkrete og knyttet opp mot det aktuelle saksforholdet, til 
dels uten uttrykkelige avveininger av de underliggende hensynene. Rettspraksis er også 
forholdsvis sparsom.  
 
Høyesterett skal i september i år behandle anken over LA-2017-170116. Saken gjelder en 
avlasters krav om lønn, feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Saken 
er av særlig interesse for vår sak, fordi avlasteren hadde vært oppdragstaker, men ble ansett 
som reell arbeidstaker. Lagmannsretten anvendte den tariffrettslige passivitetslæren på den 
delen av kravene som bygget på tariffavtale. Den veiledning Høyesterett måtte gi i det som 
vil bli Avlaster III kommer etter at denne dommen er avsagt. 
 
I rettspraksis er det eksempler på at en arbeidstakers krav kan falle bort utover foreldelse 
på grunnlag ulovfestede obligasjonsrettslige prinsipper. Det gjelder også krav som følge av 
brudd på preseptoriske lovbestemmelser.  
 
Aleris har pekt på rettspraksis der avskjæring ble begrunnet med «særlige forhold» som 
tilsa at krav ikke kunne gjøres gjeldende. Dommene det gjelder er Rt-2004-54 
(gjennomsnittsberegning) avsnitt 38 og LH-2015-37710 (bilberger) på side 11. 
 
Uavhengig av om vurderingen forankres i et spørsmål om «særlige forhold» må løsningen i 
vår sak etter rettens syn bero på en avveining av de underliggende hensynene. Hensynene 
peker i ulike retninger. Hvilken vekt hensynene har, og hvordan de skal veies mot 
hverandre, må avgjøres ut fra de konkrete omstendighetene for hver enkelt av saksøkerne. 
 
Retten går nå over på den nærmere vurderingen av hensynene. 
 
11.2 Hensynet til riktig oppgjør 
Utgangspunktet må være at oppdragstakere som reelt sett var arbeidstakere har krav på 
etterbetaling av ytelser som de skulle ha fått som arbeidstakere. Det gjelder uavhengig av 
om ytelsen har grunnlag i lov eller tariffavtale.  
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Som saksøkerne har påpekt er det arbeidsgiver som har ansvaret for å anvende 
arbeidsmiljøloven korrekt, jf. lovens § 2-1. Det er da naturlig at arbeidsgiver også må bære 
risikoen for å ha tatt feil av adgangen til å ha en person i arbeid som oppdragstaker.  
 
En feilklassifisert oppdragstaker har blitt holdt utenfor det vern vedkommende skulle ha 
hatt som arbeidstaker. Etterbetaling vil ikke kunne endre på det. Det vil likevel gi en 
økonomisk kompensasjon for manglende vern.  
 
Retten er således ikke enig med Aleris i at vernehensyn er irrelevant i denne sammenheng 
fordi det dreier seg om pengekrav. For eksempel støtter arbeidsmiljølovens regel om 
overtidsbetaling i § 10-6 ellevte ledd opp under arbeidstidsreglenes verneformål ved at 
arbeidstakere skal ha betalt for overtid.  
 
Dessuten har saksøkerne ytt sin del av avtalen – arbeidet. Da må også arbeidsgiver yte sin 
del. 
 
Dette utgangspunktet står solid forankret i hensynet til at arbeidstakere skal få de ytelsene 
de har krav på. Det skal etter rettens syn mye til før fordringer oppstått med bakgrunn i lov 
eller tariffavtale kan gå tapt.  
 
Spørsmålet blir om omstendigheter i saken her tilsier at saksøkernes krav likevel er gått 
tapt, helt eller delvis. Dette må vurderes konkret, noe som i prinsippet kan lede til ulike 
løsninger for den enkelte saksøkeren og det enkelte krav. Slik denne saken ligger an, er 
likevel de avgjørende omstendighetene felles for alle saksøkerne. Sentralt står 
innrettelseshensyn. 
 
11.3 Hensynet til arbeidsgivers innrettelse 
Omfang av krav og potensielle krav 
Et forhold av stor vekt, er at et stort antall personer må antas å ha tilsvarende krav som 
saksøkerne. Aleris har vært oppe i 650 oppdragstakere. De 24 i saken her krever etter det 
opplyste til sammen ca. 30 millioner kroner i etterbetaling. I tillegg kommer de andre 
kravene som også representerer betydelige beløp. For ordens skyld bemerkes at de reelle 
etterbetalingskravene etter rettens syn er lavere.  
 
Andre oppdragstakere i Aleris har allerede reist søksmål som er stanset i påvente av denne 
dommen. Omfanget av deres krav er ikke opplyst for retten.  
 
Bruken av oppdragstakere i bransjen ellers, gjør også andre aktører utsatt. 
 
Det at det dreier seg om omfattende potensielle krav fra store arbeidstakergrupper, taler for 
at kravene først kan gjøres gjeldende fra de er fremsatt. Det vises til annenvoterendes 
uttalelser om dette i Rt-1995-1 og LF-2003-486 (drosjesjåfør). 
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Retten bemerker at annenvoterende i Rt-1995-1 ikke formulerte det som et spørsmål om 
krav var gått tapt. Han så det slik at kravene ikke oppsto før på et senere tidspunkt, ut fra 
hensynet til arbeidsgivers innrettelse. Konsekvensen er uansett den samme. 
 
Rt-1995-1 gjaldt krav om etterbetaling for spisepauser på grunnlag av en endring i 
tariffavtalen som i visse tilfeller omdefinerte spisepauser til arbeidstid. Flertallet på tre 
dommere frifant arbeidsgiveren fordi de tolket tariffavtalene slik at saksøkerne ikke hadde 
krav på betaling for spisepauser i den perioden kravene gjaldt. Flertallet trengte derfor ikke 
å ta stilling til om kravene skulle avskjæres.  
 
Det gjorde derimot mindretallet, som besto av første- og annenvoterende. Begge mente 
tariffavtalene måtte forstås slik at arbeidstakerne hadde krav på betaling i den aktuelle 
perioden.  
 
Mindretallet kom til at arbeidstakerne ikke kunne gjøre gjeldende noe krav om 
etterbetaling for perioden før kravene ble fremsatt. Førstvoterende begrunnet resultatet 
med den tariffrettslige passivitetslæren. Annenvoterende forankret det samme resultatet i 
hensynet til arbeidsgivers innrettelse: 
 

Men iallfall når det som i vår sak dreier seg om krav fra store arbeidstakergrupper på det 
grunnlag at deres kantineforhold er utilfredsstillende, tilsier etter min mening hensynet til 
arbeidsgiveren at kravet først kan anses oppstått fra det tidspunkt da han er gjort 
oppmerksom på at han vil bli stilt overfor krav på dette grunnlag. Jeg finner støtte for dette i 
de betraktninger som ligger til grunn for Arbeidsrettens praksis i lignende spørsmål, jf. 
førstvoterendes redegjørelse om denne praksis.  

 
Også i LF-2003-486 la lagmannsretten vekt på omfanget av potensielle krav. En 
drosjesjåfør krevde etterbetalt lovbestemt overtid (40 prosent) for tre år. Han fikk ikke 
medhold for den delen av kravet som gjaldt tiden før han fremsatte krav. Det var ikke 
foreldet, men ble ansett bortfalt ved passivitet.  
 
Flertallet mente at også krav som springer ut av arbeidsforhold kan gå tapt ved ulovfestede 
passivitetsvirkninger. Flertallet begrunnet dette med den ulovfestede obligasjonsrettslige 
læren om passivitet. Som annenvoterende i Rt-1995-1 viste flertallet også til den 
tariffrettslige passivitetslæren: 
 

Det er på det rene at vi i norsk rett innenfor obligasjonsrettens område har et ulovfestet 
prinsipp om at en fordring etter omstendighetene kan falle bort ved passivitet selv om den 
ikke er foreldet eller falt bort på annen måte. […] 
 
Innenfor arbeidslivets område har Arbeidsretten flere ganger gitt arbeidstakerne medhold i 
deres forståelse av tariffavtaler, men med virkning først fra det tidspunkt kravet er fremsatt. 
[…] 
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Flertallet uttalte at «[d]et må foretas en konkret vurdering, og det skal i utgangspunktet 
mye til før fordringer oppstått med bakgrunn i arbeidsmiljølovens preseptoriske regler kan 
gå tapt på dette grunnlag.»  
 
Blant momentene flertallet la vekt på i den konkrete vurderingen var den omstendighet at 
mange andre drosjesjåfører hadde tilsvarende krav på overtid. Flertallet viste her til 
annenvoterendes uttalelse i Rt-1995-1 om krav fra store arbeidstakergrupper, som retten 
har sitert over: 
 

[Det er] mange sjåfører i samme situasjon som Pedersen, og det kan forventes tilsvarende 
krav fra en stor del av drosjesjåførene – både de organiserte og de uorganiserte. Selv om det 
her er tale om en rekke arbeidsgivere må også hensynet til arbeidsgiverne ivaretas, jf. de 
ovenfor refererte uttalelsene til mindretallet i Rt-1995-1.  
 

Mindretallet mente, som saksøkerne i vår sak, at det ikke var plass til passivitetsvirkninger 
utover foreldelseslovens regler.  
 
Saksøkerne har fremholdt at kravenes omfang ikke kan tas til inntekt for avskjæring. De 
har fremholdt at det er urimelig om arbeidsgivere slipper krav bare lovbruddene er 
omfattende nok. Til dette bemerker retten at det er langt fra tilstrekkelig at de potensielle 
kravene er omfattende. Avskjæring kan for eksempel ikke være aktuelt hvis arbeidsgiver 
har spekulert i dette eller av andre grunner er klart å bebreide.  
 
Aleris’ motiv 
Slik denne saken ligger an kan ikke retten se at en vektlegging av konsekvensene for 
arbeidsgiver vil premiere spekulering. Bevisførselen gir ikke holdepunkter for at Aleris har 
spekulert i å bruke oppdragstakere fremfor ansatte.  
 
Saksøkerne har med styrke hevdet at Aleris har benyttet oppdragstakere fordi det er 
billigere enn å ha ansatte. Dette har også vært fremholdt i medieoppslag som har blitt 
dokumentert i retten. 
 
Påstanden om et økonomisk motiv har blitt gjenstand for bevisførsel i retten. Bevisene gir 
ikke holdepunkter for at Aleris har hatt økonomiske fordeler. Det er heller ikke 
holdepunkter for at bruken av oppdragstakere skyldes et ønske fra Aleris om å unnslippe 
stillingsvernet. Visse praktiske fordeler har nok Aleris sett, men det har også vært ulemper. 
Retten kommer tilbake til det. Her er tema økonomiske forhold. 
 
Det er på det rene at Aleris ikke betaler arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger, 
overtid med videre for oppdragstakere. Det er dette saksøkerne har vist til som begrunnelse 
for påstanden om at arbeidstakere ville ha vært dyrere enn oppdragstakere.  
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Det er en feilslutning. Hovedårsaken til det er at konsulenthonorarene ligger godt over 
tarifflønn og at differansen utligner de nevnte kostnadene. Selv når det tas høyde for andre 
kostnadselementer, som korttids sykefravær for ansatte, er det ikke holdepunkter i 
bevisførselen for at Aleris’ totale kostnader ville ha vært høyere dersom saksøkerne hadde 
vært ansatt.  
 
Det er på det rene at en analyse av kostnadsbildet for oppdragstakere versus ansatte må ta 
høyde for en rekke til dels vanskelig kvantifiserbare forhold. Noen har vært påpekt i 
bevisførselen, men ikke nærmere belyst. Retten vil nevne to eksempler. 
 
Siden oppdragstakerne ikke går i faste turnuser, bruker bolederne store deler av sin tid hver 
måned på å sy sammen vaktlister ut fra vaktønskene, brukernes behov, oppdragsgiveres 
krav om helsefaglig kompetanse med videre. Boledernes tidsbruk har åpenbart en kostnad, 
som ansatte i faste turnuser ikke genererer.  
 
På den annen side gir oppdragstakere Aleris mulighet til å bemanne raskt opp og ned etter 
behov, uten kostnader og risiko. Nedbemanning med ansatte er utvilsomt dyrere enn 
oppdragstakere. Kommunene kan si opp brukere på kort varsel, ofte med bare én måneds 
frist. Kommunenes korte oppsigelsesfrist gjør at Aleris kan bli sittende med for mye 
personal. Risikoen for at kommunen sier opp må utvilsomt prises inn i anbud når 
personalet er fast ansatt, men ikke for oppdragstakere.  
 
På rettens forespørsel har Aleris lagt frem en simulering av kostnadene ved bemanning av 
en bolig med henholdsvis oppdragstakere og ansatte i ulike turnuser. I disse modellene er 
ansatte på tarifflønn med alle tilleggsytelser og sosiale kostnader ikke dyrere enn 
oppdragstakere.  
 
I simuleringen er kostnadene endog marginalt høyere for oppdragstakere enn for 
arbeidstakere, men differansen er etter rettens syn innenfor den usikkerhetsmarginen som 
ligger i modellen. Den gir kun et forenklet øyeblikksbilde. 
 
Det totale reelle kostnadsbildet sett over tid er ikke beregnet. Men hvordan henholdsvis 
oppdragshonorarene og tarifflønnen har utviklet seg de siste årene reduserer ytterligere 
sannsynligheten for at ansatte ville ha vært dyrere enn det oppdragstakerne har vært. Ut fra 
dokumentasjonen og saksøkernes forklaringer har lønnsnivået økt mer enn honorarene.  
 
Hvis denne utviklingen hadde fortsatt fremover i tid, ville naturligvis ansatte på et eller 
annet tidspunkt ha blitt dyrere enn oppdragstakere. Her er imidlertid perspektivet bakover i 
tid.  
 
På spørsmål i retten har vitnene fra ledelsen i Aleris avkreftet at kostnadene ved bruk av 
oppdragstakere versus ansatte har vært gjenstand for analyser eller drøftelser internt. Flere 
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har hatt en oppfatning om at kostnadene ved oppdragstakere og ansatte går omtrent ut på 
ett, men uten å ha analysert det. Blant de som forklarte seg om dette var daglig leder Erik 
Sandøy og styreleder Pål Stange. Deres antakelse om at det går omtrent ut på ett støttes av 
bevisførselen ellers. 
 
Ut fra bevisførselen er det vanskelig å se at oppdragstakere har vært billigere for Aleris enn 
arbeidstakere ville vært. Det er med andre ord ikke belegg for påstanden om at 
konsulentbruken har vært økonomisk motivert. Retten finner likevel grunn til å bemerke at 
partene nok kunne ha belyst dette bedre. Saksøkerne har ikke gjort forsøk på å underbygge 
påstanden om økonomisk gevinst.  
 
Aleris’ videreføring av konsulentbruken  
Spørsmålet er hvorfor Aleris fortsatte med oppdragstakere etter oppkjøpet av BOI hvis 
kostnadene ikke har vært lavere. Det gikk nesten ti år fra oppkjøpet og frem til Aleris 
bestemte seg for å gå aktivt inn for å redusere konsulentbruken.  
 
Kort oppsummert synes hovedårsaken å være fraværet av interne og eksterne faktorer som 
drev frem eller krevde overgang til ansatte, kombinert med en etablert kultur.  
 
Da Aleris kjøpte BOI ble konsulentbruken vurdert skatterettslig og ansett lovlig. Styreleder 
Pål Stange forklarte at dette bidro til at Aleris etter oppkjøpet ikke anså konsulentbruken 
som problematisk. Det vises også til administrerende direktør Sandøys forklaring. 
 
Rett før oppkjøpet hadde Asker og Bærum Likningskontor (nå Skatt Øst) sett på den 
skattemessige klassifiseringen av 13 oppdragstakerne i BOI. Utfallet ble at ingen ble 
omklassifisert til arbeidstakere.  
 
I forbindelse med oppkjøpet gjennomførte Aleris en selskapsgjennomgang (due diligence) 
av BOI og merket seg konsulentbruken. Aleris ba et eksternt advokatfirma om en 
vurdering. Tilbakemeldingen var at det var liten risiko for at de ville bli ansett som 
arbeidstakere så lenge avtalene ble fulgt i praksis. Advokatfirmaets vurdering fokuserte 
slik retten oppfattet det på skatterettslig risiko, uten at arbeidsrettslige aspekter ble påpekt.  
 
Asker og Bærum likningskontors godkjenning av oppdragstakerne, og også 
advokatfirmaets råd, synes å ha preget Aleris i årene siden.  
 
Også andre forhold kan kaste lys over hvorfor konsulentbruken fortsatte og Aleris ikke 
tidligere gikk mer aktivt inn for å gå over til ansettelser.  
 
Det har vært full transparens om bemanningene overfor kommunene som oppdragsgivere, 
men ingen har stilt krav om ansettelsesforhold før de par siste årene. 
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Det er uomtvistet at oppdragstakere har vært utbredt bransjepraksis innen psykisk omsorg 
for voksne. Aleris har hatt en berettiget oppfatning om at konsulentene gjennomgående 
ikke har ønsket å være ansatt. Dette fremgår av parts- og vitneforklaringene og av 
dokumentasjonen i saken og er omtalt i kapittel 8.8 til 8.10. Bevisførselen om dette har 
vært omfattende.  
 
Rettens inntrykk er at Aleris’ hovedfokus har vært å levere gode tjenester til brukerne, og 
at dette kvalitetsfokuset ikke har vært en driver for å gå over til ansettelser. For brukerne 
har det fungert godt med oppdragstakere. Ledelsen har sett det slik at gode tjenester til 
brukerne kan leveres både med oppdragstakere og ansatte. Ledelsen har ikke sett på 
konsulenter som en bedre måte å drive omsorgsboliger på enn med ansatte. 
 
Ingen intern policy 
Det er ingen holdepunkter for at Aleris har hatt en preferanse eller policy om å prioritere 
oppdragsforhold. Fraværet av en slik policy støttes av alle vitnene som har uttalt seg om 
det. Sandøy forklarte at han ble overrasket over bruken av oppdragstakere innen 
voksenomsorgen da Aleris kjøpte BOI. Han så ingen grunner til at voksenomsorg måtte 
drives annerledes enn omsorg for barn og unge, nemlig med ansatte. 
 
Aleris innførte som fast punkt i de halvårlige kontraktsoppfølgingsmøtene om 
oppdragstakeren ønsket fast ansettelse. Retten oppfattet at dette punktet ble innført etter 
innfusjoneringen av BOI i Aleris Ungplan. At spørsmålet om ansettelse ble innført svarer 
godt til den holdningen til valg av tilknytningsform som vitnene fra Aleris har gitt uttrykk 
for, nemlig at det ikke har vært noen policy om å foretrekke oppdragsforhold.  
 
Et annet forhold som underbygger det, er måten Aleris har vokst på siden oppkjøpet av 
BOI, innenfor ulike geografiske områder og i de to hovedområdene, barnevern og 
voksenomsorg.  
 
Regiondirektør Rosland forklarte at Aleris’ virksomhet har vokst betydelig siden fusjonen i 
2010, med ca. en tidobling av personalet. Veksten har imidlertid ikke skjedd kun med 
oppdragstakere. Det er særlig på Østlandet, der BOI allerede var etablert, at 
konsulentbruken har fortsatt. Aleris har bygget opp voksenomsorg også i andre regioner, 
men da primært med ansatte. Rosland ga uttrykk for at de andre regionene var vant med 
ansatte fra barnevern, og at valget av tilkytningsform kan ha hatt noe med kultur å gjøre.  
 
Ut fra blant annet Sandøys forklaring legger retten videre til grunn at Aleris’ 
omsorgsvirksomhet innenfor barnevern har fortsatt med fast ansatte i den samme perioden.  
 
Praksisen med oppdragstakere ble med andre ord videreført innenfor det geografiske 
området og i det segmentet der BOI allerede var etablert, men ikke utvidet utover det. 
Fraværet av «smitteeffekt» fra BOIs kjerneområde over på Aleris’ øvrige virksomhet kan 
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etter rettens syn ses som en bekreftelse på at oppdragstakere ikke har vært en prioritert 
tilknytningsform for Aleris.  
 
Konsulentenes ønsker 
Retten er som nevnt ikke i tvil om at mange av oppdragstakerne i Aleris også har 
foretrukket tilværelsen som oppdragstaker fremfor å bli ansatt. Først og fremst fordi de har 
tjent mer som oppdragstakere, men også på grunn av friheten til selv å bestemme når man 
vil jobbe og ikke.  
 
Dette gjør innrettelseshensynet mer tungtveiende enn det ellers ville ha vært. At mange av 
saksøkerne nå har ombestemt seg, endrer ikke dette.  
 
En ting er om en oppdragstaker får tilgang til arbeidsrettslig vern når han eller hun 
ombestemmer seg, og likevel ønsker å anses som arbeidstaker. Noe annet er å også kunne 
kreve etterbetaling.  
 
Retten understreker at det finnes unntak blant saksøkerne. Noen har søkt om ansettelse og 
ikke fått det, eller uttrykt til boleder at de var positive til å bli ansatt, uten å få tilbud. Andre 
har forklart at de ikke var interessert i ansettelse eller ikke søkte fordi de - på bakgrunn av 
informasjon fra boleder - trodde de ikke ville få ansettelse, eventuelt ikke med den 
arbeidstidsordningen de ønsket.  
 
Dette har betydning for klassifiseringen som arbeidstaker, jf. kapittel 8.8. Der må som 
nevnt den enkeltes ønske om være oppdragstaker vurderes med stor varsomhet. Her er 
perspektivet et annet. Innrettelseshensynet er en vurdering av om arbeidsgiver hadde 
foranledning til å innrette seg på at krav kunne bli reist.  
 
I dette perspektivet har Aleris’ berettigede oppfatning om at konsulentene gjennomgående 
foretrakk å være oppdragstakere større betydning. Det har også betydning at Aleris’ 
øverste ledelse har vært åpen for å ansette de som ønsket det. Mange boledere har fulgt 
samme linje.  
 
Dette gjør at Aleris blir langt mindre å bebreide enn det som ellers ville ha vært tilfellet. 
Dette gjør det også mindre betenkelig å ikke gi saksøkerne økonomisk kompensasjon for 
manglende arbeidsrettslig vern forut for at de fremmet krav om det.  
 
Bransjepraksis 
Et moment som ut fra omstendighetene i saken her styrker innrettelseshensynet er at 
konsulentbruken har vært en utbredt bransjepraksis innen psykisk omsorg for voksne. Som 
påpekt i kapittel 8.14 er bransjepraksis ikke relevant for arbeidstakerbegrepet. Det er 
annerledes her, i spørsmålet om krav kan gjøres gjeldende bakover i tid.   
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I LF-2003-486 (drosjedommen) uttalte lagmannsretten:  
 

At det forelå en så langvarig klar og entydig praksis i næringen – uavhengig av 
organisasjonstilknytning, innebærer etter flertallets syn at arbeidsgiver ikke har hatt grunn 
eller oppfordring til å innrette seg på at et slikt krav vil oppstå eller føre frem før kravet ble 
fremsatt.  

 
Fra bransjen vokste frem fra rundt år 2000 i kjølevannet av blant annet HVPU-reformen og 
frem til nylig, har oppdragstakere vært en utbredt tilknytningsform for miljøarbeidere. 
Utviklingen etter oppkjøpet av BOI for over ti år siden underbygger bransjepraksisens 
betydning.  
 
Arbeidstakerbegrepet 
Saksøkerne har fremholdt at ingen innrettelseshensyn foreligger fordi arbeidstakerbegrepet 
er avklart. En som møter på en omsorgsbolig for å utføre miljøarbeid innenfor bestemte 
vakter er arbeidstaker. 
 
Retten er ikke enig i at en slik absolutt konklusjon kan utledes av rettskildebildet. 
Arbeidstakerbegrepet er fortsatt uskarpt i kantene og grensen uklar, jf. kapittel 8. Slik leser 
retten domstolenes vurderinger, konklusjoner og dissenser. Også for miljøarbeidere på 
omsorgsboliger kan klassifiseringen by på tvil og konklusjonen kan bli forskjellig, selv om 
det er likeartet arbeid. Helhetsvurderingen kan falle ulikt ut for den enkelte.  
 
Retten er derfor ikke enig med saksøkerne i at høyesterettsdommene fra omsorgssektoren i 
2013 og søksmålet mot Incita avklarte arbeidstakerbegrepet på en slik måte at det bragte 
Aleris i ond tro, eller iallfall uaktsom ond tro.  
 
Miljøarbeideren i Incita ble ikke ansett som arbeidstaker. I Avlaster I og Beredskapshjem 
ble konklusjonen ulik. Høyesterett etablerte det Hotvet i Arbeidstaker - Quo Vadis? TfR-
2018-1 omtaler som en subtil grense mellom arbeidstakere og oppdragstakere. Aleris har 
med rette påpekt at når Høyesterett i 2016 på nytt behandlet klassifiseringen av en avlaster, 
må det ha vært fordi utfallet ikke var gitt. 
 
Også etter Avlaster II gir rettskildebildet rom for ulike konklusjoner i denne saken. Særlig 
gjelder det betydningen av ønsket om å være oppdragstaker, og motvilje mot å bli ansatt, 
som Høyesterett så langt retten er kjent med ikke har uttalt seg om i relasjon til 
vernelovgivningen, jf. kapittel 8.8. 
 
Når det er sagt er det liten tvil om at Aleris kan kritiseres for ensidig fokus på det 
skatterettslige og manglende fokus på det arbeidsrettslige. Det svekker 
innrettelseshensynet. Retten har over redegjort for årsakene til at Aleris ikke tidligere gikk 
inn for å gå over til ansettelser. Da Aleris først gjorde det, etter Skatt Østs vedtak høsten 
2016 og basert på forliket i mars 2017, var fortsatt perspektivet kun skatterettslig. Ingen så 
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den arbeidsrettslige siden av klassifiseringen. Det må tilskrives de samme 
omstendighetene, muligens også at en stor intern reorganisering pågikk parallelt. Dette er 
kritikkverdig, men ikke ond tro.  
 
Retten sitter igjen med et inntrykk av at HR-avdelingen og kompetansen i arbeidsrett ellers 
i Aleris, blant annet hos en del boledere, har blitt hengende etter virksomhetens vekst etter 
oppkjøpet av BOI. 
 
Halvor Onarheim, leder for voksenomsorg i Aleris, bekreftet dette inntrykket. Han 
forklarte at han etterhvert så at HR-organisasjonen og kompetansen på arbeidsrett måtte 
styrkes. Siden reorganiseringen i 2017 har de jobbet med å bygget opp dette. Blant annet 
har ledere og boledere blitt kurset i arbeidsrett. 
 
I denne saken går retten langt i å klassifisere saksøkerne som arbeidstakere uavhengig av 
egne ønsker og valg. Men når arbeidstakere vernes mot sin egen vilje blir 
innrettelseshensynene mer tungtveiende.  
 
Fagforbundets rolle 
I LF-2003-486 (drosjedommen) la lagmannsretten vekt på at organisasjonene ikke hadde 
tatt opp spørsmålet om overtid for drosjesjåfører, selv om de var vel kjent med 
problemstillingen.  
 
Tilsvarende har det i vår sak en viss betydning at Fagforbundet i mange år har vært kjent 
med den omfattende bruken av oppdragstakere i bransjen, og også ment at det var ulovlig, 
uten noen gang å ta det opp, verken med Aleris eller NHO. At dette ville ha vært naturlig å 
ta opp, men ikke ble det, støttes av de som har forklart seg om dette, Furulund fra NHO, 
Stavheim fra Fagforbundet og HR-direktøren i Aleris.  
 
Dette gjør Aleris mindre å bebreide, enn tilfellet ville vært om dette hadde vært tatt opp. 
Aleris fikk ingen signaler før den første stevningen i saken her. Det var ingen forutgående 
kontakt før stevning.  
 
Saksøkernes ønsker om lange vakter 
I Rt-2004-53 (gjennomsnittsberegning), LH-2015-37710 (bilberger) og LF-2003-486 
(drosjesjåfør) viste retten til arbeidstakerens egne ønsker om arbeidstid og om å jobbe så 
mye som mulig i begrunnelsen for hvorfor overtid ikke kunne kreves.  
 
Dette er også relevant i saken her. Overtid er den klart største enkeltkomponenten i 
saksøkernes krav. I neste omgang påvirker overtiden også størrelsen på enkelte av de andre 
av kravene, for eksempel feriepenger.  
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Bevisførselen om saksøkernes vaktønsker, behov for tilpasninger og konsentrerte vakter på 
grunn av andre jobber, studier, lang reisevei, omsorg for barn, reiser med videre har vært 
omfattende.  
 
I tillegg til vaktønskene som saksøkerne har sendt inn, har det ikke vært helt uvanlig at 
oppdragstakere har forlenget vaktene selv utover det de var satt opp på. De har byttet til 
seg flere vakter eller satt seg opp på ledige vakter før eller etter vakten de var satt opp på, 
og tatt vakter ved andre boliger. Vaktbytter har ofte skjedd når bolederen ikke har vært til 
stede, for eksempel i forbindelse med helger.  
 
Saksøkernes ønsker kan imidlertid nyanseres. For det første har enkelte hatt mer presise 
vaktønsker enn andre. For det andre har mange av saksøkerne forklart at de la vekt på gjøre 
seg mest mulig tilgjengelig for å sikre at de fikk nok vakter.  
 
Selv når dette tas i betraktning, er retten ikke i tvil om at lange vakter har vært et ønske for 
saksøkerne. Ingen av dem har ønsket å jobbe én vakt per dag (ni timer eller mindre), som 
er det de nå legger til grunn for beregningen av kravene. Alle har ønsket minst doble 
vakter. De fleste har ønsket hele døgn, ofte flere døgn i strekk.  
 
Alle saksøkerne har forklart at de gjennomgående har fått vaktønskene sine oppfylt. Mange 
boledere har utvilsomt lagt ned en stor jobb for å sette opp vaktbøker tilpasset den enkelte 
oppdragstakers personlige ønsker og behov.  
 
Det er likevel på det rene at de lange vaktene ikke bare kan forklares med saksøkernes 
egne ønsker. På grunn av brukernes behov for stabilitet har lange vakter også vært i Aleris’ 
interesse. Hele virksomheten er basert på at miljøarbeidere bør være til stede over tid av 
hensyn til brukerne.  
 
At dette skal medføre krav om overtid for alt over ni timer fremstår likevel etter rettens syn 
lite rimelig.  
 
Enn mer gjelder det når saksøkernes krav er basert på ordinær arbeidstidsordning, det vil si 
som om de ikke hadde hatt hvile mens de er på vakt. Det er ikke tilfellet. Det vises til 
kapittel 8.7 og 8.9. Mange har et betydelig omfang av sovende nattevakter. Mange har også 
kunnet sove på dagtid ved behov, for eksempel etter en våken nattevakt, men omfanget av 
det er ikke mulig å kartlegge i ettertid, siden konsulentene har fakturert for alle timer på 
dagtid. Når man sover på vakt passer hovedregelen om ni timers arbeidstid dårlig. Den tar 
sikte på at man er våken på vakt.  
 
Når overtidskravene fremmes i ettertid, har Aleris mistet muligheten til å tilpasse seg ved å 
etablere alternative arbeidstidsordninger med skiftordninger tilpasset virksomheten, 
herunder brukerne og arbeidstakerne.  
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Det er liten tvil om, og også uomtvistet, at saksøkerne ville hatt lange vakter også om de 
hadde vært ansatt, men da innenfor rammen av en arbeidstidsordning som for eksempel 
medlever eller gjennomsnittsberegning. Aleris har innrettet seg på at de arbeidsrettslige 
virkemidlene for arbeidstidsordninger ikke skal benyttes, i den tro at det ikke var 
nødvendig.  
 
11.4 Honorarenes størrelse 
I avveiningen mellom hensynet til at arbeidstakere skal få betalt for den jobben de har 
utført opp mot innrettelseshensynet, har størrelsen på honorarene vesentlig betydning.  
 
Honorarer kan ikke uten videre sammenlignes med tarifflønn. Det må blant annet ses hen 
til at oppdragstakere må bære kostnader til sosiale ytelser selv, som pensjon, 
sykeforsikring, yrkesskadeforsikring og feriepenger.  
 
Det har ikke vært nevneverdig bevisførsel om hvor mye sosiale ytelser ville ha kostet 
saksøkerne. Aleris har lagt frem tall basert på Aleris’ sosiale kostnader som arbeidsgiver, 
men det synes ikke omtvistet at kostnadene for tilsvarende sosiale ytelser er høyere for 
oppdragstakere. Slik saken er opplyst for retten fremstår likevel differansen større enn de 
sosiale kostnadene, iallfall for mange av saksøkerne.  
 
Som påpekt i kapittel 8.9 har alle saksøkerne hatt honorarer per time over det de ville ha 
fått i tarifflønn som ansatt per time. Det gjør det langt mindre betenkelig å ikke gi medhold 
i kravet om etterbetaling for tiden før de fremmet krav om det. 
 
Saksøkernes arbeidsmønster og hvilemuligheter kan, som også påpekt i kapittel 8.9, verken 
sammenlignes fullt ut med medlevere eller med ansatte uten medleverordning.  
 
Medleverordning forutsetter at man kan sove om natten, men saksøkerne har også hatt 
våkne nattevakter. På den annen side forutsetter alminnelig arbeidstidsordning at man ikke 
sover på vakt, mens saksøkerne har hatt hvilende nattevakter og dels også kunnet hvile om 
dagen. 
 
For dette formålet kan differansen mellom honorarene og tarifflønn for de aller fleste best 
plasseres skjønnsmessig et sted imellom. Retten har redegjort for gjennomsnittet i prosent i 
kapittel 8.9 (henholdsvis 25 prosent uten medleverordning og 82 prosent med 
medleverordning). Differansen varierer betydelig mellom saksøkerne. 
 
Tilsvarende kan det også ses hen til størrelsen av utbetalte honorarer i kroner. Partene er 
enige om at saksøkerne til sammen har fakturert 30,6 millioner kroner i den perioden de 
krever etterbetaling for.  
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De er også enige om hva saksøkerne ville ha fått for de samme timene som ansatt med 
tarifflønn, med og uten medleverordning. Tallene i de fremlagte hjelpedokumentene er 
uomtvistet.  
 
Basert på tallene partene har lagt frem ville saksøkerne som ansatt (uten medleverordning) 
med overtid av alt over 9 timer ha fått til sammen 38,5 millioner kroner i lønn for de 
samme timene. Av dette er 13 millioner kroner i overtid. Resten, 25,5 millioner kroner, er 
grunnlønn og tarifftillegg for ubekvem arbeidstid. Med overtid av alt over ni timer består 
med andre ord differansen mellom mottatt honorar og det de ville ha fått som ansatt kun av 
overtid. 
    
Med medleverordning etter medleverforskriften § 2 andre ledd ville saksøkerne ha fått i 
underkant av 19,5 millioner kroner for de samme timene. Med andre ord ca. 11 millioner 
kroner mindre enn de har fakturert. Men de har hatt våkne nattevakter som må hensyntas. 
 
Utbetalte honorarer på 30,6 millioner kroner ligger altså mellom de to ytterpunktene på 
38,5 og 19,5 millioner kroner.  
 
I lys av oppdragsmønsteret og omfanget av hvilende nattevakter står de utbetalte 
honorarene etter rettens syn ikke i noe urimelig forhold til lønnsytelser for de samme 
timene. Det gjelder også for den enkelte saksøker. 
 
Det følger av dette at selv om man holder fast ved at saksøkerne skal få betalt for den 
jobben de har gjort, så er det ikke opplagt at de bør kunne kreve etterbetaling av ytelser for 
tiden før de fremsatte krav. Det er nettopp fordi saksøkerne har vært oppdragstakere og 
ikke ansatt at antallet timer de beregner overtid av blir høyt, langt høyere enn det ville vært 
hvis de hadde vært ansatt.  
 
11.5 Passivitet 
I flere av dommene der arbeidstakerens krav ikke er tatt til følge har retten lagt vekt på at 
arbeidstakerne har forholdt seg passive og ikke protestert eller fremmet krav tidligere, ofte 
først etter at arbeidsforholdet er opphørt. Dette kan etter rettens syn ikke tillegges vekt i 
saksøkernes disfavør i vår sak.  
 
Saksøkerne kan på ingen måte kritiseres for at de ikke tok opp dette tidligere. Få, om noen, 
har vært kjent med muligheten for feilklassifisering. I likhet med Aleris har de ansett seg 
som oppdragstakere. Å reise spørsmål, endog fremme krav, under et løpende 
oppdragsforhold er av åpenbare grunner sensitivt for den enkelte. Stikkord er mangelen på 
stillingsvern og faste vaktordninger. Oppdragsavtalene har vært gjenstand for halvårlige 
evalueringer og fornyelse.   
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11.6 Avveining og konklusjon - Flertallets vurdering 
I avveiningen mellom de ulike hensynene har retten delt seg i et flertall og et mindretall. 
 
Avskjæring 
Flertallet, meddommer Anne Gro Elgvang og fagdommer Katinka Mahieu, har kommet til 
at hensynet til arbeidsgivers innrettelse (kapittel 11.3) sammenholdt med allerede utbetalte 
honorarer (kapittel 11.4) må bli avgjørende. Saksøkerne kan derfor ikke få medhold i 
kravene for tiden før de fremsatte krav.  
 
Flertallet har vurdert om det bør skilles mellom de ulike saksøkerne. De faktiske forhold 
varierer på sentrale punkter mellom saksøkerne: om de har foretrukket å være 
oppdragstakere, hvor klart slike ønsker har kommet til uttrykk under oppdragsforholdet, 
hvor presise vaktønskene har vært, og hvor mye over tarifflønn honoraret har ligget.  
 
Spørsmålet er først og fremst aktuelt for de av saksøkerne som det er klare holdepunkter 
for at har ønsket ansettelse, uten at Aleris har fulgt opp. Riktignok har Aleris generelt hatt 
en begrunnet oppfatning om at de fleste konsulentene ikke ønsker å være ansatt, og 
konsulenter som likevel har ønsket det har ofte fått muligheten. Men det er enkelte unntak. 
Ikke alle som har ønsket ansettelse har fått muligheten. Og Aleris må tross alt bære 
risikoen for å ha operert i en arbeidsrettslig gråsone. 
 
Når flertallet likevel under tvil er kommet til at løsningen må bli den samme for alle, så er 
det fordi alle de andre momentene som vurderingen av innrettelsen hviler på, gjelder 
generelt.  
 
Flertallet har sett hen til at det å legge avgjørende vekt på innrettelseshensynene ikke vil 
lede til urimelige resultater for saksøkerne. Med det menes at honorarene som de har 
mottatt, sett opp mot vaktønsker og oppdragsmønstre, ikke står i noe urimelig forhold til 
det de har jobbet, sammenlignet med ansattes lønn. 
 
Kravene på lønn og feriepenger er i realiteten overtidskrav, som er en følge av at de ikke 
har hatt alternative arbeidstidsordninger. Saksøkernes ønsker om lange vakter gjør 
innrettelseshensyn særlig tungtveiende for overtid. At krav bare kan gjøres gjeldende fra de 
er fremsatt vil derfor ikke gi et urimelig resultat for noen av saksøkerne, ut fra nivået på 
honorarene og ønskene om lange vakter.  
 
Flertallet har også under tvil kommet til at det ikke er grunnlag for å vurdere kravene om 
etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen annerledes enn kravene på lønn og 
feriepenger. Flertallet er ikke kjent med eksempler fra rettspraksis på at et slikt krav ikke er 
tatt til følge på grunnlag av ulovfestede hensyn om passivitet og innrettelse. For 
tjenestepensjon er vaktønskene ikke relevant for vurderingen av innrettelseshensyn. Det 
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avgjørende blir likevel at de andre momentene som retten har vist til i vurderingen også 
treffer kravene om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen.  
 
Skjæringstidspunktet 
Skjæringstidspunktet for når krav kan gjøres gjeldende må etter flertallets syn være når den 
enkelte saksøkeren fremsatte kravet. Partene er enige om at det var i stevningene. Alle 
saksøkerne stilles da likt med hensyn til etterbetalingskravene. Saksøkerne tok ut stevning 
på ulike tidspunkter.  
 
I prinsippet kunne også en løsning tilsvarende den tariffrettslige passivitetslæren tenkes, 
med ett felles skjæringspunkt for alle. Når flertallet har kommet til at stevningen fra den 
enkelte saksøkeren må være skjæringstidspunktet, er det først og fremst fordi 
klassifiseringsspørsmålet er en individuell vurdering. Det er annerledes i tariffretten, der 
tarifftolkningen er lik for alle.  
 
Kort om utmåling før skjæringstidspunktet 
Når flertallet har kommet til at saksøkerne ikke kan gis medhold i kravene om etterbetaling 
av ytelser før de fremsatte krav om det, er det ikke nødvendig for flertallet å ta endelig 
stilling hvordan utmålingen ville ha blitt. Partene har viet dette temaet stor plass i saken, og 
flertallet vil derfor kommentere dette kort.  
 
Saksøkerne ville uansett ikke fått medhold i sin måte å utmåle lønns- og 
feriepengekravene. Som det vil fremgå i kapittel 11.7 og 12 er retten enstemmig med 
hensyn til beregningen. Flertallet peker videre på to problemstillinger som kun gjelder 
utmålingen for perioden før krav ble fremmet.  
 
Et første spørsmål er om de av saksøkerne som var uorganiserte har hjemmel for krav om 
tariffytelser. De langt fleste var uorganiserte frem til de gikk til sak. Saksøkerne har anført 
at uorganiserte kan kreve tariffytelser med hjemmel i det tariffrettslige 
ufravikelighetsprinsippet. Flertallet viser til Johansen og Stueland, Arbeidsmiljøloven, 2. 
utgave, side 540: 
 

Ufravikelighetsnormen innebærer at en tariffbundet arbeidsgiver er forpliktet overfor de 
tariffbundne arbeidstakerne til ikke å gi utenforstående arbeidstakere (uorganiserte eller 
organiserte i en annen organisasjon) dårligere eller bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det som 
følger av tariffaltalen.  

 
Deretter presiserer Johansen og Stueland at ufravikelighetsprinsippet ikke hjemler 
uorganisertes krav på tariffytelser:   
 

Ufravikelighetsnormen gir imidlertid ikke de utenforstående arbeidstakernes rett til å kreve 
samme lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen, jf. ot.prp.nr. l04 (2002-2003) side 
47.   
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Tilsvarende fremgår av Stein Evju, Ufravikelighet og tariffbundethet, Arbeidsnotater 
2013:1. 
 
I forholdet mellom arbeidsgiver og en uorganisert arbeidstaker er derfor avtalefriheten kun 
begrenset av lov, ikke tariffavtale. Avtalefriheten kunne tilsi en utmåling der det avtalte 
honoraret ligger til grunn for beregningen av lovbestemte ytelser (lovbestemte satser for 
overtid og feriepenger), men at ingen av tariffytelsene tilkjennes. Kravene ville i så fall ha 
blitt vesentlig mindre. 
 
Et annet spørsmål er hvordan overtid skal beregnes. Lønnskravene i saken her består i 
realiteten av overtid. I neste omgang blir dette bestemmende også for feriepengekravene, 
formentlig også pensjonspremien.  
 
Slik forholdene ligger an i denne saken taler reelle hensyn imot å beregne overtid etter 
hovedregelen om ni timers arbeidstid i arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd. For det første 
har flere av saksøkerne hatt mulighet til å bli ansatt, men ikke villet det på grunn av lavere 
lønn og begrensningene som ligger i arbeidstidsordningene.  
 
For det andre gjør innrettelseshensynene seg særlig tungt gjeldende for overtid, av grunner 
som retten har pekt på i kapittel 11.3. Aleris har tilpasset seg saksøkernes vaktønsker i den 
tro at det ikke var nødvendig å etablere arbeidstidsordninger innenfor rammen av 
arbeidsmiljøloven. Saksøkerne har gjennomgående ønsket lange vakter, ofte flere døgn i 
strekk.  
 
Overtid etter hovedregelen om ni timers arbeidstid, slik saksøkerne krever, passer spesielt 
dårlig ved hvilende nattevakter. I Aleris er medleverordning den eneste 
arbeidstidsordningen som er etablert med tanke på å sove på vakt. Men det vil også være 
urimelig å beregne overtid basert på medleverordning. For i motsetning til medlevere har 
saksøkerne ikke hatt fast ti timer hvile per døgn, hvorav åtte timer om natten. Saksøkerne 
har hatt mange våkne nattevakter.  
 
Generelt er flertallet enig med saksøkerne i at prevensjonshensyn taler for å anvende 
hovedregelen om ni timers arbeidstid når arbeidsgiver tar feil av adgangen til å benytte 
oppdragstakere. Så er spørsmålet hvor langt prevensjonshensynet rekker, i lys av de nevnte 
omstendighetene.  
 
Flertallet går ikke nærmere inn på partenes rettslige argumenter for og imot de mange ulike 
variantene av arbeidstidsordning og utmåling av overtid, men nøyer seg med å peke på 
disse omstendighetene.   
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11.7 Avveining og konklusjon - Mindretallets vurdering 
Mindretallet, meddommer Ronny Kristiansen, har kommet til at det ikke er grunnlag for å 
avskjære kravene utover foreldelsesfristen på tre år. For mindretallet kan ikke hensynet til 
arbeidsgivers innrettelse bli avgjørende. Det kan tenkes tilfeller der miljøarbeidere på 
omsorgsboliger som i saken her kan være oppdragstakere. Arbeidsgiver må likevel bære de 
økonomiske konsekvensene av å trå feil.  
 
Mindretallet skal ta stilling til kravene, jf. tvistelovens § 19-3 ledd. For de av kravene 
dissensen gjelder må mindretallet derfor vurdere de øvrige spørsmålene som kravene 
reiser. Det gjelder fullbyrdelseskravene for lønn og etterbetaling av feriepenger med 
forsinkelsesrenter, samt etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning. Kravene 
forutsetter at vedkommende har vært reell arbeidstaker. Mindretallet har kommet til at alle 
saksøkerne har vært reelle arbeidstakere, men vært i tvil om flere.  
 
Mindretallet er enig med flertallet i at det kan reises spørsmål ved om de uorganiserte 
saksøkerne har krav på tariffytelser, jf. kapittel 11.6. Aleris har nevnt 
ufravikelighetsnormen, men ikke anført det som innsigelse mot saksøkernes tariffkrav. I 
utmålingen har mindretallet forholdt seg til det Aleris har anført, og går derfor ikke 
nærmere inn på dette. 
 
Fullbyrdelseskravene om etterbetaling av lønnsytelser 
Etter mindretallets syn kan saksøkerne ikke få medhold i sin måte å beregne kravene om 
etterbetaling av lønnsytelser.  
 
Mindretallet deler flertallets syn på hvordan det saksøkerne ville ha fått i lønn for de 
samme timene skal beregnes. Det er kun en eventuell differanse mellom det saksøkerne 
ville ha tjent som ansatt og det de har fått i honorarer som kan kreves utbetalt.  
 
Ingen av partene har beregnet lønnskravene med disse forutsetningene. Saksøkerne har lagt 
frem et pdf-dokument med 12 ulike beregninger av lønnskravene per saksøker, hvorav seks 
er basert på tarifflønn. Etter det mindretallet kan forstå, har saksøkerne der ikke gjort 
fradrag for utbetalte honorarer. Det fremgår ved å sammenligne beløpene som står i rute 
3.1 i pdf-dokumentet med tallene i «Oppsett basert på saksøkernes beregning 3.1.» som 
partene har lagt frem i et excelark.   
 
Mindretallet har beregnet lønnskravene ut fra tallene i excelarket. Kolonnen til venstre 
viser beløpene i saksøkernes påstander om etterbetaling av lønn.  Kolonnen til høyre viser 
de beløpene mindretallet mener saksøkerne har krav på: 
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Nr og Navn Saksøkernes 
påstander 

Mindretallets 
konklusjon 

Nr 1 Gulestø 797 645 303 010 
Nr 2 Rolfsen 732 747 451 210 
Nr 3 Eriksen 824 841 422 178 
Nr 4 Wiborg 820 813 152 885 
Nr 5 Reberg 1 233 500 538 568 
Nr 6 Berge 1 163 700 422 629 
Nr 7 Holgersen 612 561 446 135 
Nr 8 Mecheri 319 367 -22 605 
Nr 9 Olsen 404 942 162 535 
Nr 10 Ailenei 1 047 411 537 965 
Nr 11 Pilgaard 1 399 165 962 218 
Nr 12 Aaserød 476 090 174 031 
Nr 13 Wahl 294 076 -195 659 
Nr 14 Jensen 483 172 264 412 
Nr 15 Bråten 1 069 063 533 760 
Nr 16 Aiad 689 847 107 313 
Nr 17 Frosik 134 674 50 223 
Nr 19 Furuheim 1 090 907 764 248 
Nr 20 Mysen 774 748 581 456 
Nr 21 Hicks 650 988 320 686 
Nr 23 Antonsen 400 506 42 524 
Nr 24 Jørstad 702 155 600 726 
Nr 25 Moseng 84 537 53 016 
Nr 26 Wilhelmsen 1 029 933 241 747 
SUM 17 237 388 7 915 210 

 
Som det fremgår av tabellen blir lønnskravene etter mindretallets syn vesentlig lavere enn 
påstandene.  
 
Mecheri og Wahl har allerede mottatt honorarer som overstiger det de ville ha fått for de 
samme timene som ansatt, og Aleris må derfor frifinnes for deres krav. De øvrige skal etter 
mindretallets syn gis delvis medhold, med de beløpene som fremgår av tabellen. 
 
Kravene om forsinkelsesrenter av fullbyrdelseskravene 
Forsinkelsesrenter må beregnes av de beløpene som fremgår over. Saksøkerne kan derfor 
etter mindretallets syn ikke gis fullt medhold i påstandene. Også her skal Aleris frifinnes 
for kravene fra Mecheri og Wahl. Mindretallet har kommet til at saksøkerne får medhold i 
at «forfallstidspunktet for det respektive etterbetalingskravet er 15. første måned etter 
opptjening».  
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Kravene om feriepenger 
Mindretallet har kommet til at saksøkerne har krav på etterbetaling av feriepenger, men 
heller ikke her kan de gis fullt medhold i påstandene.  
 
For det første er mindretallet kommet til at feriepenger lenger enn tre år tilbake i tid fra 
stevningene er foreldet. Flere av saksøkerne krever feriepenger lenger tilbake enn tre år. 
De krever feriepenger helt tilbake til da de begynte som oppdragstakere i Aleris, som for 
noen er siden før Aleris kjøpte BOI. Anførselen er at fristen i foreldelsesloven § 3 første 
ledd ikke starter å løpe for feilklassifiserte oppdragstakere, med den konsekvens at 
feriepenger aldri foreldes så lenge man er oppdragstaker. Etter mindretallets syn løper 
foreldelsesfristen fra året etter feriepengene er opptjent. 
 
For det andre er mindretallet kommet til at saksøkerne ikke kan gis medhold i at 
foreldelsesfristen skal løpe fra 31. desember. Etter mindretallets syn løper 
foreldelsesfristen fra 28. juni året etter opptjening, ut fra praksis i Aleris. 
 
For det tredje kan saksøkerne ikke gis medhold i det de mener feriepengegrunnlaget skal 
være. Etter mindretallets syn blir feriepengegrunnlaget utbetalte honorarer med tillegg av 
eventuell etterbetalt lønn. Etterbetalt lønn skal beregnes ut fra det mindretallet har kommet 
til under fullbyrdelseskravene, ikke som angitt i påstandene.    
 
Etter mindretallets syn skal saksøkerne gis medhold i at feriepengesatsen skal være 
tariffavtalens sats på 12 prosent.  
 
Kravene om forsinkelsesrenter av feriepenger 
Mindretallet har kommet til at saksøkerne har krav på forsinkelsesrenter av feriepenger. 
men at de ikke kan gis fullt medhold i påstandene. Feriepenger forfaller som nevnt etter 
mindretallets syn den 28. juni året etter opptjening. Denne forfallsdatoen gjelder også for 
forsinkelsesrenter.  
 
Videre mener mindretallet at saksøkerne ikke kan gis medhold i hva som utgjør 
hovedstolen. Påstandene viser til kravene om fastsettelsesdom for feriepenger, som igjen 
viser til påstandene om fullbyrdelsesdom for lønnskrav. Etter mindretallets syn er 
hovedstolen utbetalte honorarer med tillegg av eventuelle lønnskrav beregnet som angitt. 
 
Kravene om etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning 
Etter mindretallets syn skal saksøkerne gis medhold i kravene om etterinnmelding i Aleris’ 
tjenestepensjonsordning.  
 
  

887



12 Flertallets syn på etterbetaling av ytelser etter skjæringstidspunktet 
Flere av saksøkerne har ikke hatt oppdrag for Aleris etter det skjæringstidspunktet flertallet 
har kommet til i kapittel 11.6, som er stevningen fra den enkelte saksøker. For dem skal 
Aleris frifinnes for kravene om lønn, feriepenger og tjenestepensjon. 
 
De som har hatt oppdrag etter skjæringstidspunktet, og vært feilklassifisert som 
oppdragstakere, har etter flertallets syn krav på etterbetaling av ytelser som de skulle ha 
hatt som arbeidstakere.  
 
Hvem dette gjelder fremgår av vurderingene av den enkelte saksøker i kapittel 16 følgende. 
Den konkrete utmålingen av fullbyrdelseskravene om etterbetaling av lønnsytelser fremgår 
også der. I dette kapittelet ser flertallet på spørsmål som er felles for de av saksøkerne som 
har vært reelle arbeidstakere. Vurderingen av den enkelte saksøkeren bygger på dette.  
 
Samtlige av saksøkerne hadde meldt seg inn i Fagforbundet på det tidspunktet de fremmet 
kravene. Problemstillingen knyttet til ufravikelighetsprinsippet nevnt i kapittel 11.6 er 
derfor ikke relevant for tiden etter skjæringstidspunktet. 
 
Flertallet ser først på kravene om fullbyrdelsesdom for lønnskrav.  
 
12.1 Fullbyrdelseskravene om etterbetaling av lønnsytelser 
Flertallet skal ta stilling til beregningen av fullbyrdelseskravene for perioden fra den 
enkelte saksøkerens stevning og frem til 31. oktober 2018, som er sluttdatoen i alle 
fullbyrdelseskravene.   
 
Fradrag for utbetalte honorarer 
Etter flertallets syn må det beregnes hva saksøkerne ville ha fått i lønn for timene de har 
jobbet i den aktuelle perioden hvis de hadde vært ansatt. Hvis det beløpet overstiger det de 
har fått i honorar i den samme perioden, så har de krav på å få utbetalt differansen.  
 
Flertallet er med andre ord i likhet mindretallet enig med Aleris i at utbetalte honorarer må 
komme til fradrag. Hvis saksøkerne som ansatt hadde fått mer i lønnsytelser enn de har fått 
i honorarer, har de krav på å få utbetalt differansen. Å ikke gjøre fradrag for utbetalte 
honorarer ville innebære at lønnsytelsene utbetales to ganger. Det er det ikke grunnlag for.  
 
Beregningen av hva saksøkerne ville ha fått i lønn for de samme timene  
Som ansatt ville saksøkerne ha fått grunnlønn, overtid og tarifftillegg etter Særavtalen. 
Dette må beregnes for de timene de har jobbet. Flertallet er enig med Aleris i at det 
saksøkerne ville ha tjent i den aktuelle perioden må beregnes ut fra tarifflønn.  
 
Hva gjelder overtid er flertallet enig med saksøkerne i at det må beregnes ut fra alminnelig 
arbeidstid med ni timer per dag.  
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Flertallet utdyper dette i det følgende.  
  

(i) Tarifflønn 
Partene er uenige om overtid og tarifftillegg for ubekvem arbeidstid skal beregnes ut fra 
tarifflønn i Særavtalen eller honoraret i oppdragsavtalene. Siden honorarene er høyere enn 
grunnlønn, blir beløpene vesentlig høyere enn om man beregner ut fra tarifflønn.   
 
Overtid og enkelte ubekvemstillegg er en prosentsats av grunnlønnen. Etter Særavtalen § 7 
er overtidstillegget 50 eller 100 prosent. Særavtalen § 8 lister opp ulike tillegg for ikke-
medlevere. Noen er faste satser, mens andre er en prosentsats av grunnlønnen.  
 
De av saksøkerne som feilaktig har blitt ansett som oppdragstakere har krav på ytelser de 
skulle hatt som arbeidstakere. Saksøkernes standpunkt innebærer at de får både høyere 
timebetaling som konsulent og alle tillegg som arbeidstakere får. Flertallet kan ikke se at 
det er grunnlag for det. Det vises til rettens vurdering i kapittel 11. Overtid og tarifftillegg 
må derfor beregnes ut fra tarifflønn.  
 
For perioden fra stevning og frem til 31. oktober 2018 har flertallet etter dette kommet til 
samme resultat som mindretallet.    
 
Den konkrete utmålingen kommer flertallet tilbake til for de av saksøkerne som det er 
relevant for, i kapittel 16 følgende. 
 

(ii) Arbeidstid 
Flertallet er enig med saksøkerne i at overtid skal beregnes etter hovedregelen om ni timers 
arbeidstid i arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd.  
 
Etter skjæringstidspunktet er det etter flertallets syn verken innrettelseshensyn eller andre 
tungtveiende grunner som taler mot å beregne overtid etter hovedregelen. Fraværet av slike 
tungtveiende grunner gjør at retten til støtte for denne løsningen finner det tilstrekkelig å 
vise til Arbeidsrettens dom ARD 2012-282 avsnitt 49 (understreket her): 

 
Spørsmålet er så hvilken tariffrettslig betalingsplikt som påhviler Bremanger kommune. 
Flertallets konklusjon er at pålegget er i strid med HTA punkt 4.3.1. Følgen av dette er at 
arbeidstiden er og skal godtgjøres som aktiv arbeidstid.  
 
KS har gjort gjeldende at det vil være urimelig at vakten i sin helhet godtgjøres som aktiv 
arbeidstid. Det er vist til at arbeidsgiver kunne ha omdefinert vakten helt eller delvis til aktiv 
arbeidstid. Etter flertallets syn er disse anførslene knyttet til hvordan ordningen kunne eller 
burde ha vært lagt opp fra kommunens side. Arbeidsretten kan ikke avgjøre 
etterbetalingskravet ut fra antakelser om hvilke alternative fremgangsmåter arbeidsgiver ville 
ha valgt. […] 
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Som i Arbeidsrettens sak ser ikke flertallet noen grunn til å se hen til hvilke 
arbeidstidsordninger som kunne ha blitt etablert for saksøkerne for perioden etter at de 
fremmet krav. Innrettelseshensynene knyttet til særlig overtid som retten har påpekt i 
kapittel 11.3 gjør seg ikke i nevneverdig grad gjeldende etter skjæringstidspunktet.  
 
For beregningen etter skjæringstidspunktet kan derfor Aleris etter flertallets syn ikke gis 
medhold i anførslene om utmåling ved skjønn eller etter alternative arbeidstidsordninger, 
herunder medleverordning, gjennomsnittsberegning, passiv tid og døgnskille. Hva gjelder 
døgnskille bemerkes at formålet med overtidsreglene – å unngå for lange vakter, spesielt 
lange vakter uten hvile - er vanskelig å forene med døgnskille.   
 
Fastsettelsesdom for lønnskrav 
For perioden fra 1. november 2018 har noen av saksøkerne lagt ned særskilte påstander om 
fastsettelsesdom for lønnskrav, med forsinkelsesrenter. Dissensen i kapittel 11 har ikke 
betydning for disse kravene, fordi alle saksøkerne innga stevning før 1. november 2018. 
Det er derfor den samlede rett som skal ta stilling til dette. Dette fremgår i vurderingen av 
den enkelte saksøkeren, jf. kapittel 16 følgende.  
 
12.2 Forsinkelsesrenter av fullbyrdelseskravene 
Saksøkerne har lagt ned egne påstander om forsinkelsesrente av lønnskravene de krever 
fullbyrdelsesdom for.  
 
Hva renter skal beregnes av 
Saksøkerne mener forsinkelsesrenter skal beregnes av de samme beløpene som de krever 
etterbetalt.  
 
Hva forsinkelsesrentene beregnes av må justeres for flertallets konklusjon om 
fullbyrdelseskravene. Hovedstolen er en eventuell differanse mellom lønnsytelser basert på 
tariffavtalen, og utbetalte honorarer. På dette punkt får saksøkerne bare delvis medhold.   
 
Det er uomtvistet at forsinkelsesrenter skal beregnes på grunnlag av 57,5 prosent av 
hovedstolen.  
 
Forfall 
Saksøkerne mener at forsinkelsesrenter skal beregnes av delkrav med suksessive forfall 
den 15. hver måned etter opptjening.  
 
For så vidt gjelder perioden etter den enkelte saksøkerens stevning, har flertallet oppfattet 
Aleris dithen at forfall den 15. hver måned etter opptjening, ikke er bestridt. Et tvistepunkt 
i saken har vært om forfallstidspunktet skal være påkravsalternativet eller 
forfallsalternativet i lov om renter ved forsinket betaling § 2. Aleris’ anførsel er at forfall 
skal være 30 dager etter stevningen fra den enkelte saksøkeren, i henhold til 
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påkravsalternativet. Anførselen sikter kun til perioden frem til stevning. Når flertallet har 
kommet til at saksøkerne ikke kan kreve lønnsytelser forut for stevningen, blir det ingen 
forsinkelsesrenter av lønnsytelser for denne perioden. Flertallet tar derfor ikke stilling til 
dette tvistepunktet. Etter stevningene er månedlige forfall uomtvistet. 
 
For perioden fra stevningen fra den enkelte saksøkeren, har flertallet etter dette kommet til 
samme resultat som mindretallet.    
 
12.3 Feriepenger 
De av saksøkerne som har hatt oppdrag for Aleris etter stevningen, men vært reelle 
arbeidstakere, har krav på feriepenger opptjent etter stevningen. Alle saksøkerne innga 
stevning i 2018. For 2018 er det dermed kun feriepenger opptjent i deler av året som er 
aktuelt.  
 
Spørsmålet om fradrag for utbetalte honorarer  
Aleris har anført at det må gjøres fradrag i feriepenger og tjenestepensjon for utbetalte 
honorarer. Synspunktet er at når utbetalte honorarer allerede dekker feriepenger og 
pensjonspremien, så er det ikke grunnlag for å kreve disse ytelsene to ganger.  
 
Til støtte for dette har Aleris blant annet vist til en dom fra den svenske Arbetsdomstolen, 
Dom nr. 24/12, Mål nr. A 61/11. En programleder i Sveriges Radio hadde vært 
oppdragstaker, men retten kom til at hun reelt sett hadde vært arbeidstaker. Fagforeningen 
fikk likevel ikke medhold i kravene om blant annet «pensionspremier, semesterersättning 
och semestertillägg», med den begrunnelse at honorarene som programlederen hadde fått 
var høyere enn det hun ville fått som arbeidstaker: 
 

Förbundet har yrkat att Sveriges Radio ska förpliktas att utge ersättning till L.O. 
för sjuklön, obekväm arbetstid, pensionspremier, semesterersättning och 
semestertillägg. Som grund härför har anförts att bolaget är skyldigt att utge 
ersättning till L.O. på samma villkor som gäller för andra anställda samt att det 
inte ens har påståtts av bolaget att de medel som har utbetalats till henne har haft 
karaktären av sådana ersättningar. 
 
Arbetsdomstolen kan konstatera att det i målet är ostridigt att L.O. sammantaget 
har erhållit en högre ersättning enligt det berörda programavtalet än vad hon 
sammantaget skulle ha fått om hon hade behandlats som en anställd. Enbart det 
förhållandet att de utbetalda medlen inte av Sveriges Radio har betecknats som 
sjuklön m.m. bör uppenbarligen inte föranleda att L.O., utöver vad hon erhållit, 
ska anses berättigad till ytterligare ersättning. Förbundets nu angivna yrkanden 
kan därför inte bifallas.  

 
Flertallet har kommet til at det ikke kan gjøres fradrag for utbetalte honorarer i 
feriepengene. 
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Arbeidstakere kan etter rettspraksis i enkelte tilfeller kreve utbetalt feriepenger på nytt, når 
den tidligere utbetalingen ikke er skjedd i samsvar med ferieloven. I det ligger at allerede 
utbetalte feriepenger ikke kan trekkes fra. Arbeidstakere får med andre ord utbetalt 
feriepenger to ganger. Den sentrale dom partene har vist til er LB-2008-196505: 
 

«Lagmannsretten anser det klart at A har vært klar over at han inngikk en avtale hvoretter 
feriepengene skulle anses som en del av de løpende lønnsytelsene. Dette er likevel ikke 
tilstrekkelig til at han ikke kan kreve feriepengene utbetalt på ny ved fratreden. For at 
arbeidsgiveren skal bli fritatt for sin plikt til ombetaling av feriepengene, kreves ikke bare at 
arbeidstakeren bevisst har inngått en slik avtale; det kreves i tillegg at avtalen er inngått i den 
hensikt å kunne kreve dobbelt feriegodtgjøring. Det er arbeidsgiveren som må ha 
bevisbyrden for at en slik spekulasjonshensikt forelå. Lagmannsretten kan ikke se at det er 
ført bevis for at A i dette tilfellet har hatt en slik hensikt.» 

 
Aleris har så vidt vites rett i at rettspraksis om «doble» feriepenger ikke gjelder 
omklassifisering av oppdragstakere. Dette spørsmålet var oppe i Sør-Trøndelag tingretts 
dom av 25. januar 2010. Retten tok utgangspunkt i den siterte uttalelsen fra Borgarting 
lagmannsrett, men kom til at feriepenger ikke kunne kreves på nytt ved omklassifisering:  
 

Saken for Borgarting gjaldt spørsmålet om feriegodtgjørelse i et tilfelle hvor arbeidstaker 
hadde provisjonslønn og feriepengene var avtalt inkludert i godtgjørelsen. Begge parter var 
ved avtaleinngåelsen klar over at det ble inngått en avtale mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver, og det er klart at ansvaret for å utforme avtalen i samsvar med ferieloven 
påhvilte arbeidsgiver. I vår sak ble det inngått en avtale hvor partene forutsatte at det ikke 
var noe arbeidsforhold. Det gir ingen mening å vurdere om frilanseren inngikk frilansavtalen 
for å spekulere i om å sette frem krav på feriepenger i ettertid. En omklassifisering av en 
frilansavtale bør ikke gis større virkning enn det formålet med aml og ferieloven tilsier. Det 
er på det rene at det ble gjort et påslag i godtgjørelsen for blant annet å dekke feriepenger. 
Selv om Adresseavisen vurderte adgangen til å anvende frilansarbeid feil, er det ikke 
grunnlag for å gi feilen den konsekvens at feriepenger utbetales to ganger. A gis ikke 
medhold i sitt krav på feriepenger. 

 
Flertallet er enig i at argumentet om spekulering ikke gir mening for oppdragstakere, men 
er ikke uten videre enig i at «doble feriepenger» ved omklassifisering ikke støttes av 
ferielovens formål. Etter § 1 skal ferieloven «sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og 
feriepenger». «Doble feriepenger» ved omklassifisering av oppdragstakere, er etter 
flertallets syn bedre egnet til å fremme dette formålet, enn den motsatte løsning.  
 
Feriepengegrunnlag 
I påstandene krever saksøkerne at feriepengegrunnlaget skal være utbetalte honorarer, med 
tillegg av lønnskravet som de krever fullbyrdelsesdom for, eventuelt også fastsettelsesdom.  
Etter flertallets syn kan saksøkerne ikke gis medhold i dette.  
 
Feriepengegrunnlaget er etter flertallets syn utbetalte honorarer etter skjæringstidspunktet, 
med tillegg av et eventuelt lønnskrav. Et eventuelt lønnskrav må beregnes ut fra hva 
saksøkerne ville ha fått i lønn for de timene de har jobbet etter stevningen. 
Beregningsmåten tilsvarer det flertallet har kommet til for lønnskravene. Hvis saksøkerne 
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hadde fått mer i lønn enn de har fått i honorarer, så inngår differansen i 
feriepengegrunnlaget. 
 
Saksøkerne krever også dom for at feriepengesatsen skal være tariffavtalens sats på 12 
prosent. Aleris har ikke bestridt at denne satsen gjelder etter at saksøkerne reiste krav, slik 
at dette er uomtvistet. 
 
Flertallet er med andre ord enig med mindretallet, men slik at det kun kan kreves 
feriepenger opptjent etter skjæringstidspunktet. 
 
Forsinkelsesrenter av feriepenger 
Saksøkerne krever forsinkelsesrenter av feriepenger, for det tilfellet retten kommer til at 
noen deler av feriepengekravene er forfalt.  
 
Flertallet har, i likhet med mindretallet, kommet til at feriepenger forfaller den 28. juni året 
etter opptjening, i tråd med praksis i Aleris. Feriepengene for 2018 forfalt 28. juni 2019. 
Forsinkelsesrenter beregnes fra dette tidspunktet.  
 
12.4 Tjenestepensjon 
Flertallet skal ta stilling til saksøkernes krav om tjenestepensjon, fra stevningen og 
fremover.  
 
Spørsmålet om fradrag for utbetalte honorarer  
Som nevnt i forrige kapittel gjelder Aleris’ anførsel om fradrag for utbetalte honorarer også 
tjenestepensjon. Aleris’ anførsel er at det må vurderes om allerede utbetalte honorarer 
dekker pensjonspremien i den aktuelle perioden.  
 
Det svenske arbeidsrettsdommen Aleris har vist til som støtte for dette er sitert over i 
kapittel 12.3. Flertallet er ikke kjent med om det Arbetsreten omtaler som 
«pensionspremier» er det samme som pensjonspremier i vår sak, men uansett blir denne 
dommen etter flertallets syn ikke avgjørende.    
 
Slik flertallet ser det taler ytelsens karakter og formålet med tjenestepensjon imot at det 
gjøres fradrag i pensjonspremien for utbetalte honorarer. Pensjon utbetales i fremtiden. 
Beløpene som kommer til utbetaling er riktignok avhengig av, men tilsvarer ikke, 
premieinnbetalingen. I motsetning til mangel på vern, som ikke kan rettes opp i ettertid, så 
kan manglende innmelding i tjenestepensjonsordning rettes opp. Etter at saksøkerne 
fremmet krav er det etter flertallets syn ingen tungtveiende grunner som taler imot at det 
rettes opp ved etterinnmelding. 
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Utover dette har Aleris ikke fremsatt andre innvendinger mot at reelle arbeidstakere har 
krav på etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. For reelle arbeidstakere som har hatt 
oppdrag for Aleris etter stevningen tas kravene til følge, men fra skjæringstidspunktet. 
 
13 Oppreisning etter ferieloven  
Saksøkerne mener de har krav på oppreisning fordi Aleris ikke har sørget for at de har fått 
feriefritid med feriepenger. Den samlede rett skal vurdere disse kravene.  
 
Kravene om oppreisning etter ferieloven vurderes samlet for alle saksøkerne. Det er ikke 
individuelle forhold som tilsier ulike løsninger.  
 
Ferieloven § 14 gir hjemmel for erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap 
(oppreisning) ved brudd på ferieloven. Det er bare oppreisning som er aktuelt her. 
Bestemmelsen har slik ordlyd: 
 

Dersom arbeidsgiver eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller uaktsomt 
unnlater å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i 
loven her, plikter arbeidsgiver å betale erstatning. 
 
Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap. 
Ansvaret kan lempes dersom det på grunn av skadens omfang eller andre omstendigheter er 
rimelig at arbeidstaker helt eller delvis bærer skaden selv.  

 
Bestemmelsen gjelder bare de tilfeller hvor arbeidsgivers plikter etter loven er overtrådt, i 
motsetning til plikter som bygger på tariffavtalen. Feriepengesatsen etter Aleris tariffavtale 
er høyere enn i ferieloven. Dette har ingen betydning i saken her, ettersom det er på det 
rene at ferielovens regler om ferie og feriepenger ikke ble fulgt. Saksøkerne var 
oppdragstakere og Aleris behandlet dem som det.  
 
Arbeidsgivers passivitet kan være erstatningsbetingende («unnlater»), når arbeidsgiver 
derved bryter en regel i ferieloven som pålegger arbeidsgiver en aktivitetsplikt. Dette i 
motsetning til tilfeller der arbeidsgiverens plikter er betinget av at arbeidstaker krever sine 
rettigheter i henhold til loven, jf. merknadene til bestemmelsen i Ot.prp.nr. 54 (1986-1987). 
 
Retten er ikke kjent med noen avgjørelser om erstatning etter ferieloven § 14 ved 
omklassifisering av oppdragstakere. Også ellers er rettspraksis om denne bestemmelsen 
sparsom. Høyesterett har ikke behandlet noen slike saker, og underrettspraksis er 
begrenset.  
 
Retten bemerker at saksøkerne har hatt oppdragsfri når de har ønsket det. Flere har forklart 
at de jobbet ekstra før eller etter ferier for å kompensere for inntektsbortfallet. Det er ikke 
opplagt at dette er et velferdstap som oppreisning er ment å kompensere for, jf. Trond 
Stang, Ferieloven med kommentarer, 2. utgave side 164.  
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Retten kan uansett ikke se at det var forsettlig eller uaktsomhet av Aleris å ikke følge 
ferieloven for saksøkerne.  
 
Selv om retten har kommet til at mange av saksøkerne var reelle arbeidstakere (kapittel 16 
til 39), kan ikke feilklassifiseringene og den manglende anvendelsen av ferieloven 
betegnes som uaktsom eller forsettlig.  
 
Det vises til at arbeidstakerbegrepet er komplisert og uskarpt i kantene, og at det i denne 
saken er rom for tvil om klassifiseringen av mange av saksøkerne. Aleris har spurt alle 
saksøkerne regelmessig om de ønsker fast ansettelse, noe de gjennomgåendende ikke har 
vært interessert i. Den omfattende konsulentbruken i Aleris er historisk betinget, utbredt i 
bransjen, og ikke økonomisk motivert fra Aleris side. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for kravene om oppreisning etter ferieloven § 14. 
 
14 Erstatning etter arbeidsmiljøloven 
Det er 16 av saksøkerne som krever erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12. Syv mener 
seg ugyldig oppsagt. To mener seg både ugyldig oppsagt og endringsoppsagt. Tre anfører 
kun ugyldig endringsoppsigelse. Fire mener de ble uberettiget avskjediget.  
 
Alle 16 krever erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning). 11 krever også erstatning 
for inntektstap.  
 
Den samlede rett skal vurdere disse kravene. I dette kapittelet tar retten stilling til spørsmål 
som er felles for flere av saksøkerne.  
 
14.1 Hjemmel for erstatningskravene 
Aleris har anført at eventuelle erstatningskrav må utledes av ulovfestede regler om ansvar i 
kontraktsforhold. Til støtte for dette har Aleris vist til at begge parter mente at det var 
oppdragsforhold på tidspunktet for avslutningen. Aleris hadde derfor ingen 
innrettelsesmuligheter på tidspunktet for avslutningen. Ved etterfølgende omklassifisering 
er det da etter Aleris’ syn ikke naturlig å anvende arbeidsmiljøloven § 15-12. Det er derfor 
kun eventuelt økonomisk tap som kan kreves erstattet. Aleris har vist til Rt-2012-983 
(Songa Offshore), avsnitt 114 flg. og anført at etterfølgende omklassifisering bør anses 
som, eller sidestilles med, avvisning av arbeidstakere.  
 
Retten er ikke enig i dette. Oppsigelsesvernet er en bærebjelke i arbeidstakervernet. 
Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern gjelder etter sin ordlyd alle som omfattes av 
arbeidstakerdefinisjonen i § 1-8. Retten kan ikke se at feilklassifiserte oppdragstakere bør 
behandles annerledes enn andre arbeidstakere i relasjon til oppsigelsesvernet. Formålet 
med arbeidsmiljøloven § 15-12 er økonomisk kompensasjon for arbeidsgivers brudd på 
reglene om oppsigelsesvern. Det er vanskelig å se at oppdragstakere som er reelle 
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arbeidstakere, ikke skal kompenseres for manglende vern på lik linje med andre 
arbeidstakere. Saksøkerne som anses som reelle arbeidstakere er blitt omklassifisert til det 
blant annet ut fra en vurdering av behovet for vern. 
 
14.2 Ansvarsgrunnlag 
Oppsigelser og avskjeder 
Når avslutningen av oppdragsavtalene først skal vurderes etter arbeidsmiljøloven kapittel 
15, har Aleris erkjent at det foreligger ansvarsgrunnlag etter arbeidsmiljøloven § 15-12 
annet ledd første punktum for de oppdragsforholdene som ble terminert.  
 
Det gjelder oppdragsavtalene som ikke ble fornyet ved årsskiftet 2017/18, og de Aleris 
terminerte på andre tidspunkter. Aleris bestrider ikke at dette var ugyldige oppsigelser eller 
urettmessige avskjeder, som anført av saksøkerne.  
 
Det er for øvrig på det rene, og uomtvistet, at Aleris ikke forholdt seg til 
arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler for opphør av arbeidsforhold.  
 
En av saksøkerne, Aaserød, hadde gått over til en ansettelsesavtale på tidspunktet for 
oppsigelsen. Aleris har erkjent at også denne oppsigelsen var ugyldig.   
 
Endringsoppsigelser 
Derimot bestrider Aleris de anførte endringsoppsigelsene. Saksøkerne anfører to 
typetilfeller av endringsoppsigelser.  
 
Det første typetilfellet gjelder overgang fra oppdragsavtale til avtale om tilkallingsvikar fra 
årsskiftet 2018. Saksøkerne mener dette var ugyldige endringsoppsigelser. Aleris bestrider 
det, blant annet fordi det ikke ledet til noen realitetsendring. Saksøkerne fortsatte å sende 
inn vaktønsker som tidligere.   
 
For retten er det ikke nødvendig å ta stilling til om overgangen var ugyldige 
endringsoppsigelser. Tilkallingsvikaravtalene må uansett anses som ulovlige midlertidige 
ansettelser, fordi saksøkerne det gjelder i realiteten fylte et varig og stabilt behov for 
arbeidskraft. Etter arbeidsmiljøloven § 14-11 annet ledd har de da uansett krav på 
erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12, jf. LB-2017-80601. 
 
Det andre typetilfellet gjelder reduksjonen i vaktlengde. Etter at denne saken ble reist, og 
saksøkerne krevde overtid av alt over ni timer, tilbød Aleris enkeltvakter. Saksøkerne 
mente det var ulovlige endringsoppsigelser. Aleris bestrider det. Til støtte for sitt syn har 
saksøkerne vist til følgende uttalelse i NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget s. 271: 
 

"Utvalget mener at et krav om en nærmere beskrivelse av den gjeldende 
arbeidstidsordningen vil skape mer ryddighet og oversiktlighet i arbeidsforholdet. 
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Vesentlige endringer i arbeidstidsordningen som ikke kommer klart til uttrykk i en avtale, 
kan arbeidsgiver bare gjennomføre dersom det oppnås enighet eller vilkårene for oppsigelse 
er tilstede. En vesentlig endring i plasseringen av den daglige arbeidstid for eksempel fra 
dagarbeid til nattarbeid, vil normalt ligge utenfor arbeidsgivers styringsrett. En skriftlig 
avtale vil skape mer klarhet i forhold til en eventuell adgang til å gjennomføre en slik 
endring. Imidlertid vil det også være grenser for hvilke endringsmuligheter som kan 
nedfelles i avtalen, jf. avtaleloven § 36 hvoretter urimelige avtalevilkår kan settes til side" 

 
Til dette bemerker retten at det er på det rene at saksøkerne ikke hadde noen alternativ 
arbeidstidsordning. At Aleris avsluttet den praksis som hadde vært for oppdragstakerne da 
de reiste krav om at de var arbeidstakere, kan etter rettens syn ikke i seg selv anses som en 
ulovlig endringsoppsigelse. Det er i og for seg riktig at Aleris måtte bringe til opphør den 
praktiseringen av «arbeidstid» som saksøkerne bestred ved å reise krav.  
 
 
På den annen side avviste Aleris å gå i dialog om alternative arbeidstidsordninger innenfor 
arbeidsmiljølovens rammer. Aleris tilbød kun enkeltvakter. Aleris’ avvisning av å 
diskutere alternative arbeidstidsordninger er etter rettens syn i seg selv 
erstatningsbetingende.  
 
Dette kommer retten tilbake til i vurderingen av den enkelte saksøkeren.  
 
14.3 Erstatningsutmålingen  
Partene er uenige om utmålingen. Erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd 
annet punktum kan dekke både økonomisk og ikke-økonomisk tap. 
 

Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det 
økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.  

 
Utmålingen skal skje etter et bredt rimelighetsskjønn. Lønnstapet skal likevel som 
utgangspunkt dekkes fullt ut, jf. blant annet Rt-2001-1253 og Rt-2005-518 avsnitt 69 med 
henvisning til forarbeidene og Rt-2012-1879 avsnitt 24.  
 
Inntektstap 
Partene er uenige om hvordan inntektstap skal fastsettes i den anførte tapsperioden. Etter 
det retten forstår, har begge parter i sine respektive beregninger lagt til grunn det samme 
antallet timer per måned. De er således enige om at dette skal beregnes som et 
gjennomsnitt av året før avslutningen.    
 
Det de er uenige om, er for det første om inntektstap skal beregnes ut fra honorarene i 
oppdragsavtalene, eller tariffsatsene i Særavtalens lønnsstige.  
 
Etter rettens syn må inntektstapet beregnes ut fra tarifflønn. Fastsettelse for økonomisk tap 
er en kontrafaktisk vurdering. I saken her blir spørsmålet: hva ville saksøkerne ha tjent som 
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arbeidstakere dersom den ansvarsbetingende handlingen (oppsigelsen/avskjeden) tenkes 
borte. Som arbeidstakere hadde de fått tarifflønn. Aleris følger tariffstigen for ansatte. Det 
vises til kapittel 10. Stillingsvernet gjelder arbeidsforholdet, med den lønnen som gjelder i 
arbeidsforholdet, ikke betingelsene i et oppdragsforhold.  
 
For det andre er partene uenige om lønnstapet skal beregnes som medlever eller ikke. 
Saksøkerne mener det skal beregnes en stillingsprosent der timene de jobbet året før 
avslutningen ses opp mot en alminnelig arbeidstidsordning (1846 timer per år i 100 prosent 
stilling, justert for ferie). Saksøkte mener det skal beregnes en stillingsprosent ut fra 
medleverordning (2920 timer per år i 100 prosent stilling). Saksøkernes beregning gir for 
de fleste høyere inntektstap enn saksøktes beregning, med noen unntak. 
 
Etter rettens syn kan dette ikke løses helt generelt for alle saksøkerne. Hvis oppsigelsen 
eller avskjeden tenkes borte, og saksøkerne hadde vært ansatt, så ville mest sannsynlig 
noen ha vært medlevere, men ikke alle. 
 
Retten legger til grunn som utgangspunkt at erstatningen skal beregnes ut fra ordinær 
arbeidstidsordning, men at konkrete omstendigheter kan tilsi at utgangspunktet fravikes for 
den enkelte saksøkeren. Riktignok er boligene i saken her godkjent for medlevere, og de 
fleste saksøkerne har ønsket å jobbe døgn. Flere av boligene har imidlertid hatt fysiske 
begrensninger på antall medlevere på grunn av tilgjengelige hvilerom. Aleris har også 
ansatt en del uten medleverordning.  
 
For det tredje er partene uenige om det skal gjøres fradrag for andre lønnsinntekter. 
Saksøkerne har i sine beregninger ikke trukket fra noen andre lønnsinntekter. Saksøkte har 
trukket fra alle andre lønnsinntekter. Etter rettens syn vil løsningen her variere. Det vises til 
uttalelsene i Rt-2005-518, som saksøkerne har vist til (avsnitt 70 og 71):   
 

"Det klare utgangspunktet i forarbeidene må tillegges vekt. Også reelle hensyn taler for at 
det ved urettmessig avskjed eller usaklig oppsigelse normalt ikke bør gjøres fradrag for 
inntekt av annet arbeid. Det er samfunnsmessig ønskelig at en arbeidstaker raskt kommer i 
arbeid, og erstatningssanksjonen er et viktig element i et effektivt oppsigelsesvern. 
 
Dette innebærer likevel ikke at lønnstapet alltid kan kreves dekket fullt ut. Proposisjonen 
viser til situasjoner der "arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av stillingen". I hvert fall 
som et utgangspunkt må det gjøres unntak for tilfeller der arbeidstakeren kommer i en fast og 
ordnet arbeidssituasjon i en stor del av den tiden han er ute av den opprinnelige stillingen. 
Dette er situasjonen i vår sak. Utgangspunktet må da være at det gjøres fradrag krone for 
krone." 

 
Saksøkerne mener at «forholdsvis lenge ut av stillingen» betyr at andre lønnsinntekter ikke 
kommer til fradrag hvis de er opptjent kort tid etter oppsigelsen. Retten er ikke enig i det. 
Det er ingen «karenstid» før inntekter kommer til fradrag, hvis det andre arbeidsforholdet 
først er «fast og ordnet». 
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Saksøkerne mener videre at «fast og ordnet» arbeidsforhold, og «forholdsvis lenge» er to 
kumulative vilkår. Til dette bemerker retten at samtlige av saksøkerne som krever 
erstatning var forholdsvis lenge ute av stillingen. Ingen har beregnet tap med kortere 
tapsperiode enn 3,5 måneder. «Fast og ordnet» arbeidsforhold blir derfor det avgjørende.  
 
Retten bemerker at enkelte av saksøkerne hadde andre inntekter også før oppsigelsen eller 
avskjeden. At de ikke kan trekkes fra følger av det kontrafaktiske. Dette er inntekter som 
saksøkerne ville hatt også dersom oppsigelsen eller avskjeden tenkes borte.   
 
For det fjerde er partene uenige om det skal gjøres skjønnsmessige fradrag i erstatningen, 
slik arbeidsmiljøloven § 15-12 åpner. Rt-2005-518 avsnitt 74 er et eksempel.  
 
Etter rettens syn kan ikke Aleris høres med at det må gjøres skjønnsmessig fradrag fordi 
begge parter var omforent om at det forelå et oppdragsforhold på tidspunktet for 
avslutningen. Feilklassifiseringen er arbeidsgivers ansvar. Noen av oppsigelsene skjedde 
for øvrig etter den første stevningen i saken her. 
 
Retten kan heller ikke se at erstatningen bør reduseres skjønnsmessig ut fra 
innrettelseshensyn eller passivitet. Saksøkerne var ikke klar over muligheten for 
feilklassifisering og kan ikke bebreides for det. Det er derfor ikke grunn til å redusere 
erstatningen fordi et oppdragsforhold ble avsluttet lenge før søksmål ble reist. 
 
Et skjønnsmessig fradrag for de av saksøkerne som ikke har søkt om fast ansettelse tross 
oppfordringer, har mer for seg. Det samme gjelder de som på andre måter har holdt fast 
ved at de foretrekker å være oppdragstakere. Det gjelder flere av de som ikke fikk fortsette 
som oppdragstakere etter Skatt Øst prosessen høsten 2017. Aleris kan vanskelig kritiseres 
for at selskapet ønsket å avvikle oppdragsforhold som ikke sto seg skatterettslig.  
 
Samtidig må Aleris bære hovedansvaret for den usikkerheten og uroen som den 
skattemessige kartleggingen høsten 2017 skapte for oppdragstakerne. Særlig gjelder det 
når Aleris ikke tok høyde for den arbeidsrettslige siden ved klassifiseringen. Dermed ble 
det ikke kommunisert fra Aleris at de som ikke kunne fortsette som oppdragstakere var å 
anse som ansatt, eller iallfall ville bli det. 
 
For to av saksøkerne har Aleris anført særskilte forhold. Retten kommer tilbake til det i 
vurderingen av dem. 
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Oppreisning 
Erstatning for ikke-økonomisk tap skal utmåles skjønnsmessig. I det ligger at beløpet vil 
variere ut fra de konkrete omstendighetene, som også kan tilsi at oppreisning ikke 
tilkjennes.  
 
Belastningen den uberettigete oppsigelsen eller avskjeden har påført den enkelte er sentralt. 
Her er det store variasjoner mellom saksøkerne. 
 
Blant andre forhold av betydning er hvor mye arbeidsgiveren er å bebreide og om 
arbeidstakeren selv kan bebreides.  
 
Generelt kan det i saken her sies at Aleris er mer å bebreide for avslutning av 
arbeidsforhold som fant sted etter at sak om feilklassifisering av oppdragstakere var reist, 
enn for avslutninger som skjedde forut for det. At saksbehandlingsreglene i 
arbeidsmiljøloven ikke ble fulgt, får da også mindre vekt enn det normalt får ved 
urettmessig oppsigelse og avskjed.  
 
Ved fastsettelsen av oppreisningen har det en viss betydning om saksøkerne har motsatt 
seg å bli ansatt, unnlatt å søke om ansettelse tross oppfordringer, eller på andre måter 
fastholdt tilknytningen som oppdragstaker.  
 
Saksøkerne mener at 100 000 kroner utgjør et gulv for oppreisningserstatning i saken her. 
Saksøkerne har begrunnet dette med at oppdragsavtalene inneholdt en bestemmelse om 
konvensjonalbot på dette beløpet ved kontraktsbrudd. Retten er enig med Aleris i at det 
ikke er relevant. Boten rammer blant annet brudd på taushetsplikt. Bestemmelsen har aldri 
blitt håndhevet.   
 
15 Oppsummering så langt 
Rettens konklusjoner så langt innebærer at Aleris skal frifinnes helt eller delvis for enkelte 
av saksøkernes krav, uavhengig av om de reelt sett har vært arbeidstakere: 
 
Retten har i kapittel 10 enstemmig kommet til at Aleris skal frifinnes for kravene om 
grunnlønn per time tilsvarende honoraret i oppdragsavtalene.  
 
De av saksøkerne som har gått over i ansettelsesforhold har i tillegg lagt ned påstander om 
etterbetaling av lønn beregnet ut fra dette. De krever utbetalt differansen mellom det de 
mener er opptjent lønn, basert på timelønn tilsvarende honoraret i oppdragsavtalene, og 
utbetalte honorarer, samt forsinkelsesrenter. Det følger av rettens enstemmige konklusjon i 
kapittel 10 at Aleris skal frifinnes også for disse kravene. 
 
I kapittel 11 har flertallet kommet til at de som har vært reelle arbeidstakere bare kan kreve 
ytelser som arbeidstakere fra de fremsatte krav om det. Det gjelder følgende ytelser: 
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- Etterbetaling av lønnsytelser (overtid, tarifftillegg og feriepenger) 
- Etterbetaling av feriepenger  
- Etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning  

 
Dissensen i kapittel 11 berører ikke saksøkernes krav om fastsettelsesdom for lønnsytelser 
fra 1. november 2018, fordi alle saksøkerne hadde sendt stevning i saken før dette 
tidspunktet, jf. tvisteloven § 19-3.  
 
I kapittel 13 har retten enstemmig kommet til at Aleris skal frifinnes for kravene om 
oppreisning etter ferieloven § 14.  
 
I kapittel 14 har retten redegjort for at det foreligger ansvarsgrunnlag etter 
arbeidsmiljøloven § etter arbeidsmiljøloven § 15-12. Kravene om erstatning for uberettiget 
oppsigelse eller avskjed og endringsoppsigelse vurderes nærmere for den enkelte 
saksøkeren.  
 
16 Cato Gulestø – saksøker nr. 1 - Elvetun 
Cato Gulestø er 33 år. Han var oppdragstaker i Aleris fra mai 2014 til utgangen av 2017. I 
mai 2018 inngikk Gulestø en avtale med Aleris om fast ansettelse, med tiltredelse 1. januar 
2019.   
 
16.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1, 2.3 og 2.4  
Den samlede rett har i kapittel 10 kommet til at ingen av saksøkerne får medhold i kravene 
om at timesatsen i oppdragsavtalene skal være timelønn (grunnlønn) i ansettelsesforholdet.  
 
Aleris skal derfor frifinnes for følgende av Gulestøs krav:   
 

- Kravet i påstandens punkt 1 om timelønn som ansatt tilsvarende timesatsen i siste 
gjeldende oppdragsavtale 

- Kravet i påstandens punkt 2.3 om etterbetaling av lønn fra tiltredelse 1. januar 2019 
- Kravet i påstandens punkt 2.4. om forsinkelsesrenter 

 
16.2 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 og 6  
Gulestøs krav om etterbetaling av lønn, feriepenger og forsinkelsesrenter (påstandens 
punkt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) gjelder for perioden 2015 til 2017, men ble første gang fremsatt i 
stevningen 2. februar 2018.  
 
I tråd med flertallets konklusjon i kapittel 11.6 skal Aleris frifinnes for:  
 

- Kravet i påstandens punkt 2.1 om etterbetaling av lønn 
- Kravet i påstandens punkt 2.2. om forsinkelsesrenter  
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- Kravet i påstandens punkt 3.1 om etterbetaling av feriepenger 
- Kravet i påstandens punkt 3.2. om forsinkelsesrenter  
- Kravet i påstandens punkt 6 om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen 

 
Påstandens punkt 6 om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen gjelder «fra og med 2. 
februar 2015» uten en angivelse av sluttdato. Det kunne ha reist spørsmål om perioden fra 
stevningen 2. februar 2018 og frem til Gulestø tiltrådte i Aleris 1. januar 2019. Gulestø 
hadde etter det opplyste ingen oppdrag for Aleris i 2018. Dette er derfor ingen aktuell 
problemstilling. 
 
16.3 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Den samlede rett har i kapittel 13 kommet til at saksøkerne ikke får medhold i kravene om 
oppreisning etter ferieloven.  
 
Aleris skal derfor frifinnes for:  
 

- Kravet i påstandens punkt 5 om oppreisning etter ferieloven § 14 
 
16.4 Erstatning etter arbeidsmiljøloven - påstandens punkt 4 og 5  
Gulestø krever erstatning for inntektstap og oppreisning for ugyldig oppsigelse, i medhold 
av arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd jf. § 15-7 (punkt 4 og 5 i påstanden).  
 
Den samlede rett skal ta stilling til dette. 
 
Etter Skatt Øst gjennomgangen i desember 2017 ble Gulestøs oppdragsavtale ikke fornyet 
fra årsskiftet. Forutsatt at Gulestø var reell arbeidstaker er det uomtvistet at dette må anses 
som en ugyldig oppsigelse, jf. kapittel 14.2 over. 
 
Retten tar først stilling til om Gulestø var reell arbeidstaker.  
 
Klassifiseringen 
Retten har kommet til at Gulestø var reell arbeidstaker. I kapittel 8 har retten redegjort 
generelt for de relevante momentene. Det vises til vurderingen der av hva som taler i 
retning arbeidstaker. For Gulestø er det enkelte forhold trekker i motsatt retning. Disse er 
omtalt generelt i kapittel 8.8 til 8.10. 
 
Det som for Gulestø trekker i retning oppdragstaker, er først og fremst hans eget ønske om 
å være oppdragstaker på grunn av de økonomiske og praktiske fordelene det hadde for 
ham.  
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Honoraret har ligget over det han ville hatt i lønn som ansatt. Honorar og tarifflønn er som 
nevnt ikke direkte sammenlignbare størrelser. Det må iallfall tas høye for sosiale kostnader 
som oppdragstakere må bære selv.  
 
I andre halvår 2017 lå honoraret 30 prosent over tarifflønn med ikke-medlever, og 86 
prosent sammenlignet med medlever. Tidligere var differansen større. Etter rettens syn gjør 
Gulestøs oppdragsmønster det relevant å se hen til begge tallene. 
Sammenligningsgrunnlaget ligger et sted imellom. Vaktenes varighet ligner mest 
medlever, men i motsetning til medlevere har han hatt mange våkne nattevakter, som gjør 
det mer relevant å sammenligne med ikke-medlevere.  
 
Gulestø har hele tiden ønsket å jobbe konsentrert og lange vakter, tilpasset blant annet 
studier og lang reisevei. Et eksempel på vaktønske er en epost fra slutten av 2017, der han 
ba om 4 x 38 timer og minnet om den lange reiseveien. Det er uomtvistet at ønskene hans i 
all hovedsak ble imøtekommet, både det totale omfanget og når han ville jobbe.  
 
At Gulestø verdsatte både honoraret og fleksibliteten som oppdragstaker er retten ikke i 
tvil om. Han fremhevet ønsket om lange sammenhengende vakter i søknaden til Aleris i 
2014, og det samme fremgår av senere innsendte vaktønsker. I retten forklarte han at han 
søkte nettopp for å få mer fri og frihet på grunn av muligheten til å jobbe flere dager i 
strekk med lengre friperioder imellom.  
 
Gulestø bekreftet i retten at han i kontraktsoppfølgingsmøter ga uttrykk for at fast 
ansettelse ikke var aktuelt. Han begrunnet det med at lønnen ville bli lavere som ansatt.  
 
Når retten likevel har kommet til at Gulestø må anses som arbeidstaker, er det fordi han 
øyensynlig fokuserte på fleksibiliteten og honoraret til fortrengsel for regulert arbeidstid og 
oppsigelsesvern. Gulestø er et eksempel på at vernehensyn kan tilsi at også personer som 
ikke selv ønsker vern likevel anses som arbeidstaker. 
 
Det er etter rettens syn ikke tilstrekkelige holdepunkter for at Gulestøs motstand mot å bli 
ansatt, og valg om å forbli oppdragstaker, var basert på et så informert og veloverveid valg 
at det kan bli avgjørende. Det har i denne sammenheng betydning at Gulestø ikke hadde 
erfaring som oppdragstaker før han begynte i Aleris. Søknaden var åpen, og han etablerte 
enkeltmannsforetaket for å begynne der. Underordnings- og avhengighetsforholdet tilsier 
da at vernebehovet blir avgjørende. Riktignok har han vært student hele tiden, han har hatt 
et par betalte styreverv og på slutten også en annen deltidsjobb. Andre oppdragsgivere har 
han ikke hatt.  
 
Retten går nå over på utmåling av erstatningen etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. 
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Inntektstap  
Gulestø krever 134 706 kroner i erstatning for inntektstap, beregnet ut fra honoraret i 
oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 kommet til at inntektstap må beregnes ut fra 
tarifflønn, ikke honorarene i oppdragsavtalene. 
 
Gulestø krever subsidiært 103 892 kroner, beregnet med tarifflønn og ordinær 
arbeidstidsordning. Aleris har ikke bestridt at tapsperioden er 1. januar til 15. april 2018, 
Aleris har beregnet tapet i samme periode som medlever til 64 254 kroner.  
 
For Gulestø bør lønnstapet fastsettes i tråd med utgangspunktet om alminnelig 
arbeidstidsordning, jf. kapittel 14.3.  
 
Erstatningen må etter rettens syn reduseres på skjønnsmessig grunnlag, jf. kapittel114. 
Retten legger her vekt på at Gulestø var negativt innstilt til å bli ansatt, og at han valgte å 
ikke søke om fast stilling i Aleris, til tross for gjentatte oppfordringer.  
 
Fra årsskiftet 2016/17 gikk bolederne på Elvetun ut til alle oppdragstakerne med gjentatte 
oppfordringer gjennom hele 2017 om å søke fast stilling. Gulestø forklarte som nevnt at 
han ikke ønsket ansettelse med lavere lønn enn som oppdragstaker.   
 
Han ble i tillegg direkte oppfordret til å søke av bolederen i desember 2017, da han ikke 
kvalifiserte til å fortsette som oppdragstaker. Han sendte sjekklisten som skulle ligge til 
grunn for vurderingen på epost 30. november 2017 til boleder, men stilte ikke i møtet med 
regionsleder Bjørn Eide. I epost 8. desember 2017 ba Gulestø om en skriftlig 
tilbakemelding i stedet. I denne epostutvekslingen oppfordret bolederen ham til å søke om 
ansettelse. Gulestø søkte ikke. Det ble det ingen videre oppfølging av dette fra noen av 
partene, før Gulestø som en av de første tok ut stevning 2. februar 2018. 
 
I tilsvaret tilbød Aleris fast ansettelse. Gulestø takket ja, men ba om utsatt oppstart til 1. 
januar 2019, på grunn av fulltids studier i 2018.   
 
Erstatningen for inntektstap settes etter dette skjønnsmessig til 40 000 kroner. 
 
Oppreisning 
De forhold som begrunner den skjønnsmessige reduksjonen av erstatningen for inntektstap 
er også relevant for fastsettelsen av erstatning for ikke-økonomisk tap. Retten mener at det 
likevel er grunnlag for å tilkjenne oppreisning. Aleris ensidige fokus på de skatterettslige 
aspekter og mangelen på fokus på de arbeidsrettslige aspektene er selskapets eget ansvar 
og også kritikkverdig. Retten legger også vekt på at Aleris tilbød Gulestø fast ansettelse i 
tilsvaret. Oppreisningsbeløpet kan etter rettens syn passende settes til 10 000 kroner.  
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17 Mats Ravnanger Rolfsen – saksøker nr. 2 - Elvetun 
Mats Rolfsen er 35 år gammel. Han var oppdragstaker i Aleris fra juli 2014 og ut 2017.  
Han er i dag ansatt som medlever i en tilsvarende virksomhet som Aleris. Han fikk tilbud 
om fast ansettelse i Aleris i mars 2018, men takket nei. 
 
17.1 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Retten har i kapittel 13 enstemmig kommet til at saksøkerne ikke får medhold i kravene 
om oppreisning etter ferieloven.  
 
Aleris skal derfor frifinnes for kravet om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens 
punkt 4. 
 
17.2 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 1, 2 og 5   
Rolfsens krav om etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og etterinnmelding i 
tjenestepensjonsordningen (påstandens punkt 1, 2 og 5) gjelder for perioden 2015 til 2017, 
men ble første gang fremsatt i stevningen 2. februar 2018.  
 
I tråd med flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene.  
 
17.3 Erstatning etter arbeidsmiljøloven - påstandens punkt 3 og 4  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
I likhet med Gulestø ble Rolfsens oppdragsavtale ikke fornyet fra årsskiftet 2018 etter 
Skatt Øst gjennomgangen i desember 2017. Han fikk heller ikke tilbud om fast ansettelse.  
 
Forutsatt at Rolfsen var å anse som arbeidstaker er det uomtvistet at dette må anses som en 
ugyldig oppsigelse, jf. kapittel 14.2. 
 
Anførselen om endringsoppsigelse i 2017 ble frafalt under hovedforhandlingen. 
 
Retten tar først stilling til om Rolfsen var reell arbeidstaker.  
 
Klassifiseringen 
Vurderingen av om Rolfsen var reell arbeidstaker bygger på kapittel 8. Her angis de 
forhold som etter rettens syn må bli avgjørende for Rolfsen, og utfallet av 
helhetsvurderingen. Retten har delt seg i et flertall og et mindretall. 
 
Flertallet, meddommer Ronny Kristiansen og fagdommeren Katinka Mahieu, har kommet 
til at Rolfsen var arbeidstaker.  
 
Enkelte forhold trekker med tyngde i retning oppdragstaker for Rolfsen.  
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I likhet med Gulestø forklarte Rolfsen at han ikke var interessert i ansettelse fordi lønnen 
som ansatt var lavere enn som oppdragstaker. Flertallet oppfattet det slik at det var grunnen 
til at han ikke etterkom boledernes gjentatte oppfordringer til alle oppdragstakere gjennom 
hele 2017 om å søke fast ansettelse.  
 
Like før Rolfsen sluttet i desember 2017 fikk han også to oppfordringer fra bolederen på 
epost. I likhet med Gulestø ville ikke Rolfsen gjennomføre samtalen med regionsleder Eide 
etter at han hadde fylt ut skjemaet i Skatt Øst prosessen. Bolederen etterkom til slutt 
Rolfsens anmodning om en skriftlig tilbakemelding, og meldte at Rolfsen ut fra 
opplysningene han hadde gitt, ikke kvalifiserte til å fortsette som konsulent.  
 
Rolfsen har hatt relativt omfattende oppdrag for andre, tilsvarende nærmere åtte hundre 
tusen kroner i inntekter fra 2014 til 2017. Blant oppdragsgiverene var Tilrettelagt Omsorg 
AS som Rolfsen etablerte sammen med fire andre. Selskapet leverte omsorgstjenester av 
samme type som i saken her. I 2017 hadde han et annet arbeidsforhold, en 40 prosent 
medleverstilling.  
 
For flertallet blir dette under en tvil ikke avgjørende i helhetsvurderingen.  
 
Rolfsen hadde to års erfaring som oppdragstaker for et annet selskap i samme bransje før 
han begynte i Aleris. Enkeltmannsforetakets virksomhet registrerte han i 2012, med formål 
konsulentvirksomhet innenfor psykisk helse og fysisk trening, og han var som nevnt med å 
etableringen av Tilrettelagt Omsorg AS. 
 
Flertallet er likevel i tvil om Rolfsens valg om å være oppdragstaker var tilstrekkelig 
veloverveid, fritt og informert til at det kan bli avgjørende.  
 
For flertallet er det heller ikke avgjørende at Rolfsen ønsket å jobbe sammenhengende 
døgn på grunn av lang reisevei, og at han tilpasset vaktønskene andre oppdrag og 
arbeidsforhold. Stort sett ønsket han to døgn med fem til syv dager fri imellom, og han fikk 
vaktønskene oppfylt. Sammenhengende døgn er også mulig som ansatt medlever. Behovet 
for tilpasninger og fleksibilitet fremstår ikke større enn at det ville vært forenlig med fast 
ansettelse.  
 
Honorarets størrelse er etter flertallets syn et nøytralt moment for Rolfsen. Høsten 2017 var 
honoraret 19 prosent høyere enn tarifflønn i todelt turnus, og 73 prosent høyere enn 
tarifflønn som medlever. Tidligere var differansen større, men ikke så stor at det trekker i 
retning oppdragstaker. Rolfsen har jobbet døgn i likhet med medlevere, men han har hatt 
mange våkne nattevakter, som gjør det mindre relevant å sammenlikne med tarifflønn for 
medlevere, jf. kapittel 8.9.   
 
For flertallet blir vernehensyn avgjørende i helhetsvurderingen, jf. kapittel 8. 
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Mindretallet, meddommer Anne Gro Elgvang, har kommet til at Rolfsen ikke var 
arbeidstaker. Mindretallet er enig i flertallets vurdering av de faktiske forhold, men har i 
helthetsvurderingen lagt betydelig vekt på omfanget av andre oppdrag og arbeidsforhold 
og Rolfsens motstand mot å bli ansatt. Basert på Rolfsens tidligere erfaring som 
oppdragstaker og som gründer av Tilrettelagt Omsorg, må han antas å ha vært godt kjent 
med de strukturelle svakhetene ved det å være oppdragstaker. Hans ønsket om å være 
konsulent og manglende respons på oppfordringene til å søke fast ansettelse synes derfor 
etter mindretallets syn ha vært et valg basert på fordelene han mente tilværelsen som 
oppdragstager hadde for ham.  
 
Etter mindretallets syn skal Aleris derfor frifinnes for kravet om erstatning etter 
arbeidsmiljøloven. 
 
Når flertallet har kommet til at Rolfsen var reell arbeidstaker, skal flertallet ta stilling til 
utmålingen av erstatningen.  
 
Inntektstap 
Rolfsen krever 102 921 kroner i erstatning for inntektstap, beregnet ut fra honoraret i 
oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 kommet til at inntektstap må beregnes ut fra 
tarifflønn, ikke honorarene i oppdragsavtalene. 
 
Rolfsen krever subsidiært 86 546 kroner, basert på tarifflønn og ordinær 
arbeidstidsordning. Aleris mener at Rolfsen ikke har lidt noe tap. Som medlever i 
tapsperioden ville han ha tjent 55 206 kroner, men han har hatt andre inntekter som 
overstiger det. Tapsperioden 1. januar til 15. april 2018 er ikke bestridt. 
 
Som ansatt i tapsperioden ville Rolfsen mest sannsynlig ha vært medlever. På grunn av 
reiseveien og 40 prosentstillingen som medlever i HOSO AS, er det lite sannsynlig at han 
ikke ville hatt medleverordning. Lønnstapet bør derfor etter flertallets syn beregnes ut fra 
det. 
 
Aleris kan etter flertallets syn ikke høres med at samtlige andre inntekter skal trekkes fra. 
Kriminalomsorgen var et tilkallingsvikariat med begrenset omfang. Det var etter flertallets 
syn ikke en tilstrekkelig «fast og ordnet arbeidssituasjon» til at det kan komme til fradrag, 
jf. kapittel 14.3 med henvisning til Rt-2005-518, avsnitt 71.  
 
Derimot må 1/3 av inntektene fra HOSO AS trekkes fra, 42 200 kroner. Etter oppsigelsen 
økte Rolfsen deltidsstillingen i HOSO fra 40 til 60 prosent. Siden Rolfsen jobbet deltid 40 
prosent i HOSO også før Aleris’ oppsigelse, kan ikke den delen komme til fradrag.   
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Med en slik reduksjon blir inntektstapet 13 000 kroner, men dette kan etter flertallets syn 
ikke kreves erstattet. Erstatningen må reduseres skjønnsmessig av samme grunner som 
Gulestø. Det vises til vurderingen i kapittel 16.4 som også er dekkende for Rolfsen. 
Rolfsen forklarte også at han valgte å ikke søke om ansettelse fordi lønnen som ansatt var 
lavere enn som oppdragstaker.   
 
Aleris skal etter dette frifinnes for kravet om erstatning for inntektstap.  
 
Oppreisning 
Oppreisningsbeløpet kan etter flertallets syn passende settes til 10 000 kroner. 
Omstendighetene for Rolfsens tilsvarer i all hovedsak Gulestø. Det vises til vurderingen av 
ham, og til kapittel 14.3. 
 
18 Gry Therese Eriksen – saksøker nr. 3 - Elvetun 
Gry Eriksen er 45 år gammel. Eriksen var oppdragstaker i Aleris fra 2013 og frem til hun 
ble sagt opp i oktober 2017. Hun fikk tilbud om fast ansettelse i mars 2018, og tiltrådte i 
mai samme år.  
 
18.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1, 2.3 og 2.4  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10 om at saksøkerne ikke kan gis 
medhold i kravene om at timesatsen i oppdragsavtalene er timelønn (grunnlønn) i 
ansettelsesforholdet, skal Aleris frifinnes for følgende av Eriksens krav:   
 

- Kravet i påstandens punkt 1 om timelønn som ansatt tilsvarende timesatsen i siste 
gjeldende oppdragsavtale 

- Kravet i påstandens punkt 2.3 om etterbetaling av lønn fra tiltredelse etter mai 2018  
- Kravet i påstandens punkt 2.4. om forsinkelsesrenter 

 
18.2 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 og 6  
Eriksens krav om etterbetaling av lønn, feriepenger og forsinkelsesrenter i påstandens 
punkt 2.1, 2.2, 3.1 og 3.2 gjelder for perioden frem til 10. oktober 2017, men ble første 
gang fremsatt i stevningen 2. februar 2018.  
 
Ut fra flertallets konklusjon i kapittel 11 om at saksøkerne ikke kan kreve etterbetaling av 
ytelser før de fremsatte krav om det, skal Aleris frifinnes for disse kravene.  
 
Som for Gulestø er kravet om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen i påstandens 
punkt 6 «fra og med 2. februar 2015», uten angivelse av sluttdato. Det kunne ha reist 
spørsmål om perioden fra stevningen 2. februar 2018 og frem til Eriksen tiltrådte i Aleris i 
mai 2018. Etter det retten forstår er det ingen aktuell problemstilling fordi Eriksen etter det 
opplyste ikke hadde oppdrag for Aleris i denne perioden.   
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Aleris skal etter dette frifinnes for:  
 

- Kravet i påstandens punkt 2.1 om etterbetaling av lønn 
- Kravet i påstandens punkt 2.2. om forsinkelsesrenter  
- Kravet i påstandens punkt 3.1 om etterbetaling av feriepenger 
- Kravet i påstandens punkt 3.2. om forsinkelsesrenter  
- Kravet i påstandens punkt 6 om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen 

 
18.3 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
18.4 Erstatning etter arbeidsmiljøloven - påstandens punkt 4 og 5  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Aleris sa opp Eriksens oppdragsavtale muntlig den 10. oktober 2017, etter en forutgående 
dialog. Forutsatt at Eriksen var å anse som arbeidstaker er det uomtvistet at dette må anses 
som en uberettiget avskjed, jf. kapittel 14.2. 
 
Retten tar først stilling til om Eriksen var reell arbeidstaker. Vurderingen bygger på 
kapittel 8. Her angis de forhold som etter rettens syn må bli avgjørende for Eriksen, og 
utfallet av helhetsvurderingen.  
 
Klassifiseringen 
Retten har enstemmig kommet til at Eriksen var reell arbeidstaker.  
 
For Eriksen er det ingen omstendigheter som med tyngde taler mot at hun var reell 
arbeidstaker. 
 
Etter det som er opplyst for retten har Eriksen jobbet tilsvarende full stilling i Aleris, og 
hun har ikke hatt andre oppdragsgivere eller arbeidsforhold. Vernehensynene blir da særlig 
tungtveiende.  
 
Det som kan tale i motsatt retning for Eriksen er at hun iallfall frem til 2017 ikke uttrykte 
interesse for fast ansettelse i kontraktsoppfølgingssamtalene eller ellers. Dette kan likevel 
etter rettens syn ikke få særlig betydning. Eriksen forklarte at hun ikke anså ansettelse som 
en reell mulighet. I mai 2017 søkte hun, men fikk ikke noe tilbud. Hun forklarte at hun fikk 
et muntlig avslag.  
 
Etter rettens syn er høyere godtgjørelse som oppdragstaker et nøytralt moment for Eriksen. 
I andre halvår 2017 var timehonoraret som oppdragstaker 16 prosent over tarifflønn uten 
medleverordning, og 70 prosent over tarifflønn som medlever. Tidligere var differansen 
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større. For Eriksen er det etter rettens syn mindre relevant å se hen til tarifflønn som 
medleverordning fordi hun som oftest har hatt våken nattevakt når hun har jobbet døgn.  
 
Eget behov for fleksibilitet har også liten vekt i vurderingen av Eriksen. Hun ønsket å 
komprimere oppdragsrekkene, blant annet på grunn av delt omsorg for barn. Den 
fleksibiliteten hun ønsket, og også fikk, kan langt på vei også etableres innenfor rammen 
av fast ansettelse.  
 
Endelig har det heller ikke nevneverdig betydning at hun registrerte enkeltmannsforetaket 
allerede i 1995. Retten legger til grunn Eriksens forklaring om at hun ikke brukte 
enkeltmannsforetaket fra ca. 1996 og frem til hun startet i Aleris.  
 
Inntektstap 
Eriksen krever 131 154 kroner i erstatning for inntektstap, beregnet ut fra honoraret i 
oppdragsavtalen, og med fradrag for sykepenger. Retten har i kapittel 14.3 kommet til at 
inntektstap må beregnes ut fra tarifflønn, ikke honorarene i oppdragsavtalene. 
 
Eriksen krever subsidiært 96 379 kroner, basert på tarifflønn og ordinær 
arbeidstidsordning, og med fradrag for sykepenger i tapsperioden. Tapsperioden er 15. 
oktober 2017 til 15. april 2018, og ikke bestridt. Aleris har beregnet inntektstapet som 
medlever til 91 666 kroner.  
 
For Eriksen er det ikke grunnlag for å fravike utgangspunktet om at lønnstapet beregnes ut 
fra alminnelig arbeidstidsordning.   
 
Aleris har anført at erstatningen til Eriksen bør reduseres på grunn av kritikkverdige 
handlinger fra hennes side som lå til grunn for Aleris’ oppsigelse av oppdragsavtalen.  
Retten er enig i det. Prosessfullmektigen har bedt om at de aktuelle handlingene ikke 
beskrives i dommen. Aleris hadde ikke innvendinger til dette, og retten finner det da ikke 
nødvendig. Retten nøyer seg derfor med å konstatere at de kritikkverdige handlingene er 
tilstrekkelig underbygget i bevisførselen, og så alvorlige at erstatningen for inntektstap bør 
reduseres skjønnsmessig til 50 000 kroner.  
 
Oppreisning 
Eriksen bør likevel tilkjennes oppreisning. Belastningen for henne var betydelig. Dessuten 
søkte hun om fast stilling i mai 2017. Hensyntatt hennes egne forhold og omstendighetene 
for øvrig settes oppreisningen til 10 000 kroner.  
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19 Michael Wiborg – saksøker nr. 4 - Elvetun 
Michael Wiborg er 26 år gammel. Han var oppdragstaker i Aleris i underkant av to år, fra 
februar 2016 og ut 2017. Siden høsten 2017 har han vært ansatt medlever i en annen 
tilsvarende virksomhet.   
 
19.1 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 1, 2 og 5   
Flertallets konklusjonen i kapittel 11 medfører at Aleris skal frifinnes for Wiborgs krav om 
etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og etterinnmelding i 
tjenestepensjonsordningen i påstandens punkt 1, 2 og 5.  
 
Rolfsen fremsatte disse kravene i stevningen 2. februar 2018. Det er etter den perioden de 
gjelder for, som er frem til 31. desember 2017.  
 
19.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Basert på rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 skal Aleris frifinnes for kravet om 
oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
 
19.3 Erstatning etter arbeidsmiljøloven - påstandens punkt 3 og 4  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
I likhet med Gulestø og Rolfsen ble Wiborgs oppdragsavtale ikke fornyet fra årsskiftet 
2018 etter Skatt Øst gjennomgangen i desember 2017. Han fikk heller ikke tilbud om fast 
ansettelse. Aleris ga imidlertid Wiborg et tilbud om å fortsette som tilkallingsvikar, som 
han takket nei til. 
 
Forutsatt at Wiborg var å anse som arbeidstaker er det uomtvistet at dette må anses som en 
ugyldig oppsigelse, jf. kapittel 14.2. 
 
Retten tar først stilling til om Wiborg var reell arbeidstaker. Vurderingen bygger på 
kapittel 8. Her angis de forhold som etter rettens syn må bli avgjørende for Wiborg, og 
utfallet av helhetsvurderingen.  
 
Klassifiseringen 
Den samlede rett har kommet til at Wiborg må anses som reell arbeidstaker. 
 
For Wiborg er det forhold som med en viss tyngde taler i motsatt retning. 
 
Wiborg har heller ikke gitt noe signal om at fast ansettelse kunne være aktuelt for ham. I 
kontraktsoppfølgingsskjema er spørsmål om han ønsker fast ansettelse besvart med «trives 
som konsulent». Han meldte heller ingen interesse i 2017 da bolederne gjentatte ganger 
oppfordret oppdragstakerne til å søke. Innkallingen til informasjonsmøtet på Elvetun i 
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oktober 2017 «for de som ønsker seg fast ansettelse» besvarte Wiborg slik: «Jeg skal forbli 
konsulent.» 
 
Som oppdragstaker har Wiborg kunnet tilpasse oppdragene i Aleris til andre jobber. I de to 
årene han jobbet for Aleris hadde Wiborg også andre arbeidsforhold, først i en barnehage 
og deretter hos en virksomhet tilsvarende Aleris, Borger AS. Videre har han kunnet 
tilpasse oppdragene til det at han har lang reisevei, to-tre timer hver vei. Han anså derfor 
alminnelig arbeidstid som uaktuelt, og ville jobbe flere døgn i strekk.   
 
Som oppdragstaker har Wiborg påtatt seg oppdrag i langt større omfang enn det han kunne 
gjort som ansatt. Aleris har interne retningslinjer om at oppdragstakere maksimalt kan 
jobbe 220 timer per måned, men for å kunne jobbe utover maksgrensen påtok Wiborg seg 
vakter på to andre boliger enn Elvetun, der han hadde hovedtilknytning. Bolederne har kun 
oversikt over egen bolig, ikke over hvor mye oppdragstakere påtar seg på andre boliger.  
 
Wiborgs godtgjørelse som oppdragstaker har ligget relativt høyt over tarifflønn. Andre 
halvår 2017 lå den 49 prosent over tarifflønn uten medleverordning, og 107 prosent over 
tarifflønn som medlever.  
 
Under en viss tvil har retten kommet til at dette ikke blir avgjørende i helhetsvurderingen.  
Wiborg forklarte at grunnen til at han ikke ønsket å bli ansatt var at det eneste som ville 
vært aktuelt for ham var medlever på grunn av reiseveien, men at han fikk signaler fra 
ledelsen om at det ikke var aktuelt. Wiborgs oppdragsmønster synes å illustrere at eget 
ønske om å være oppdragstaker er mer motivert av mer kortsiktig vektlegging av 
økonomiske fordeler på bekostning av vern knyttet til regulert arbeidstid og oppsigelse.      
 
Flertallet viker da tilbake for å legge avgjørende vekt på at han foretrakk å være konsulent 
og ikke søke om ansettelse. Wiborg har ikke hatt andre oppdragsgivere. Han hadde ingen 
erfaring som oppdragstaker før han begynte i Aleris.  
 
I helhetsvurderingen blir vernehensyn avgjørende, jf. kapittel 8. 
 
Inntektstap 
Wiborg krever 142 461 kroner i erstatning for inntektstap, beregnet ut fra honoraret i 
oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 kommet til at inntektstap må beregnes ut fra 
tarifflønn, ikke honorarene i oppdragsavtalene. 
 
Wiborg krever subsidiært 95 746 kroner for perioden 1. januar til 15. april 2018, basert på 
tarifflønn og ordinær arbeidstidsordning. Aleris mener at han ikke har lidt noe tap fordi han 
hadde andre inntekter som overstiger tapte inntekter fra Aleris. Som medlever i 
tapsperioden ville han ha tjent 87 581 kroner. Tapsperioden er ikke bestridt. 
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Retten har kommet til at Wiborg led et inntektstap, men på grunn av andre inntekter er det 
vesentlig mindre enn kravet. 
  
For Wiborg må lønnstapet beregnes som medlever. Det er lite sannsynlig at han som ansatt 
ikke ville hatt medleverordning, fordi han selv anså det som det eneste aktuelle.   
 
I tapsperioden hadde Wiborg 105 139 kroner i andre inntekter, fra Borger AS. Partene er 
uenige om dette skal trekkes fra.  
 
Etter rettens syn bør en skjønnsmessig andel komme i fradrag.  
 
Wiborg forklarte i retten at han først var vikar i Borger AS, men at han ganske fort fikk en 
fast stilling. Når han ble fast ansatt der er ikke opplyst. 
 
Selv om det legges til grunn at Wiborg var vikar og ikke fast ansatt i Borger AS i 
tapsperioden, fremstår arbeidsforholdet likevel tilstrekkelig fast og ordnet til at det bør 
komme til delvis til fradrag, jf. kapittel 14.3 med henvisning til Rt-2005-518, avsnitt 71. 
Det fremgår av dokumentasjonen at Wiborg ble satt opp turnus i Borger AS. 
 
Likevel kan ikke hele inntekten fra Borger komme til fradrag, siden han begynte der 
allerede høsten 2017, før han sluttet i Aleris. Også uten Aleris’ oppsigelse ville Wiborg ha 
hatt noe inntekt fra Borger AS, som ikke kommer til fradrag.  
 
Inntektstapet fastsettes etter dette skjønnsmessig til 30 000 kroner.  
 
Erstatningen for inntektstap bør videre reduseres fordi Wiborg avslo tilbudet fra Aleris om 
å gå over til ansettelse som tilkallingsvikar. Wiborg medvirket derved til eget tap. Han 
søkte som nevnt heller ikke om fast stilling tross gjentatte oppfordringer i 2017.  
 
Erstatningen for økonomisk tap settes etter dette skjønnsmessig til 15 000 kroner. 
 
Oppreisning 
Det er etter rettens syn ikke grunnlag for å tilkjenne oppreisning til Wiborg. Det som særlig 
skiller ham fra Gulestø og Rolfsen er at Wiborg fikk tilbud om å bli tilkallingsvikar og 
takket nei. 
 
Aleris frifinnes for Wiborgs krav om oppreisning.  
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20 Eirik Reberg – saksøker nr. 5 – Elvetun 
Eirik Reberg er 57 år gammel. Han var miljøarbeider i Aleris fra januar 2008 og ut juni 
2018, som oppdragstager. Siden 1. juli 2018 har han vært fast ansatt i todelt turnus.  
 
Kravet om erstatning for uberettiget endringsoppsigelse ble frafalt under 
hovedforhandlingen. 
 
20.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1, 2.3 og 2.4  
Retten har i kapittel 10 enstemmig kommet til at saksøkerne ikke kan gis medhold i 
kravene om at timesatsen i oppdragsavtalene skal være timelønn (grunnlønn) i 
ansettelsesforholdet. Aleris skal derfor frifinnes for følgende av Rebergs krav:   
 

- Kravet i påstandens punkt 1 om timelønn som ansatt tilsvarende timesatsen i siste 
gjeldende oppdragsavtale 

- Kravet i påstandens punkt 2.3 om etterbetaling av lønn fra tiltredelse 1. juli 2018 
- Kravet i påstandens punkt 2.4. om forsinkelsesrenter 

 
20.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
 
20.3 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 og 5  
Rebergs krav om lønn, feriepenger og tjenestepensjon gjelder frem til Reberg ble fast 
ansatt 1. juli 2018. 
 
Alle disse kravene gjelder både før og etter det skjæringstidspunktet flertallet har kommet 
til i kapittel 11. For Reberg er det det stevningen av 2. februar 2018.  
 
Flertallet må derfor ta stilling til Rebergs krav etter skjæringstidspunktet. Flertallet ser først 
på om han var reell arbeidstaker. 
 
Klassifiseringen 
Flertallet har kommer til at Reberg ikke var arbeidstaker.  
 
For flertallet er det avgjørende at Reberg, ut fra det han selv forklarte, synes å ha hatt et 
meget bevisst forhold til forskjellen mellom oppdragstaker og arbeidstaker, og at han har 
valgt å ikke bli ansatt på grunn av de fordelene han har ment tilværelsen som 
oppdragstager har for ham. I motsetning til flere av de andre saksøkerne synes ikke Reberg 
å ha undervurdert eller vært lite bevisst på de strukturelle svakhetene ved det å være 
oppdragstaker. Flertallet er ut fra bevisførslene ikke i tvil om at Aleris har ønsket å ansette 
Reberg, og at han var klar over det.  
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Selv etter at søksmål ble reist i denne saken fastholdt Reberg i kontraktsoppfølgingsmøte 
med boleder at han ikke ville bli ansatt. Til spørsmålet om han ønsket fast ansettelse i 
møtet 16. februar 2018 står det: «Ikke interessert i ansettelse. Liker friheten som 
konsulent.» Dette til tross for at han to uker tidligere hadde sendt stevning med påstand om 
at han var fast ansatt.  
 
Reberg bekreftet i retten at han frem til våren 2018 ikke ønsket å være ansatt. Han forklarte 
at hans strategi alltid har vært å maksimere antall timer og kroner.  
 
Reberg forklarte at han de siste årene tok oppdrag for tre andre boliger i tillegg til Elvetun. 
Flertallet oppfattet det slik at det hadde sammenheng med at Aleris innførte en 
retningslinje om at oppdragstakere maksimalt kan jobbe 220 timer per måned.  
 
Det er ikke ført bevis for hvilke andre arbeids- og oppdragsforhold Reberg eventuelt hadde 
før 2017. I 2017 og frem til han ble ansatt 1. juli 2018 hadde han relativt omfattende 
oppdrag for Incita AS. Han hadde to andre oppdragsgivere, men med ubetydelige beløp. I 
2017 hadde Reberg også to andre arbeidsforhold i tilsvarende virksomheter som Aleris, 
men også med små beløp. 
 
Reberg forklarte at han tok oppdrag for Incita AS fordi han trengte flere oppdragsgivere for 
å kunne fortsette som konsulent i Aleris. Reberg gikk med andre ord tungt inn for å 
fortsette som konsulent, og for å unngå å bli ansatt.  
 
I motsetning til en del av de andre saksøkerne hadde Reberg mange års erfaring fra 
omsorgsektoren (siden 1981), og ni års erfaring som oppdragstaker innen ulike bransjer, 
før han begynte som miljøarbeider i Aleris. Enkeltmannsforetaket etablerte han i 1999. 
Hans utdannelse og lange erfaring før og i Aleris gjør det vanskelig å se for seg at han ikke 
har vært fullt innforstått med at oppdragstakere mangler arbeidsrettslig vern og hva det 
innebærer. Verneformålet og vernereglenes ufravikelige karakter tilsier den aller største 
forsiktighet med å legge vekt på den enkeltes ønske om å være oppdragstaker, men 
Rebergs ønske fremstår fritt, gjennomtenkt og velinformert. Det blir avgjørende for 
flertallet.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av flertallets konklusjon skal Aleris frifinnes for kravene om etterbetaling av 
lønnsytelser, feriepenger, forsinkelsesrenter og tjenestepensjon i påstandens punkt 2, 3 og 
5.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Rebergs krav.  
 
Mindretallet har redegjort for sitt syn på disse kravene i kapittel 11.6. 
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21 Christian Berge – saksøker nr. 6 – Ljan, Høvik 
Christian Berge er 31 år gammel. Berge var oppdragstaker i Aleris fra november 2014 til 
utgangen av 2017. Siden mai 2018 har han vært fast ansatt. 
 
21.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1, 2.3 og 2.4  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10 om at saksøkerne ikke kan gis 
medhold i kravene om at timesatsen i oppdragsavtalene er timelønn (grunnlønn) i 
ansettelsesforholdet, skal Aleris frifinnes for følgende av Berges krav:   
 

- Kravet i påstandens punkt 1 om timelønn som ansatt tilsvarende timesatsen i siste 
gjeldende oppdragsavtale 

- Kravet i påstandens punkt 2.3 om etterbetaling av lønn fra tiltredelse 1. januar 2019 
- Kravet i påstandens punkt 2.4. om forsinkelsesrenter 

 
21.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
21.3 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 og 6  
Ut fra flertallets konklusjonen i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for Berges krav om 
etterbetaling av lønn, feriepenger og forsinkelsesrenter i påstandens punkt 2.1, 2.2, 3.1 og 
3.2. 
 
Kravene gjelder for perioden frem til 31. desember 2017, men ble første gang fremsatt i 
stevningen 20. februar 2018. Saksøkerne kan ikke kreve etterbetaling av ytelser før de 
fremsatte krav om det.  
 
Som for de andre saksøkerne er kun fra-datoen angitt i kravet om etterinnmelding i 
tjenestepensjonsordningen i påstandens punkt 6: «fra og med 20. februar 2015», uten 
angivelse av sluttdato. Det kunne ha reist spørsmål om perioden fra stevningen 20. februar 
2018 og frem til Berge tiltrådte i Aleris i mai 2018. Etter det retten forstår er dette ikke en 
aktuell problemstilling fordi Berge etter det opplyste ikke hadde oppdrag for Aleris i denne 
perioden. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for:  
 

- Kravet i påstandens punkt 2.1 om etterbetaling av lønn 
- Kravet i påstandens punkt 2.2. om forsinkelsesrenter  
- Kravet i påstandens punkt 3.1 om etterbetaling av feriepenger 
- Kravet i påstandens punkt 3.2. om forsinkelsesrenter  
- Kravet i påstandens punkt 6 om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen 
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Mindretallets syn på disse kravene fremgår av kapittel 11.7. 
 
21.4 Erstatning etter arbeidsmiljøloven - påstandens punkt 4 og 5  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Berges arbeidsforhold ble avsluttet på samme måte som Gulestø, Rolfsen og Wiborg. 
Oppdragsavtalen ble ikke fornyet fra årsskiftet 2018 etter Skatt Øst gjennomgangen, og 
han fikk heller ikke tilbud om fast ansettelse. At det må anses som en ugyldig oppsigelse er 
uomtvistet, forutsatt at han var reell arbeidstaker, jf. kapittel 14.2.  
 
Klassifiseringen 
Retten har enstemmig kommet til at Berge var reell arbeidstaker. Det som kan tale i 
motsatt retning for Berge kan etter rettens syn ikke bli avgjørende i helhetsvurderingen. 
 
Det som særlig kan tale i motsatt retning er at Berge ikke ønsket fast ansettelse. I 
skjemaene fra kontraktsoppfølgingssamtalene fremgår det at han på spørsmålet om han 
ønsket fast ansettelse, ga uttrykk for at han ikke var interessert. Høsten 2017 sendte boleder 
ut en mail til alle oppdragstakerne med oppfordring om å søke ansettelse, men Berge søkte 
ikke. Berge forklarte at han forut for dette fikk tilbud om fast jobb ved en annen bolig, som 
han avslo.  
 
Et annet forhold er fleksibilitet. Som oppdragstaker har Berge kunnet tilpasse oppdragene 
andre jobber. Samtidig med oppdragene i Aleris hadde han to andre jobber av et visst 
omfang. Han ønsket å jobbe flere døgn i strekk og fikk det. Ved enkelte anledninger 
forlenget Berge selv de tildelte vaktene ytterligere ved å sette seg selv opp på vakter før og 
etter de han var tildelt.  
 
Det svekker imidlertid vekten av momentet fleksibilitet at Berges vaktønsker var åpne. 
Lange vakter som Berge ønsket kan også oppnås som arbeidstaker, med medleverordning. 
 
Høsten 2017 lå timehonoraret som oppdragstaker 27 prosent over tarifflønn i todelt turnus, 
og 83 prosent over tarifflønn som medlever. Tidligere var differansen større. 
Oppdragsmønstret gjør etter rettens syn at sammenligningsgrunnlaget ligger et sted 
imellom. I 2015 hadde Berge flest våkne nattevakter når han jobbet døgn (53 mot 11 
hvilende), men i 2017 hadde han flest hvilende (52 hvilende mot 32 våkne) Hensyntatt at 
oppdragstakere må dekke sosiale kostnader selv blir dette moment likevel tilnærmet 
nøytralt.   
 
Som nevnt kapittel 8 og i vurderingen av blant andre Gulestø kan vernehensyn tilsi at også 
personer som ikke selv ønsker vern anses som arbeidstaker. Dette blir tilfellet også for 
Berge, selv om han flere ganger uttrykte at han ikke ønsket fast ansettelse.  
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Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter for at Berges valg var fritt, informert og 
veloverveid. I likhet med mange av de andre saksøkerne synes Berge å ha prioritert høyere 
godtgjørelse og fleksibilitet foran regulert arbeidstid og oppsigelsesvern. Berge hadde 
ingen erfaring som oppdragstaker før han begynte i Aleris. Enkeltmannsforetaket opprettet 
han i forbindelse med oppstarten der. Han har ikke hatt andre oppdragsgivere.  
 
Omfanget av oppdrag for Aleris har skapt et avhengighetsforhold som taler i retning 
arbeidstaker.  
 
Inntektstap  
Berge krever 148 390 kroner i erstatning for inntektstap, beregnet ut fra honoraret i 
oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 kommet til at inntektstap må beregnes ut fra 
tarifflønn, ikke honorarene i oppdragsavtalene. 
 
Berge krever subsidiært 116 787 kroner for perioden 1. januar til 15. april 2018, basert på 
tarifflønn og ordinær arbeidstidsordning. Saksøkte har beregnet det til 128 506 kroner, som 
medlever. Tapsperioden er ikke bestridt. 
 
Retten er enig med Aleris i at oppsigelsen ikke påførte Berge noe inntektstap.  
 
Berge hadde full stilling i Lier kommune i hele tapsperioden. Inntektene fra Lier kommune 
på 149 808 kroner overstiger begge parters beregninger av hva han ville tjent i Aleris i den 
samme perioden.  
 
Retten mener at arbeidsforholdet i Lier kommune var tilstrekkelig fast og ordnet til at 
inntektene må komme til fradrag. Berge forklarte at dette var et vikariat som varte i fire 
måneder, fra januar og ut april 2018, det vil si hele tapsperioden. For øvrig vises det til 
kapittel 14.3.  
 
Berges krav om erstatning for inntektstap tas etter dette ikke til følge.  
 
Oppreisning 
Retten har kommet til at Berge bør tilkjennes oppreisning på 10 000 kroner, som Gulestø 
og Rolfsen. Oppreisningen blir relativt lav fordi Berge ikke ønsket å bli ansatt og ikke 
fulgte oppfordringen om å søke høsten 2017.  
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22 Siw Eriksen Holgersen - saksøker nr 7 – Utsikten 
Siw Eriksen Holgersen er 40 år gammel. Hun har vært oppdragstaker i Aleris siden oktober 
2015 og er det fortsatt. Hun vært tilknyttet Utsikten omsorgsbolig.   
 
22.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10, skal Aleris frifinnes for 
Holgersens krav i påstandens punkt 2 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende 
timesatsen i siste gjeldende oppdragsavtale. 
 
22.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
22.3 Oversikt over Holgersens øvrige krav 
Holgersen krever i tillegg dom for at hun er fast ansatt i påstandens punkt 1.  
 
I punkt 3, 4 og 6 krever hun etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og 
etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Disse kravene gjelder både før og etter 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11, som for Holgersen er 
stevningen av 5. juni 2018. 
 
Videre krever hun oppreisningserstatning etter arbeidsmiljøloven i påstandens punkt 5.  
 
Alle kravene forutsetter at Holgersen er reell arbeidstaker. Den samlede rett skal ta stilling 
til det.   
 
22.4 Klassifiseringen 
Retten har enstemmig kommet til at Holgersen er reell arbeidstaker.  
 
Enkelte omstendigheter trekker i motsatt retning, men er ikke tilstrekkelig til å oppveie 
momentene som taler i retning arbeidstaker, jf. kapittel 8.  
 
Det som for Holgersen trekker i retning oppdragstaker, er først og fremst at hun ikke 
ønsket ansettelse, iallfall ikke de første par årene. Holgersen forklarte at hun ikke ønsket 
fast ansettelse fordi hun hadde fast jobb på et sykehjem i Skedsmo kommune i 62 prosent 
stilling. Dette fremgår også at skjemaene fra kontraktsoppfølgingsmøtene. Holgersen 
tilpasset oppdragene i Aleris til det.  
 
I løpet av 2017 sluttet hun på sykehjemmet. Aleris ble da hennes hovedbeskjeftigelse. I 
kontraktsoppfølingsmøtet i juni 2017 åpnet hun opp for å vurdere fast ansettelse, parallelt 
med at hun avviklet jobben i Skedsmo kommune.    
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Holgersen fulgte oppfordringen om å søkte fast stilling i forbindelse med Aleris’ 
skatterettslige kartlegging av oppdragstakerne høsten 2017. Hun søkte 30. oktober 2017, 
og forklarte at hun i desember fikk muntlig avslag på søknaden, men at hun ble godkjent til 
å fortsette som konsulent. 
 
Holgersen hadde ingen erfaring som oppdragstaker før hun begynte i Aleris. 
Enkeltmannsforetaket etablerte hun ved oppstarten der. 
 
Disse omstendighetene tilsier etter rettens syn at det ikke kan tillegges særlig vekt at 
Holgersen de første to årene ikke ønsket å bli ansatt, at hun hadde fast jobb på 
sykehjemmet og at hun hadde fleksibilitet til å tilpasse oppdragene for Aleris. 
Godtgjørelsen som oppdragstaker har heller ikke vært så mye høyere enn tarifflønn at det 
får noen betydning.  
 
22.5 Fast ansettelse – påstandens punkt 1 
Når retten har kommet til at Holgersen er reell arbeidstaker er det uomtvistet at hun har 
krav på fast ansettelse.  
 
Kravet tas til følge. 
 
22.6 Lønn - påstandens punkt 3 
Lønnskravene - påstandens punkt 3.1  
Holgersen krever fullbyrdelsesdom på 612 561 kroner for etterbetaling av lønnsytelser 
frem til 31. oktober 2018 (påstandens punkt 3.1).  
 
Flertallet skal ta stilling til kravet for tiden etter skjæringstidspunktet. Enkelte spørsmål om 
beregningen av lønnskrav etter skjæringstidspunktet har flertallet tatt stilling til i kapittel 
12. Vurderingen her bygger på det.  
 
Holgersen har bare krav på etterbetaling i den grad utbetalte honorarer ikke dekker det hun 
ville ha fått i lønn for de samme timene i den aktuelle perioden. Hvis hun hadde fått mer i 
lønn enn det hun har fått i honorarer, så har hun krav på differansen. 
 
Flertallet må derfor vurdere hvor mye Holgersen har fått i honorarer i perioden fra 
skjæringstidspunktet 5. juni 2018 og frem til 31. oktober 2018. Så må det vurderes hvor 
mye Holgersen ville ha fått i lønn for de samme timene. 
 
Hva hun ville ha fått i lønn skal beregnes ut fra det flertallet har kommet til i kapittel 12.  
Beregningen skal baseres på tarifflønn per time, uten medleverordning. Partene er enige 
om hvor i Særavtalens tariffstige Holgersen ville ha blitt innplassert.  
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I tillegg til grunnlønn skal det beregnes ubekvemstillegg, samt overtid med tariffsats av alt 
over 9 timer, det vil si uten gjennomsnittsberegning, passiv tid og døgnskille. Disse to 
tariffytelsene er angitt i påstanden, men skal beregnes av tarifflønn og ikke 
konsulenthonoraret.  
 
Eventuelle arbeidstimer under hvilende nattevakt som Holgersen ikke har fakturert for skal 
inngå. Det gjenspeiler det tredje elementet nevnt i påstanden («differanse mellom utbetalt 
lønn og minste tarifflønn for timer hun har fått betalt under minste tarifflønn»). 
Saksøkernes prosessfullmektig har forklart at det sikter til ufakturerte timer med hvilende 
nattevakt.  
 
Ingen av partene har beregnet hva beløpet blir med de forutsetningene flertallet har 
kommet til. Slik flertallet har forstått saksøkernes beregninger, bygger «beregning 3.1» på 
de samme forutsetningene, men med to vesentlige unntak. For det første gjelder den for 
hele treårsperioden, ikke kun fra stevningen. For det andre synes det som om utbetalte 
honorarer ikke er trukket fra. Flertallet har vurdert dette på samme måte som mindretallet, 
og med samme begrunnelse. Det vises til mindretallets redegjørelse for dette i kapittel 
11.7.  
 
Saksøkernes prosessfullmektig har tilkjennegitt at retten kan skjønne over utmålingen der 
partene ikke har fremlagt beregninger, ut fra hva som anses sannsynliggjort. Aleris hadde 
ikke innvendinger mot det. 
 
Flertallet tar utgangspunkt i at beløpet for hele treårsperioden 446 135 kroner, slik det 
fremgår av tabellen i kapittel 11.7. Perioden flertallet ser på er vesentlig kortere, i 
underkant av fem måneder. Kun den andelen av beløpet som gjelder for perioden etter 
stevningen skal hensyntas. Det mest nærliggende er da etter rettens syn å fastsette 
lønnskravet skjønnsmessig til en forholdsmessig andel. En forholdsmessig andel av dette 
blir ca. 60 000 kroner. I slutningen inntas også en betalingsfrist på to uker. 
 
Mindretallet har redegjort for sitt syn i kapittel 11.7. 
 
Lønnskravene - påstandens punkt 3.3 
Holgersen krever fastsettelsesdom for de samme lønnsytelsene fra 1. november 2018 
(påstandens punkt 3.3). Dissensen i kapittel 11 gjelder ikke denne perioden, og den 
samlede rett skal derfor ta stilling til dette. Som det fremgår av kapittel 11.7 og 12 er retten 
enstemmig med hensyn til hva lønnskrav etter skjæringstidspunktet omfatter. Holgersen 
gis delvis medhold. 
 
Retten har ingen informasjon om Holgersens oppdragsmønster etter 1. november 2018. 
Oppdragene etter dette fremgår ikke av Aleris’ oversikt i hjelpedokumentene, men slik 
retten oppfattet det har hun jobbet på en annen bolig. 
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Hvorvidt det i denne perioden blir en differanse i Holgersens favør er derfor uvisst. Det 
beror på om hun har jobbet overtid, og i hvilket omfang. Uten overtid i et visst omgang blir 
det ingen etterbetaling, siden honoraret er høyere enn tarifflønnen per time.   
 
I domsslutningen for kravet om fastsettelsesdom er det tilstrekkelig å angi at Holgersen fra 
1. november 2018 har rett til å få utbetalt en eventuell differanse mellom lønnsytelser i 
henhold til tariffavtale og utbetalte honorarer. Det er etter rettens syn ikke nødvendig å 
utdype nærmere i slutningen hva lønnsytelser i henhold til tariffavtale omfatter. Det er 
forklart over i vurderingen av fullbyrdelseskravet.  
 
Sluttidspunktet for perioden kravet i påstandens punkt 3.3 er angitt til  
«det tidspunkt hun i kraft av dom eller avtale ansettes fast i Stendi eller oppdragsavtale 
mellom Stendi og Holgersen av annen årsak opphører.»  
 
Retten kan ikke se at det er nødvendig å angi noe sluttidspunkt i domsslutningen. 
Differansen mellom tarifflønn og oppdragshonorar vil bli null fra det tidspunktet hun ikke 
lenger har oppdrag for Aleris, uavhengig av årsak.  
 
Forsinkelsesrenter – påstandens punkt 3.2 og 3.4 
Holgersen krever dom for at hun har krav på forsinkelsesrenter av lønnskravet (påstandens 
punkt 3.2 og påstandens punkt 3.4).  
 
Dissensen i kapittel 11 har betydning for kravet i påstandens punkt 3.2, men ikke for kravet 
i påstandens punkt 3.4. Det siste avgjøres da av den samlede rett. Som det fremgår i 
kapittel 11.7 og 12 er retten enstemmig om alt unntatt spørsmålet om avskjæring.   
 
I påstandene om forsinkelsesrenter er hovedstolen angitt som etterbetalingskravene i 
påstandens punkt 3.1 og 3.3. Det følger av konklusjonene om lønnskravet at Holgersen 
ikke får medhold i dette. Hovedstolen er en eventuell differanse mellom honorar og 
tarifflønn. 
 
At forsinkelsesrenter etter stevningen skal beregnes med månedlige forfall den 15. hver 
måned etter opptjening er uomtvistet, jf. kapittel 12.2. Det samme gjelder at 
forsinkelsesrenter skal beregnes på grunnlag av 57,5 prosent av hovedstolen. Dette angis i 
slutningen. 
 
22.7 Feriepenger 
Holgersen krever feriepenger opptjent fra 2015 (påstandens punkt 4.1). Flertallet skal ta 
stilling til dette kravet.  
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Fastsettelse av feriepenger 
Flertallet konklusjon i kapittel 11 innebærer at Holgersen ikke kan kreve feriepenger 
opptjent før skjæringstidspunktet 5. juni 2018. Feriepenger opptjent etter dette skal hun 
derimot ha. 
 
Som flertallet har redegjort for i jf. kapittel 12.3 får Holgersen bare delvis medhold i hva 
som inngår i feriepengegrunnlaget, I påstanden er dette angitt til «honorar … med tillegg 
av de respektive etterbetalingskravene i påstandens punkt 3.1 og 3.3.»  
 
Utbetalte honorarer skal inngå i feriepengegrunnlaget, men utover det inngår det retten har 
konkludert med for påstandens punkt 3.1 og 3.3. Feriepengesatsen er tariffavtalens sats på 
12 prosent.  
 
Mindretallet har redegjort for sitt syn på dette kravet i kapittel 11.7, og er som det fremgår 
der enig med flertallet, med unntak av skjæringstidpunktet. 
 
Forsinkelsesrenter 
Holgersen krever videre forsinkelsesrenter av feriepenger (påstandens punkt 4.2). Som 
flertallet har redegjort for i kapittel 12.3 får hun delvis medhold i dette. Feriepenger 
opptjent etter skjæringstidspunktet i 2018 forfalt 28. juni 2019. 
 
22.8 Tjenestepensjon – påstandens punkt 6 
Ut fra flertallets konklusjon i kapittel 11 og 12.4 kan Holgersen bare kreve etterinnmelding 
i tjenestepensjonsordningen fra hun fremsatte krav om det. Skjæringstidspunktet for 
Holgersen er stevningen 5. juni 2018.  
 
Holgersen har hatt oppdrag for Aleris også etter skjæringstidspunktet. Hun er etter det 
opplyste fortsatt oppdragstaker.  
 
På denne bakgrunn tas kravet om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen til følge, 
men fra 5. juni 2018.   
 
22.9 Oppreisning etter arbeidsmiljøloven  
Aleris sa opp oppdragsavtalene med fire av saksøkerne den 24. august 2018. Holgersen var 
blant disse. At det må anses som ugyldige oppsigelser er uomtvistet, jf. kapittel 14.2.  
 
Holgersen krevde opprinnelig også erstatning for endringsoppsigelse, men frafalt dette i 
hovedforhandlingen. 
 
Aleris trakk oppsigelsen av 24. august 2018 få dager senere, etter at Holgersen og de tre 
andre hadde fremmet krav om midlertidig forføyning. De ble derfor ikke påført noe 
inntektstap, men krever oppreisning.    
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Selv om oppsigelsen ble trukket etter få dager, bør oppreisning tilkjennes. Som påpekt av 
saksøkerne er det særlig kritikkverdig at Aleris sa opp oppdragsavtalene etter at søksmål 
var reist, da Aleris var klar over at saksøkerne anså seg om arbeidstakere. Retten er enig 
med saksøkerne i at oppreisningen bør gjenspeile dette, og den signaleffekten oppsigelsen 
kunne gi til andre.  
 
Retten forstår at Aleris fant situasjonen i boligene krevende å håndtere etter medietrykket i 
dagene før, som ledet til blant annet bekymringer fra brukernes pårørende og vanskelige 
arbeidsforhold i boligene, med alle berørte som potensielt skadelidende. I retten ga 
styreleder, administrerende direktør med flere uttrykk for at de i ettertid ser at de ikke 
burde sagt opp oppdragsavtalene. Feiltrinnet er likevel klart kritikkverdig og tilsier en 
tydelig markering. 
 
Oppreisningen settes til 20 000 kroner.  
 
23 Aous Mecheri – saksøker nr. 8 – Elvetun 
Aous Mecheri er 27 år. Han var oppdragstaker i Aleris i ett år fra juli 2016. Siden da har 
han vært medlever i en annen virksomhet.  
 
Alle Mecheris krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til han sluttet 30. juni 2017. 
Som følge av flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene, jf. 
påstandens punkt 1, 2 og 4. Flertallet tar derfor ikke stilling til den arbeidsrettslige 
klassifiseringen av Mecheri. Mindretallets har redegjort for sitt syn på Mecheris krav i 
kapittel 11.7. 
 
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris også skal frifinnes for 
kravet om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 3. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Mecheris krav.  
 
24 Tore Johan Olsen – saksøker nr. 9 - Høvik 
Tore Olsen er 65 år gammel. Han har vært oppdragstaker i BOI siden 2006, før Aleris 
kjøpte selskapet.  
 
Olsen har hatt hovedtilknytning til Høvik. I 2017 hadde han oppdragsavtaler både med 
Høvik og boligen på Ljan. 
 
24.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for Olsens 
krav i påstandens punkt 2 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende timesatsen i 
siste gjeldende oppdragsavtale. 
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24.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
24.3 Olsens øvrige krav 
Olsen krever i tillegg dom for at han er fast ansatt i påstandens punkt 1.  
 
I punkt 3, 4 og 6 krever han etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og 
etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Disse kravene gjelder både før og etter 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11, som for Olsen er stevningen av 
28. juni 2018. 
 
Videre krever han oppreisningserstatning etter arbeidsmiljøloven i påstandens punkt 5. 
 
Alle kravene forutsetter at Olsen er reell arbeidstaker. Den samlede rett skal ta stilling til 
det.  
 
Klassifiseringen 
I vurderingen av om Olsen er reell arbeidstaker har retten delt seg i et flertall og et 
mindretall.  
 
Flertallet, meddommer Anne Gro Elgvang og fagdommer Katinka Mahieu, har kommet til 
at Olsen ikke er arbeidstaker.  
 
For Olsen er det tungtveiende momenter som taler mot at han har vært reell arbeidstaker, 
og som svekker vektene av vernehensynene, jf. kapittel 8. 
 
På bakgrunn av Olsens og boledernes forklaringer legger flertallet til grunn at Aleris har 
ønsket å ansette ham, og at Olsen ikke på noe tidspunkt har gitt uttrykk for at han ønsket 
fast ansettelse, verken i forbindelse med kontraktsoppfølgingsmøtene eller ellers.  
 
Ut fra Olsens forklaring er flertallet ikke i tvil om at Olsen har sett økonomiske og 
praktiske fordeler ved å være oppdragstaker. Han har jobbet når det passet ham og 
prioritert lange ferier, blant annet reiser til Sør-Afrika et par ganger i året.  
 
Så sent som i juli 2018 fylte Olsen ut kontraktsoppfølingsskjemaet uten å tilkjennegi at han 
ønsket å bli fast ansatt, selv om han noen dager tidligere hadde sendt stevning med påstand 
om at han var fast ansatt.  
 
Slik flertallet oppfattet det var Olsens motivasjon først og fremst at han verdsatte friheten 
som oppdragstaker høyt, og at han har fått jobbe når han ønsker det. Storvik, som var 
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boleder frem til 2017, forklarte at det i hennes tid var tre oppdragstakere som ønsket fast 
ansettelse, og at alle tre ble ansatt. 
 
Flertallet oppfattet Olsens forklaring videre slik at hans primære motivasjon for å delta i 
dette søksmålet ikke var hans egen situasjon, men at han mener mange av de yngre 
fokuserer for ensidig og kortsiktig på hvor mye de kan tjene som oppdragstakere og 
undervurderer utryggheten det innebærer. 
 
Ut fra Olsens forklaring i retten og hans lange erfaring som oppdragstaker fremstår 
preferansen for å være oppdragstaker som gjennomtenkt og basert på god innsikt i hvilke 
fordeler og ulemper det har for ham. Det har også vært et reelt fritt valg. Aleris har ønsket 
å ansette ham. 
 
Flertallet kan da ikke se at verneformålet tilsier at arbeidstakerbegrepet strekkes så langt at 
Olsen vernes mot sin vilje.  
 
Honorarets størrelse er et nøytralt moment for Olsen. Iallfall gjelder det ut fra dagens nivå. 
Ut fra Olsens oppdragsmønster er tarifflønn uten medleverordning det mest relevante 
sammenligningsgrunnlaget. Olsen bor i nærheten og har jobbet flest dag- og aftenvakter, 
men også noen døgn med hvilende nattevakt. Høsten 2017 lå honoraret 23 prosent over 
tarifflønn uten medleverordning. Siden oppdragstakere må dekke sosiale kostnader selv, er 
ikke denne differansen nok til å tale mot arbeidsforholdet. 
 
Ut fra Olsens forklaring og bevisførselen ellers må imidlertid differansen tidligere ha vært 
langt større. Olsen forklarte at godtgjørelsen har stått omtrent stille de ti siste årene. Hvor 
mye tarifflønnen har økt i samme periode er ikke nærmere dokumentert, men det må antas 
på være betydelig. En annen saksøker med lang fartstid, Pilgaard, anslo det til 60 prosent. 
Selv om differansen var større tidligere, mener flertallet at dette momentet blir nøytralt.   
 
Mindretallet, meddommer Ronny Kristiansen har vært i tvil, men kommet til at Olsen er 
reell arbeidstaker. Mindretallet er enig i flertallets vurdering av de faktiske forhold, men er 
blitt stående ved at Olsens eget ønske om å være oppdragstaker ikke er tilstrekkelig til å 
oppveie underordnings- og avhengighetsforholdet, jf. særlig momentene omtalt i kapittel 
8.2 og 8.3.  
 
Konklusjon 
Ut fra flertallets vurdering av klassifiseringen skal Aleris frifinnes for disse kravene. 
Mindretallet har redegjort for sitt syn på etterbetalingskravene i kapittel 11.7. Etter 
mindretallets syn skal kravet om oppreising etter arbeidsmiljøloven tas til følge.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Olsens krav.  
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25 Catalin Ailenei – saksøker nr. 10 – Kirkelina og Sjåstad 
Catalin Ailenei er 31 år gammel. Han er opprinnelig fra Romania og har bodd i Norge 
siden 2013. Han var oppdragstaker i Aleris fra juli 2015 til november 2017, først på 
omsorgsboligen Kirkelinna, deretter hovedsakelig på Sjåstad.  
 
25.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10 at Aleris skal frifinnes for 
Aileneis krav i påstandens punkt 2 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende 
timesatsen i siste gjeldende oppdragsavtale. 
 
25.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 6  
Videre følger det av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for 
kravet om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 6. 
 
25.3 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 3, 4 og 7  
Aileneis krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til han sluttet som oppdragstaker ved 
i slutten av 2017. Aileneis stevning kom syv måneder senere, 26. juni 2018. Som følge av 
flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene, jf. påstandens 
punkt 3, 4 og 7.  
 
Flertallet bemerker at kravet om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen (påstandens 
punkt 7) ikke angir noen sluttdato. Ailenei har imidlertid ikke hatt oppdrag for Aleris etter 
stevningen. Etterinnmelding etter skjæringstidspunktet er derfor ikke en aktuell 
problemstilling.  
 
Hvis Ailenei blir fast ansatt skal han formentlig også meldes inn i 
tjenestepensjonsordningen. Dette er imidlertid ikke tvistetema i saken og ligger utenfor 
påstanden.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for disse kravene. Mindertallets syn fremgår av kapittel 
11.7. 
 
Retten går nå over på kravene om fast ansettelse og erstatning etter arbeidsmiljøloven. Den 
samlede rett skal ta stilling til dette.  
 
25.4 Klassifiseringen 
Retten har enstemmig kommet til at Alienei var arbeidstaker.  
 
For ham er det etter rettens syn ingen tungtveiende momenter som trekker i motsatt 
retning.  
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Det er ingen holdepunkter for at Ailenei foretrakk å være oppdragstaker fremfor ansatt. 
Snarere tvert om. Han hadde ingen erfaring som oppdragstaker og etablerte 
enkeltmannsforetaket for å begynne i Aleris. I et kontraktsoppfølgingsmøte i 2016 ga han 
uttrykk for at han ønsket fast ansettelse, men fikk ikke noe tilbud. 
 
Ailenei hadde en rekke vikariater andre steder parallelt med oppdragene i Aleris. Det kan 
etter rettens syn ikke tillegges nevneverdig betydning. Andre oppdragsgivere hadde han 
ikke. Godtgjørelsen som oppdragstaker var ikke så mye høyere en tarifflønn at det kan få 
noen vesentlig betydning. Underordnings- og avhengighetsforholdet må utvilsomt bli 
avgjørende.  
 
25.5 Fast ansettelse – påstanden punkt 1 
Når retten har kommet til at Alienei var reell arbeidstaker er det uomtvistet at han har krav 
på fast ansettelse.  
 
Kravet tas til følge. 
 
25.6 Erstatning etter arbeidsmiljøloven – påstandens punkt 5 og 6 
Aleris terminerte oppdragsforholdet med Ailenei i november 2017, i forbindelse med at 
boligen på Sjåstad ble nedlagt. At dette må anses som uberettiget avskjed er uomtvistet, jf. 
kapittel 14.2.   
 
Inntektstap  
Ailenei krever 831 006 kroner i erstatning for inntektstap fra 1. desember 2017 og frem til 
1. august 2019, beregnet ut fra honoraret i oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 
kommet til at inntektstap må beregnes ut fra tarifflønn, ikke honorarene i 
oppdragsavtalene. 
 
Ailenei krever subsidiært 667 636 kroner, basert på tarifflønn og ordinær 
arbeidstidsordning. Det foreligger ingen spesielle omstendigheter som tilser at Ailenei som 
ansatt ville ha vært medlever. Lønnstapet skal beregnes med tarifflønn, jf. kapittel 14.3. 
Tapsperioden er uomtvistet. 
 
Aleris mener at Ailenei ikke er påført noe inntektstap, fordi han hadde andre lønnsinntekter 
i tapsperioden som overstiger det han ville tjent i Aleris. Ailenei mener at andre inntekter 
ikke kommer til fradrag.  
 
Retten har kommet til at avskjeden ikke påførte Ailenei et økonomisk tap. 
 
I tapsperioden hadde Ailenei til sammen 920 543 kroner i lønnsinntekt fra to forskjellige 
arbeidsgivere. I Borger AS tjente han 399 499 kroner og i HOSO AS 521 044 kroner. Dette 
er 252 887 kroner mer enn han ville tjent i Aleris. 
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Ailenei forklarte i retten at han to måneder tidligere var blitt fast ansatt i 40 prosent stilling 
i HOSO AS. Ut fra tidspunktet for hans forklaring vil det formentlig si fra januar 2019. At 
disse inntektene må trekkes fra må være på det rene. Det samme gjelder etter rettens syn 
også inntektene fra HOSO i 2018, og fra Borger AS, selv om han ikke var fast ansatt. Det 
dreier seg om langvarige vikarforhold med betydelig omfang. I HOSO ble han etter det 
retten forstår vikar fra 2017, før avskjeden. Selv om det tas høyde for at Ailenei ville ha 
hatt noe inntekter derfra også uten avskjeden, er et inntektstap ikke sannsynliggjort.  
 
Aleris frifinnes for dette kravet.   
 
Oppreisning  
Derimot bør Ailenei tilkjennes en betydelig oppreisning. Belastningen ved avskjeden har 
vært stor, og langvarig. Aleris’ opptreden er klart kritikkverdig, selv om selskapet anså 
Ailenei som oppdragstaker. Det ble tilsynelatende ikke vurdert om Ailenei kunne jobbe på 
andre boliger da Sjåstad ble lagt ned. Han tok aktivt kontakt med flere i Aleris og ba om 
videre arbeid, men fikk enten ingen tilbakemelding, eller negativ.  
 
Oppreisningen settes til 50 000 kroner. 
 
26 Kim Fischer Pilgaard – saksøker nr. 11 - Lahell 
Kim Pilgaard er 69 år gammel. Han har vært oppdragstaker i Aleris i 13 år, og er det 
fortsatt. Han begynte i BOI i 2006, før selskapet ble kjøpt av Aleris. Siden 2011 har han 
vært knyttet til omsorgsboligen på Lahell. 
 
26.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10, skal Aleris frifinnes for 
Pilgaards krav i påstandens punkt 2 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende 
timesatsen i siste gjeldende oppdragsavtale. 
 
26.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
26.3 Pilgaards øvrige krav 
Pilgaard krever i tillegg dom for at han er fast ansatt i påstandens punkt 1.  
 
I punkt 3, 4 og 6 krever han etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og 
etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Disse kravene gjelder både før og etter 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11, som for Pilgaard er stevningen 
av 28. juni 2018. 
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Videre krever han oppreisningserstatning etter arbeidsmiljøloven i påstandens punkt 5. 
 
Alle kravene forutsetter at Pilgaard er reell arbeidstaker. Den samlede rett skal ta stilling til 
det.   
 
Klassifiseringen 
I vurderingen av Pilgaard har retten delt seg i et flertall og et mindretall.  
 
Flertallet, meddommer Anne Gro Elgvang og fagdommer Katinka Mahieu, har kommet til 
at Pilgaard ikke er arbeidstaker.  
 
Flere forhold trekker i retning oppdragstaker for Pilgaard. Han har hatt andre oppdrag i 
betydelig omfang, andre arbeidsforhold og studier. Frem til ganske nylig ønsket han ikke å 
være ansatt. Beslutningen om å være oppdragstaker fremstår som veloverveid og basert på 
god innsikt i hvilke fordeler og ulemper det har for ham. 
 
Siden 2014 har han hatt relativt omfattende oppdrag for Utdanningsetaten og for Østfold 
kommunerevisjon, for til sammen nærmere seks hundre tusen kroner samt et mindre 
oppdrag for Fagbladet. Siden 2016 har Pilgaard i tillegg tatt ut pensjon. Har var student i 
tre år frem til 2015, da han ble autorisert helsefagarbeider.  
 
Siden høsten 2018 har Pilgaard hatt et oppdrag for Oslo kommune. Han forklarte at det var 
utfordrende å få kommunen til å godta at han skulle være oppdragstaker og ikke ansatt, 
men at det lyktes til slutt. Som oppdragstaker oppnådde han langt bedre godtgjørelse enn 
han ville fått som ansatt.  
 
Pilgaard hadde mange års erfaring som oppdragstaker før han begynte i BOI i 2006. Han 
etablerte enkeltmannsforetaket i 1995 og forklarte at virksomheten fra starten var 
reiselivsjournalistikk, men at han har endret det registrerte formålet flere ganger. BOI var 
hans første oppdragsgiver innen helse.  
 
Pilgaard må ut fra sin omfattende erfaring antas å ha hatt god forståelse for hva det 
innebærer å være oppdragstaker. Slik fremsto han også i retten. Når han da selv ikke har 
ønsket å bli ansatt svekkes vekten av vernehensynene, jf. kapittel 8.8.   
 
Pilgaard forklarte at han ikke ønsket fast ansettelse frem til han var 67 år gammel, i 2017. 
Flertallet er ikke i tvil om at han har sett seg tjent med å være oppdragstaker, av 
økonomiske grunner og på grunn av fleksibiliteten det gir. 
 
Ut fra bevisførselen legger flertallet til grunn at Pilgaard iallfall inntil for få år siden tjente 
langt mer som oppdragstaker i Aleris enn han kunne ha gjort som ansatt, også hensyntatt at 
oppdragstakere må dekke sosiale ytelser selv.  
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Pilgaard forklarte at honoraret hans de siste 10 årene bare har økt med 6 prosent, mens 
lønn som ansatt ville ha økt med ca. 61 prosent i samme periode. Differansen mellom 
tarifflønn og honorar var med andre ord langt større for ti år siden enn den er nå.  
 
Flertallet er enig med Pilgaard i at det kan ses som et utslag av at oppdragstakere står 
svakere enn ansatte i lønnsforhandlinger. I kapittel 8.7 har retten nevnt dette som eksempel 
på strukturelle svakheter. 
 
Differansen har avtatt gradvis, inntil den høsten 2017 var redusert slik at timehonoraret 
som oppdragstaker lå bare 18 prosent over tarifflønn i todelt turnus, og 73 prosent over 
tarifflønn som medlever. Dette må ses opp mot at hvis Pilgaard hadde vært ansatt, ville han 
ha gjort et hopp i tariffstigen da han ble autorisert helsefagarbeider i 2015. Pilgaard har hatt 
mange hvilende nattevakter, men også våkne, slik at sammenligningsgrunnlaget ligger et 
sted imellom. Høsten 2017 var differansen likevel for liten til at det trekker i retning 
oppdragstaker. 
 
Selv om det ikke er nærmere dokumentert for retten hvor mye sosiale kostnader utgjør for 
oppdragstakerne, er det er rimelig å anta at differansen mellom honorar og tarifflønn ikke 
lenger er attraktiv for Pilgaard.  
 
I 2017 ombestemte Pilgaard seg og ønsket å bli ansatt. Flertallet legger til grunn hans 
forklaring om at bolederen avslo å tilby fast ansettelse med den begrunnelse at han var for 
gammel. Det at Pilgaard forandret mening i 2017 kan ikke bli avgjørende når han i over ti 
år ikke hadde ønsket ansettelse, og han også i 2018 ser ut til å ha foretrukket å være 
konsulent. Som nevnt ville han ikke bli ansatt i kommunen i 2018. Det er også et spørsmål 
om han egentlig ønsket å bli ansatt i Aleris i 2018. Av de saksøkerne som var 
oppdragstakere da de sendte stevning i saken er Pilgaard den eneste som ikke la ned 
påstand om at han er fast ansatt. 1. juli 2018, få dager etter stevningen, fylte Pilgaard ut 
kontraktsoppfølingsskjemaet uten å tilkjennegi noe ønske om fast ansettelse. Det er 
vanskelig å se det annerledes enn at det var det paradoksale ved å kreve ytelser som 
arbeidstaker og samtidig ville fortsette som oppdragstaker som ledet til at påstanden senere 
ble endret.  
 
Summen av dette trekker dette etter flertallets syn klart i retning oppdragstaker og blir 
avgjørende i helhetsvurderingen. 
 
Mindretallet, meddommer Ronny Kristiansen, har under tvil kommet til at Pilgaard er 
arbeidstaker. Mindretallet er enig i flertallets beskrivelse av faktum. Omstendighetene 
flertallet har pekt på som trekker i retning av oppdragstaker blir etter mindretallets syn 
likevel ikke avgjørende i helhetsvurderingen.  
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Konklusjon 
I tråd med flertallets konklusjon skal Aleris frifinnes også for Pilgaards øvrige krav. 
Mindretallets har redegjort for sitt syn på etterbetalingskravene i kapittel 11.7. Etter 
mindretallets syn skal også kravet om oppreising etter arbeidsmiljøloven tas til følge. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes. 
 
27 Lars Christian Aaserød – saksøker nr. 12 - Bjørklundtunet 
Lars Christian Aaserød er 49 år gammel. Han begynte som oppdragstaker i BOI i 2003, før 
selskapet ble kjøpt av Aleris, og etablerte enkeltmannsforetaket samtidig. Etter 14 år som 
oppdragstaker gikk han fra januar 2018 over til en avtale om tilkallingsvikar, men ble sagt 
opp i et halvt år senere.  
 
Aaserød har vært knyttet til Aleris’ omsorgsbolig Bjørklundstunet, med noen vakter på 
Høvik i tillegg. 
 
27.1 Etterbetaling av ytelser – påstandens punkt 1, 2 og 5 
Alle Aaserøds krav om etterbetaling av ytelser gjelder perioden frem til han sluttet som 
oppdragstaker 31. desember 2017. Aaserød fremmet kravene et halvt år senere, ved 
stevning av 29. juni 2018. Som følge av flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris 
frifinnes, jf. påstandens punkt 1, 2 og 5. Mindretallets syn på disse kravene fremgår av 
kapittel 11.7. 
 
27.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
 

27.3 Erstatning etter arbeidsmiljøloven  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Aaserød krever erstatning på grunnlag av to oppsigelser. Han hadde vært ansatt som 
tilkallingsvikar i et halvt på tidspunktet for den siste oppsigelsen 6. juli 2018. Aleris har 
erkjent at denne oppsigelsen er ugyldig, jf. kapittel 14.2. Han mottok en epost fra boleder 
om at Aleris regnet med at han ikke var interessert i å være tilkallingsvikar siden han ikke 
hadde signert kontrakten som tilkallingsvikar.  
 
Den andre anførte oppsigelsen er overgangen fra oppdragstaker til stilling som 
tilkallingsvikar ved årsskiftet 2017/18, som saksøkerne mener var en endringsoppsigelse. 
Retten tar ikke stilling til dette, fordi det uansett må anses som ulovlig midlertidig 
ansettelse, jf. kapittel 14.2. 
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Det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til om Aaserød var feilklassifisert som 
oppdragstaker.  
 
Inntektstap  
Aaserød krever 388 908 kroner i erstatning for inntektstap i ett år fra 1. august 2018, 
beregnet ut fra honoraret i oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 kommet til at 
inntektstap må beregnes ut fra tarifflønn, ikke honorarene i oppdragsavtalene. 
 
Aaserød krever subsidiært 334 660 kroner, beregnet ut fra tarifflønn og uten 
medleverordning. Aleris mener han ikke har lidt noe inntektstap, fordi han hadde andre 
inntekter som overstiger det han ville ha tjent som medlever i tapsperioden. Tapsperioden 
er uomtvistet.  
 
Det foreligger etter rettens syn ingen spesielle forhold som taler for at Aaserød ville ha 
vært medlever som ansatt i tapsperioden. Lønnstapet må derfor beregnes ut fra ordinær 
arbeidstidsordning. 
 
I tapsperioden har Aaserød hatt lønnsinntekter fra Røyken og Lier kommuner på til 
sammen 298 028 kroner. Han forklarte at han hadde en fast 47 prosent deltidsstilling i 
Røyken kommune. Disse inntektene kan ikke komme til fradrag, fordi Aaserød hadde 
denne stillingen også før oppsigelsen. Det samme gjelder stillingen i Lier kommune, der 
han var tilkallingsvikar fra rundt årsskiftet 2017-18.  
 
Derimot må det gjøres fradrag for økningen av stillingen i Røyken kommune til 88 prosent 
som Aaserød forklarte seg om. Det er ikke opplyst når endringen gjelder fra. Fradraget må 
gjøres skjønnsmessig. Inntektstapet fastsettes etter dette til 250 000 kroner. 
 
Retten er enig med Aleris i at det må gjøres et skjønnsmessig fradrag i erstatningen på 
grunn av Aaserøds egne forhold. Ut fra bevisførselen legger retten til grunn at den reelle 
bakgrunnen for oppsigelsen i juli 2018 var alvorlige handlinger som Aleris tok opp med 
Aaserød i forkant. 
 
Saksøkernes prosessfullmektig har bedt om at de aktuelle handlingene ikke beskrives i 
dommen. Aleris hadde ikke innvendinger til dette, og retten finner det da ikke nødvendig. 
Aaserød har ikke erkjent de aktuelle handlingene, men de er etter rettens syn tilstrekkelig 
underbygget av bevisførselen ellers. Aleris tok forholdet opp med Aaserød i to møter i 
forkant av oppsigelsen. I det siste hadde Aaserød med en advokat.  
 
Erstatning for inntektstap tilkjennes etter dette med 200 000 kroner. 
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Oppreisning 
Oppreisning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 kan tilkjennes både for ulovlig midlertidig 
ansettelse i 2018, og for oppsigelsen i juli 2018.   
 
Aleris må bebreides for å ha konstruert en annen begrunnelse for oppsigelsen. Aaserøds 
handlinger, som var den reelle begrunnelsen, tilsier imidlertid en lavere oppreisning enn 
det ellers ville vært grunnlag for. Aaserød er den av saksøkerne som har jobbet lengst i 
Aleris. Den langvarige tilknytningen legger retten også vekt på. Det samme gjelder 
Aaserøds forklaring om at han flere ganger har spurt om fast ansettelse.  
 
Oppreisningen settes etter dette til 30 000 kroner.  
 
28 Per Henrik Wahl – saksøker nr. 13 - Elvetun 
Per Henrik Wahl er 32 år gammel. Han begynte som oppdragstaker i Aleris i juli 2014 og 
sluttet ved utgangen av 2017. I dag er han student. 
 
Alle Wahls krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til han sluttet 30. juni 2017. 
Stevningen fra Wahl kom et år senere, 29. juni 2018. Som følge av flertallets konklusjon i 
kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene, jf. påstandens punkt 1, 2 og 4. Flertallet 
tar derfor ikke stilling til den arbeidsrettslige klassifiseringen av ham. Mindretallets syn på 
disse kravene fremgår i kapittel 11.7. 
 
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris også skal frifinnes for 
kravet om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 3. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Wahls krav.  
 
29 Kenneth Jensen - saksøker nr. 14 - Elvetun 
Kenneth Jensen er 30 år. Han var oppdragstaker i Aleris i et drøyt år fra februar 2016 og 
frem til han sluttet i mai 2017. Siden da har han vært medlever i en annen tilsvarende 
virksomhet.  
 
Alle Jensens krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til han sluttet 31. mai 2017. 
Stevningen fra Jensen kom et drøyt år senere, 29. juni 2018. Som følge av flertallets 
konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene, jf. påstandens punkt 1, 2 og 
4. Flertallet tar derfor ikke stilling til den arbeidsrettslige klassifiseringen av ham. 
Mindretallet har redegjort for sitt syn på Jensens krav i kapittel 11.7. 
 
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris også skal frifinnes for 
kravet om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 3. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Jensens krav.  
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30 Ove Remi Nicolai Andre Bråten – saksøker nr 15 – Rykkin 
Nicolai Bråten er 41 år gammel. Han har vært oppdragstaker i Aleris siden 2014. Han har 
etter det opplyste vært sykemeldt siden 1. september 2018. For 2019 har han fått tilsendt 
ny oppdragsavtale, men ikke signert. Bråten har jobbet mest på Rykkin, men også på 
enkelte andre omsorgsboliger. Han er samboer med saksøker nr. 23, Jeniffer Antonsen. 
 
30.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10, skal Aleris frifinnes for 
Bråthens krav i påstandens punkt 2 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende 
timesatsen i siste gjeldende oppdragsavtale. 
 
30.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
30.3 Oversikt over Bråtens øvrige krav 
Bråten krever i tillegg dom for at han er fast ansatt i påstandens punkt 1.  
 
I punkt 3, 4 og 6 krever han etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og 
etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Det alt vesentlige av disse kravene gjelder før 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11, som for Bråten er stevningen av 
8. august 2018. Bråten hadde imidlertid oppdrag i Aleris frem til 31. august 2018. En liten 
del av kravene gjelder derfor etter skjæringstidspunktet.  
 
Videre krever han oppreisningserstatning etter arbeidsmiljøloven i påstandens punkt 5. 
 
Alle kravene forutsetter at Bråten har vært reell arbeidstaker. Den samlede rett skal ta 
stilling til det.   
 
30.4 Klassifiseringen 
Retten har enstemmig kommet til at Bråten er arbeidstaker. 
 
For Bråten er det slik retten ser det ingen tungtveiende forhold som taler i retning 
oppdragstaker. Momentene nevnt kapittel i 8.2 til 8.5 blir da avgjørende i 
helhetsvurderingen. 
 
Ut fra Bråtens forklaring og bevisførselen ellers legger retten til grunn at Bråten ikke har 
hatt noe bestemt ønske om å være oppdragstaker. Han kom fra et tilsvarende 
oppdragstakerforhold, og fast ansettelse var ikke noe tema da Bråten begynte i Aleris.  
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Senere har Bråten vært positiv til ansettelse. I 2017 ønsket også Aleris å ansette ham. 
Årsaken til at han likevel ikke ble ansatt synes å være at han ikke fikk tilbud om 
medleverturnus, kun todelt turnus. Det vises til Bråtens og bolederens forklaringer. 
Bråten har bedt om, og fått, koordinert sine vakter med samboerens, slik at de ikke jobber 
samtidig. Han har bedt om dels sammenhengende dag og aftenvakt, eller døgnvakter. 
Ellers er vaktønskene nokså åpne. For Bråten blir ikke fleksibilitet og frihet et moment av 
særlig vekt.  
 
Frem til 2018 hadde Bråten ikke andre arbeids- eller oppdragsforhold. Honorarets størrelse 
taler i retning oppdragstaker, men har ikke vært så høyt at det får vesentlig betydning. 
Høsten 2017 var det 21 prosent over tarifflønn i todelt turnus, og 76 prosent over tarifflønn 
som medlever. Sammenligningsgrunnlaget ligger et sted i mellom, fordi Bråten har jobbet 
mange døgn med hvilende nattevakt.  
 
30.5 Fast ansettelse – påstandens punkt 1 
Når retten har kommet til at Bråten er reell arbeidstaker, er det uomtvistet at han har krav 
på fast ansettelse.  
 
Kravet tas til følge. 
 
30.6 Lønn - påstandens punkt 3 
Bråten krever etterbetaling av lønn med forsinkelsesrenter både før og etter 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11 (påstandens punkt 3).  
 
Fullbyrdelseskravet for perioden frem til 31. oktober 2018 er på 1 069 063 kroner 
(påstandens punkt 3.1). Fra 1. november 2018 krever han fastsettelsesdom for de samme 
lønnsytelsene (påstandens punkt 3.3). 
 
Lønnskravet i påstandens punkt 3.1  
Flertallet i kapittel 11 skal ta stilling til fullbyrdelseskravet i påstandens punkt 3.1. I 
kapittel 12 har flertallet tatt stilling til enkelte spørsmål som gjelder beregningen av 
lønnskrav etter skjæringstidspunktet. Vurderingen her bygger på det.  
 
Ut fra flertallets konklusjon i kapittel 11, kan Bråten ikke kreve etterbetaling av lønn og 
feriepenger før skjæringstidspunktet, som for ham er stevningen av 8. august 2018. 
 
Spørsmålet er om Bråten har et lønnskrav for perioden fra skjæringstidspunktet 8. august 
2018 og frem til 31. oktober 2018. Bråten har bare krav på etterbetaling i den grad utbetalte 
honorarer ikke dekker det han ville ha fått i lønn for de samme timene. Hvis han hadde fått 
mer i lønn enn det han har fått i honorarer, så har han krav på differansen. Hva Bråten ville 
ha fått i lønn må beregnes ut fra det flertallet har kommet til i kapittel 12. 
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Ingen av partene har beregnet dette. Flertallet må derfor vurdere det ut fra de 
opplysningene partene har lagt frem.  
 
Flertallet har kommet til at Bråten ikke har sannsynliggjort noe lønnskrav i denne perioden. 
Fra stevningen og frem til 31. oktober 2018 hadde Bråten 10 vakter à 14 timer. Den siste 
vakten var 30. august 2018. Dette fremgår av Aleris’ hjelpedokument med oversikt over 
Bråtens oppdrag, og er uomtvistet. 
 
Hva Bråten ville hatt i tarifflønn høsten 2018 er ikke opplyst, og retten antar det ville ligget 
noe over 2017. I tillegg til tarifflønn per time (uten medleverordning) skal det beregnes 
overtid og ubekvemstillegg. Overtiden må antas å være 50 prosent, ettersom 14-timers 
vakter er på dagtid.  
 
Bråtens konsulenthonorar lå over sannsynlig nivå for tarifflønn omregnet per time. 
Flertallet har ikke holdepunkter for at differansen ikke kompenserer for overtid og 
tarifftillegg for disse timene. En differanse i Bråtens favør er derfor ikke sannsynliggjort.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for lønnskravet i påstandens punkt 3.1. Mindretallets syn på 
dette kravet fremgår av kapittel 11.7. 
 
Lønnskravet i påstandens punkt 3.3 
Lønnskravet fra 1. november 2018 skal vurderes av den samlede rett.  
 
Retten har kommet til at Bråten ikke har sannsynliggjort et lønnskrav for denne perioden. 
Som nevnt over har han ikke jobbet for Aleris siden 30. august 2018. Retten har ingen 
opplysninger som tyder på at han har det. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for kravet om fastsettelsesdom for lønnskrav i påstandens 
punkt 3.3. 
 
Forsinkelsesrenter – påstandens punkt 3.2 og 3.4 
Som følger av konklusjonene om lønnskravene skal Aleris også frifinnes for kravene om 
forsinkelsesrenter i påstandens punkt 3.2 og 3.4.  
 
30.7 Feriepenger - påstandens 4 
Bråten krever feriepenger opptjent fra 2015, med forsinkelsesrenter (påstandens punkt 4.1 
og 4.2). Flertallet i kapittel 11 skal ta stilling til disse kravene. 
 
Feriepenger - påstandens punkt 4.1  
Skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11.6 gjelder også for feriepenger. 
Som nevnt der har Bråten krav på feriepenger av det han har tjent etter stevningen.  
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Bråten er på dette punkt i tilsvarende situasjon som Holgersen, jf. kapittel 22.7. Med 
samme begrunnelse som for henne har Bråten krav på feriepenger opptjent etter stevningen 
av 8. august 2018. For ham utgjør feriepengegrunnlaget kun honorar utbetalt til etter 8. 
august 2018, ettersom han ikke har noe lønnskrav utover det. Det er uomtvistet at 
feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 prosent av feriepengegrunnlaget. 
 
Mindretallets syn fremgår av kapittel 11.7. Som det fremgår der er mindretallet enig med 
flertallet, med unntak av skjæringstidpunktet.  
 
Forsinkelsesrenter - påstandens punkt 4.2). 
I likhet med Holgersen og med samme begrunnelse som for henne tar flertallet Bråtens 
subsidiære krav om forsinkelsesrenter delvis til følge (påstandens punkt 4.2). Feriepenger 
opptjent etter skjæringstidspunktet 8. juni 2018 forfalt den 28. juni 2019, jf. kapittel 12.3.  
 
30.8 Tjenestepensjon – påstandens punkt 6 
Ut fra flertallets konklusjon i kapittel 11 og 12.4 gjelder skjæringstidspunktet 8. august 
2018 også for Bråtens krav om etterinnmelding i Aleris’ tjenestepensjonsordning. Han har 
jobbet noe etter dette. At han som reell arbeidstaker har krav på etterinnmelding i 
tjenestepensjonsordningen er uomtvistet.  
 
Kravet tas til følge, men fra skjæringstidspunktet 8. august 2018.   
 
Mindretallets syn på dette kravet fremgår av kapittel 11.7. 
 
30.9 Oppreisning etter arbeidsmiljøloven – påstandens punkt 5 
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om oppreisning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Bråten var en av de fire saksøkerne som Aleris sa opp 24. august 2018. Det vises til 
redegjørelsen i kapittel 22.9 om Holgersen. Bråtens krav vurderes tilsvarende. Kravet om 
oppreisning på dette grunnlaget tas til følge, og settes til 20 000 kroner, som for Holgersen.  
 
I tillegg mener Bråten at han ble endringsoppsagt i september 2018 ved at han ble tildelt 
betydelig færre vakter enn tidligere, utelukkende på våken natt, og på en ny bolig. Før 
prosedyren frafalt Bråten kravet om erstatning for inntektstap for dette, men han krever 
oppreisning. 
 
De faktiske forholdene kan etter rettens syn ikke anses som en endringsoppsigelse. Ut fra 
bevisførselen legger retten til grunn at Bråten på grunn av oppsigelsen av 24. august ikke 
var satt opp på vakter i september 2018. Da oppsigelsen ble trukket fikk han tilbud om 
ledige vakter, men kun én vakt per døgn, og på en ny bolig. Videre fremgår det av referatet 
fra møtet mellom Bråten, Aleris og Fagforbundet 15. oktober 2018 at Bråten fikk tilbud om 
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vakter i samme timeomfang som tidligere, men altså ikke vakter utover ni timer per dag, i 
samsvar med arbeidsmiljølovens hovedregel. 
 
Saksøkerne anfører at siden Bråten hadde jobbet lange sammenhengende vakter, så innebar 
endringen til enkeltvakter en endringsoppsigelse.  
 
Selv om Bråten var reell arbeidstaker, så er det på det rene at han ikke hadde noen etablert 
alternativ arbeidstidsordning. At Aleris da i september 2018 tilbød Bråten vakter i samsvar 
med arbeidsmiljølovens hovedregel om arbeidstiden kan da ikke anses som en 
endringsoppsigelse. Det må nødvendigvis ta noe tid å etablere en alternativ 
arbeidstidsordning.  
 
Når det er sagt bemerker retten at Aleris’ nektelse av å diskutere en tilpasset 
arbeidstidsordning må anses erstatningsbetingende. I møtet 15. oktober 2018 ba Bråten om 
dette, med støtte av Fagforbundet. Medlever og gjennomsnittsberegning ble nevnt som 
alternativer. Bråten har imidlertid ikke krevd erstatning for inntektstap.  
 
Retten kan for øvrig ikke se at bytte av bolig ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. 
Heller ikke dette kan anses som en endringsoppsigelse. Når dette ikke kan anses som 
endringsoppsigelse, gir det ikke grunnlag for oppreisning. 
 
31 Sami Aiad – saksøker nr. 16 - Elvetun 
Sami Aiad er 39 år og opprinnelig fra Libya. Han begynte som oppdragstaker i Aleris i juli 
2014. I januar 2018 gikk han over til en ansettelsesavtale som tilkallingsvikar. I dag er han 
fast ansatt. Aiad frafalt derfor kravet om fast ansettelse under hovedforhandlingen. 
 
31.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10 skal Aleris frifinnes for Aiads 
krav i påstandens punkt 1 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende timesatsen i 
siste gjeldende oppdragsavtale. 
 
31.2 Etterbetaling av ytelser – påstanden punkt 2, 3 og 6 
Alle Aiads krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til han sluttet som oppdragstaker 
31. desember 2017. Aiads stevning kom syv måneder senere, 8. august 2018. Som følge av 
flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene, jf. påstandens 
punkt 2, 3 og 6.  
 
31.3 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
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31.4 Erstatning etter arbeidsmiljøloven 
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Aiad krever erstatning på grunnlag av to endringsoppsigelser. Den første er at han ved 
årsskiftet 2017/18 gikk over fra oppdragsavtale til stilling som tilkallingsvikar. Den andre 
er reduserte vakter i august og september 2018. Han krever erstatning for inntektstap for 
den andre, og oppreisning for begge.  
 
Det er ikke nødvendig for retten å ta stilling til om Aiad var feilklassifisert oppdragstaker 
for å avgjøre disse kravene. Stillingen som tilkallingsvikar må anses som ulovlig 
midlertidig ansettelse. Det vises til kapittel 14.2 og tilsvarende for Aaserød i kapittel 27.3. 
Kravet om oppreisning på dette grunnlaget tas til følge. Oppreisningen settes til 20 000 
kroner. 
 
Hva gjelder den andre anførte endringsoppsigelsen, er det etter rettens syn ikke 
sannsynliggjort at Aleris reduserte Aiads vakter i september 2018. Dette gir derfor ikke 
grunnlag for oppreisning. 
 
Partene er uenige om Aiad sendte inn vaktønsker for september 2018. Retten legger 
avgjørende vekt på referatet fra møtet mellom Aiad, Aleris og Fagforbundet den 26. 
september 2018. Referatet er et tidsnært bevis som underbygger at Aiad ikke sendte inn 
vaktønsker for september, og at han i stedet skulle sette seg opp på ledige vakter. Ut fra 
hans egen forklaring og bevisførselen ellers, legger retten til grunn at dette hadde 
sammenheng med at Aiad ble far i september.  
 
Aiads prosessfullmektig har videre vist til at Aleris avlyste to vakter på Elvetun 25. og 26. 
august 2018. Bolederen avlyste dem 21. august per epost, med henvisning til at beboere 
hadde flyttet ut. Bolederen forklarte i retten at Aiad fikk tilbud om vakter på en annen 
bolig i stedet. Uansett kan dette etter rettens syn ikke anses som en endringsoppsigelse. 
Aiads mente at Aleris ga de avlyste vaktene til en annen, men den øvrige bevisførselen 
viser at ikke skjedde. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes for Aiads krav om erstatning for økonomisk tap. 
 
32 Magdalena Anna Frosik – saksøker nr. 17 – Rykkin  
Magdalena Frosik er 38 år gammel og opprinnelig fra Polen. Hun kom til Norge i 2016. I 
februar 2017 ble hun oppdragstaker i Aleris, og er det fortsatt. Fra juni til november 2017 
hadde hun et lengre opphold. Frosik jobbet på Elvetun den første perioden og deretter på 
Rykkin. Hun er samboer med Warren Hicks, saksøker nr. 21. 
 
  

940



32.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10, skal Aleris frifinnes for 
Frosiks krav i påstandens punkt 2 om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende 
timesatsen i siste gjeldende oppdragsavtale. 
 
32.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 5  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 5. 
 
32.3 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 3, 4 og 6  
Frosik krever etterbetaling av ytelser både før og etter skjæringstidspunktet flertallet har 
kommet til i kapittel 11.6 (påstandens punkt 3, 4 og 6). Dette gjelder lønn og feriepenger 
med forsinkelsesrenter, samt etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. 
 
Hva gjelder lønnskravet, skal flertallet ta stilling til fullbyrdelseskravet med 
forsinkelsesrenter (påstandens punkt 3.1 og 3.2). Dissensen i kapittel 11 har derimot ikke 
betydning for kravet om fastsettelsesdom for etterbetaling av lønn fra 1. november 2018 
(påstandens punkt 3.3 og 3.4), og dette skal derfor avgjøres av den samlede rett.   
 
Flertallets vurdering 
Ut fra flertallets konklusjon i kapittel 11 kan Frosik ikke kreve etterbetaling av ytelser 
(lønn, feriepenger og tjenestepensjon) før skjæringstidspunktet, som for henne er 
stevningen av 5. september 2018. 
 
Flertallet har kommet til at hun ikke har sannsynliggjort krav på disse ytelsene etter 
skjæringstidspunktet. Ut fra Frosiks forklaring, og oversikten over Frosiks oppdrag, kan 
retten ikke se at Frosik har jobbet i Aleris siden stevningen.   
 
Riktignok er det opplyst at Frosik fortsatt er oppdragstaker. Frosik forklarte imidlertid at 
det på grunn av reiseveien var umulig for henne å ta 7-timersvakter, som var det eneste hun 
fikk tilbud om etter stevningen. At Frosik ikke har hatt oppdrag siden stevningen støttes av 
Aleris’ hjelpedokument med oversikt over oppdrag. Den siste datoen Frosik hadde oppdrag 
er der angitt til 19. august 2018, det vil si før skjæringstidspunktet. Denne oversikten er 
uomtvistet. Det er ingen andre opplysninger i saken som tilsier at Frosik har jobbet i Aleris 
siden dette. Siden Frosik ikke har jobbet etter skjæringstidspunktet, er det ikke 
sannsynliggjort at hun har noe krav på etterbetaling av lønn og feriepenger.  
 
Aleris må derfor frifinnes for Frosiks krav om lønn, feriepenger og forsinkelsesrenter i 
påstandens punkt 3.1, 3.2 og 4.  
 
Av samme grunn må også Aleris frifinnes for kravet om etterinnmelding i 
tjenestepensjonsordningen (påstandens punkt 6). Når Frosik ikke har hatt oppdrag for 
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Aleris etter stevningen er ikke etterinnmelding etter skjæringstidspunktet en aktuell 
problemstilling. På dette punkt er Frosik i samme situasjon som Ailenei (kapittel 25.3).   
 
Mindretallet har redegjort for sitt syn på disse kravene i kapittel 11.7. 
 
Lønn og forsinkelsesrenter fra 1. november 2018 – påstandens punkt 3.3 og 3.4 
Den samlede rett har kommet til at Frosik ikke har sannsynliggjort noe krav på 
etterbetaling av lønn for perioden fra 1. november 2018. I likhet med flertallet kan ikke 
mindretallet se at Frosik har hatt oppdrag siden 19. august 2018, jf. flertallets vurdering 
over. Følgelig har hun ikke krav på etterbetaling av lønnsytelser. Det er da heller ikke 
grunnlag for å tilkjenne forsinkelsesrenter.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes. 
 
32.4 Klassifiseringen 
Frosik krever i tillegg dom for at hun er fast ansatt i påstandens punkt 1. Videre krever hun 
oppreisningserstatning etter arbeidsmiljøloven i påstandens punkt 5. Den samlede rett skal 
vurdere om Frosik er reell arbeidstaker.  
 
Retten har enstemmig kommet til at Frosik er arbeidstaker. 
 
Momentene som trekker i retning av arbeidstakerforhold blir avgjørende i 
helhetsvurderingen, jf. kapittel 8.  
 
Det som for Frosik taler i retning oppdragstaker, er særlig honorarets størrelse. Det er 
forholdsvis høyt sammenlignet med tarifflønn, også om man ser hen til sosiale kostnader 
oppdragstakere må dekke selv. Høsten 2017 lå honoraret 49 prosent over tarifflønn i todelt 
turnus, og 110 prosent over tarifflønn som medlever. Frosiks oppdragsmønster gjør det 
første tallet mest relevant, men hun har også jobbet noen døgn med hvilende nattevakt. 
Våkne nattevakter har hun ikke hatt. 
 
Frosik har videre fått tilpasset vaktene på Rykkin sine egne ønsker. På Rykkin har hun 
ønsket lange sammenhengende vakter på grunn av lang reisevei, og hun har ikke ønsket å 
jobbe samtidig med samboeren, Hicks. Aleris tilpasset seg det.  
 
Hun har fakturert sin samboer, Warren Hicks, for bistand med bokføring og administrasjon 
knyttet til glassblåservirksomheten. Det har etter rettens syn liten betydning. Utover 
samboeren har Frosiks ikke hatt andre oppdragsgivere. Aleris har vært hennes 
hovedinntektskilde. 
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Slik retten ser det har imidlertid ikke Frosik foretatt et fritt valg om å være oppdragstaker 
og ikke ansatt. Retten legger ut fra hennes forklaring til grunn at hun ønsket fast ansettelse. 
Vernehensyn må da bli avgjørende. 
 
32.5 Fast ansettelse – påstandens punkt 1 
Når retten har kommet til at Frosik er reell arbeidstaker er det uomtvistet at hun har krav på 
fast ansettelse.  
 
Kravet tas til følge. 
 
32.6 Oppreisning etter arbeidsmiljøloven  
Frosik krever kun oppreisning, ikke erstatning for inntektstap. Grunnlaget hun anfører er 
endringsoppsigelse 10. september 2018, i form av at Aleris halverte oppsatte vakter. 
 
Frosik var satt opp på åtte doble vakter (sammenhengende dag- og aftenvakt) i perioden 
13. til 26. september 2018. I en epost 10. september 2018 fra boleder ble Frosik informert 
om at vaktene var omgjort til enkeltvakter. Bakgrunnen for at Aleris halverte vaktene, var 
øyensynlig at Frosik i stevningen noen dager før hadde tilkjennegitt at hun anså seg som 
fast ansatt, med krav om overtid av alt utover ni timer. Doble vakter er 14 timer. Dette 
vises til referatet fra møtet mellom Frosik, Aleris og Fagforbundet av 26. september 2018. 
 
Etter rettens syn kan ikke halveringen av de oppsatte vaktene i september anses som en 
endringsoppsigelse som gir grunnlag for oppreisning etter arbeidsmiljøloven § 15-12.  
 
Retten vurderer dette tilsvarende som for Bråten, jf. kapittel 30.9 og kapittel 14.2. Frosik 
var i likhet med Bråten reell arbeidstaker, men hadde ikke en etablert alternativ 
arbeidstidsordning. Det kan da ikke anses som en endringsoppsigelse at Aleris bragte 
Frosiks vakter i samsvar med arbeidsmiljølovens hovedregel om arbeidstid. I det nevnte 
referatet møtet 26. september 2018 fremgår det at Frosik fikk tilbud om vakter i samme 
timeomfang som tidligere.  
 
Som nevnt i kapittel 14.2 var Aleris’ nektelse av å diskutere en tilpasset arbeidstidsordning 
etter rettens syn erstatningsbetingende. I likhet med Bråten har hun imidlertid ikke krevd 
erstatning for økonomisk tap, fordi hun ikke har lidt noe inntektstap. Oppreisning er det 
ikke grunnlag for.  
 
Retten er etter dette kommet til at Aleris frifinnes for kravet om oppreisning.  
 
  

943



33 Arvid Furuheim – saksøker nr. 19 - Kure Gård 
Arvid Furuheim er 44 år gammel og har vært oppdragstaker i Aleris siden mars 2014. 
Våren 2019, under hovedforhandlingen, ble Furuheim fast ansatt. Han og saksøker nr. 1 
Cato Gulestø deler en medleverstilling. Furuheim har hatt hovedtilknytning til Kure Gård, 
men også jobbet på Sørmarka og Vestby. 
 
33.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1 
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10 skal Aleris frifinnes for 
Furuheims krav om timelønn som ansatt tilsvarende timesatsen i siste gjeldende 
oppdragsavtale.  
 
33.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
 
33.3 Furuheims øvrige krav 
I punkt 2, 3 og 5 krever Furuheim etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og 
etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Disse kravene gjelder både før og etter 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11, som for Furuheim er stevningen 
av 5. september 2018. Det er derfor flertallet som skal avgjøre kravene i påstandens punkt 
2.1. 2.2, 3, og 5. Den samlede rett skal avgjøre kravene i punkt 2.3 og 2.4 (lønnsytelser og 
forsinkelsesrenter fra 1. november 2018). 
 
Alle kravene forutsetter at Furuheim har vært reell arbeidstaker. Retten ser først på det.  
 
Klassifiseringen 
Ved vurderingen av Furuheim har retten delt seg i et flertall og et mindretall. 
 
Flertallet, meddommer Anne Gro Elgvang og fagdommer Katinka Mahieu, har kommet til 
at Furuheim ikke var reell arbeidstaker.  
 
Momentet fleksibilitet og frihet trekker i retning oppdragstaker for Furuheim. Han har hele 
tiden hatt full stilling som flymekaniker. Han forklarte at det er mye å gjøre som 
flymekaniker sommerstid, men lite i vinterhalvåret, noe som gjør permitteringer vanlig om 
vinteren. Som oppdragstaker i Aleris har Furuheim kunnet tilpasse oppdragene i Aleris 
jobben som flymekaniker. Slik retten oppfattet ham har dette vært en god løsning for ham 
og også for arbeidsgiveren Norrønafly, som ikke har trengt å permittere ham.  
 
Det taler også mot arbeidsforhold at Furuheim ikke har ønsket det. Retten legger ut fra 
bevisførselen til grunn at Furuheim iallfall de siste par årene ikke har ønsket å bli fast 
ansatt. Bolederen som overtok i 2017 forklarte at han gikk aktivt inn for å gå over til 
ansettelser. Han forklarte at han har tilbudt Furuheim fast jobb noen ganger underveis, men 
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at Furuheim ikke ønsket det. Furuheim forklarte at han var positiv til ansettelse, men at han 
fikk beskjed om at det ikke var aktuelt for ufaglærte. Retten antar det kan ha vært tidligere 
boleder, som ikke forklarte seg i retten. Dette svekker vekten av eget ønske noe, men det at 
Furuheim ikke ønsket å bli ansatt i perioden kravene om etterbetaling gjelder, må etter 
flertallets syn få betydning.  
 
Omfanget av andre arbeids- og oppdragsforhold trekker i retning av oppdragsforhold. I 
tillegg til full stilling som flymekaniker, har Furuheim hatt en del andre oppdragsgivere. 
Han fakturerte andre for i overkant av en halv million kroner i perioden 2014 til 2018. 
 
Timehonoraret sammenholdt med oppdragsmønsteret trekker også i retning oppdragstaker. 
Honoraret har ligget godt over tarifflønn, men ikke så mye høyere at det har særlig 
betydning isolert sett. For Furuheim er ligger sammenligningsgrunnlaget mellom 
medleverturnus og ordinær arbeidstidsordning. Han har etter eget ønske jobbet nesten 
utelukkende flere døgn i strekk, og med klar overvekt av hvilende nattevakter. Han har 
likevel også hatt mange våkne nattevakter. Høsten 2017 lå honoraret 70 prosent over 
tarifflønn som medlever og 16 prosent over tarifflønn i todelt turnus. Tidligere var 
differansen større fordi tarifflønnen lå lavere.  
 
I helhetsvurderingen har flertallet kommet til at disse momentene til sammen blir 
avgjørende. Vurderingen har budt på tvil.  
 
Mindretallet, meddommer Ronny Kristiansen, er enig i flertallets redegjørelse for de 
faktiske forhold. I helhetsvurderingen er det som taler i retning oppdragstaker etter 
mindretallets syn ikke tilstrekkelig til å oppveie det som taler for arbeidstaker. Mindretallet 
har vært i tvil. 
 
Konklusjon 
I tråd med flertallets konklusjon skal Aleris frifinnes også for de øvrige kravene. 
Mindretallet har redegjort for sitt syn i kapittel 11.7. 
 
34 Morten Erik Mysen – saksøker nr. 20 – Sjåstad 
Morten Mysen er 39 år. Han var oppdragstaker i Aleris fra februar 2016 til november 
2017. Han jobbet på Sjåstad. 
 
34.1 Etterbetaling av ytelser – påstanden punkt 1, 2 og 5 
Alle Mysens krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til han sluttet som oppdragstaker 
30. november 2017. Mysen fremsatte kravene ni måneder senere, i stevningen av 5. 
september 2018. Som følge av flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for 
disse kravene i påstandens punkt 1 (lønn), 2 (feriepenger) og 5 (tjenestepensjon). 
Mindretallet har redegjort for sitt syn i kapittel 11.7. 
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34.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
 
34.3 Erstatning etter arbeidsmiljøloven  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Aleris terminerte oppdragsforholdene med Mysen i november 2017, i forbindelse med at 
boligen på Sjåstad ble nedlagt.  
 
Forutsatt at Mysen var reell arbeidstaker på det tidspunktet, har Aleris erkjent at dette må 
anses som uberettiget avskjed, jf. kapittel 14.2.  
 
Retten ser først på om han var reell arbeidstaker.  
 
Klassifiseringen 
Den samlede rett har kommet til at Mysen var arbeidstaker. For ham er det slik retten ser 
det ingen tungtveiende forhold som taler i retning oppdragstaker.  
 
For Mysen er verken fleksibiliteten eller honorarets størrelse momenter av særlig tyngde. 
Han ønsket å jobbe sammenhengende døgn, og fikk det, men hadde ikke spesielle behov 
eller ønsker utover det.  
 
Honoraret er et nøytralt moment for Mysen. Høsten 2017 lå timehonoraret 11 prosent over 
tarifflønn i todelt turnus, og 64 prosent over tarifflønn som medlever. Mysen har jobbet 
konsentrert over lange vakter, ofte med hvile om natten, men kvaliteten av hvile under 
nattevaktene har variert og kan ikke sammenliknes med en medlevers skjermede hvile. 
Nattevaktene på Sjåstad har vært plassert på en sofa utenfor brukers rom, slik at man 
passer på at brukeren for eksempel ikke rømmer. Det gjør det vanskelig å sammenligne 
honoraret med tarifflønn for medlevere.  
 
Mysen hadde ingen erfaring som oppdragstaker før han begynte i Aleris i 2016. Han 
forklarte at han i kontraktsoppfølingsmøtet ga uttrykk for at han kunne tenke seg fast 
ansettelse, uten at han hørte noe mer. 
 
Aleris sto for det vesentlige av Mysens inntekter. Han forklarte riktignok at han jobbet litt 
for en annen tilsvarende virksomhet, samtidig med at han var i Aleris. Det forelå likevel et 
økonomisk avhengighetsforhold som er typisk for arbeidsforhold. For Mysen blir 
vernehensyn avgjørende, jf. kapittel 8. 
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Inntektstap 
Mysen krever 898 760 kroner i erstatning for inntektstap, fra 1. desember 2017 og frem til 
1. august 2019, beregnet ut fra honoraret i oppdragsavtalen. Retten har i kapittel 14.3 
kommet til at inntektstap må beregnes ut fra tarifflønn, ikke honorarene i 
oppdragsavtalene. 
 
Mysen krever subsidiært 811 961 kroner, beregnet ut fra tarifflønn og ordinær 
arbeidstidsordning. Aleris mener at Mysen ikke har lidt noe inntektstap, fordi han hadde 
andre inntekter som overstiger det han ville ha tjent i Aleris. Som medlever i tapsperioden 
ville han ha tjent 692 512 kroner. Tapsperioden er uomtvistet.  
 
Retten har kommet til at Mysen ikke har lidt noe inntektstap. Han hadde andre 
lønnsinntekter i tapsperioden som overstiger det han ville tjent i Aleris, uavhengig av om 
det beregnes som medlever eller ikke.  
 
I tapsperioden har Mysen hatt til sammen 873 654 kroner i lønnsinntekt, hvorav 612 023 
kroner fra HOSO AS og 261 631 kroner fra Incita AS. Arbeidet for HOSO og Incita har 
vært tilstrekkelig fast og ordnet til at inntektene må komme til fradrag. Stillingen i HOSO 
var etter det opplyste en fast deltidsstilling, som Mysen tiltrådte 1. mars 2018. Det første 
året var det en 30 prosent medleverstilling, og det siste halve året av tapsperioden hadde 
han en 84 prosent medleverstilling. I Incita fikk Mysen et oppdragsforhold i 2018, som ut 
fra omfanget også må anses tilstrekkelig fast og ordnet til at fradrag bør gjøres.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for kravet om erstatning for økonomisk tap.   
 
Oppreisning  
Derimot bør Mysen tilkjennes en betydelig oppreisning. Vurderingen av dette tilsvarer i 
det vesentlige Ailenei i kapittel 25.6. Mysen kontaktet Aleris med spørsmål om jobb på 
andre boliger etter avskjeden, men fikk ikke svar.  
 
Oppreisningen settes til 50 000 kroner. 
 
35 Warren Lev Hicks – saksøker nr. 21 - Elvetun 
Warren Hicks er 42 år og opprinnelig fra USA. Han var oppdragstaker i Aleris fra oktober 
2012 og ut 2017, med unntak av 2015 da han ikke påtok seg oppdrag for Aleris. Siden 1. 
januar 2018 har han vært fast ansatt i Aleris i todelt turnus.  Hicks er samboer med 
Magdalena Frosik, saksøker nr. 17. 
 
35.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 1, 2.3 og 2.4  
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10 om at saksøkerne ikke kan gis 
medhold i kravene om at timesatsen i oppdragsavtalene er timelønn (grunnlønn) i 
ansettelsesforholdet, skal Aleris frifinnes for følgende av Hicks krav:   
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- Kravet i påstandens punkt 1 om timelønn som ansatt tilsvarende timesatsen i siste 

gjeldende oppdragsavtale 
- Kravet i påstandens punkt 2.3 om etterbetaling av lønn fra tiltredelse 1. januar 2018 
- Kravet i påstandens punkt 2.4. om forsinkelsesrenter 

 
35.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Ut fra rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 skal Aleris frifinnes for kravet om 
oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
 
35.3 Etterbetaling av ytelser - påstandens punkt 2, 3 og 5   
Hicks krav om etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter og etterinnmelding i 
tjenestepensjonsordningen (påstandens punkt 2.1, 2.2, 3 og 5) gjelder for perioden frem til 
han ble ansatt 1. januar 2018, men ble første gang fremsatt i stevningen 5. september 2018. 
På bakgrunn av flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene. 
Flertallet tar ikke stilling til om han var reell arbeidstaker før han ble ansatt. Mindretallet 
har redegjort for sitt syn i kapittel 11.7.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Hicks krav.  
  
36 Mary Jeniffer Antonsen – saksøker nr. 23 - Elvetun 
Mary Jeniffer Antonsen er 26 år. Hun begynte som oppdragstaker i Aleris høsten 2016, og 
er det fortsatt. Oppdragsavtalen for 2019 er etter det opplyste ikke signert. Antonsen er 
samboer med Nicolai Bråten, saksøker nr. 15.  
 
36.1 Lønn som ansatt - påstandens punkt 2 
På bakgrunn av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 10, skal Aleris frifinnes for 
Antonsens krav om timelønn (grunnlønn) som ansatt tilsvarende timesatsen i siste 
gjeldende oppdragsavtale, jf. i påstandens punkt 2. 
 
36.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 6  
Retten har i kapittel 13 enstemmig kommet til at saksøkerne ikke får medhold i kravene 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 6. Aleris skal derfor frifinnes. 
 
36.3 Antonsens øvrige krav 
Antonsen krever dom for at hun er fast ansatt i påstandens punkt 1.  
 
I punkt 3, 4 og 7 krever hun etterbetaling av lønn og feriepenger med forsinkelsesrenter, 
samt etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen. Disse kravene gjelder både før og etter 
skjæringstidspunktet flertallet har kommet til i kapittel 11, som for Antonsen er stevningen 
av 5. september 2018. 
 

948



Videre krever hun erstatning etter arbeidsmiljøloven i påstandens punkt 5 og 6. 
 
Dissensen i kapittel 11 gjelder kravene påstandens punkt 3.1, 3.2. 4. og 7, men ikke de 
øvrige. Alle kravene forutsetter at Antonsen er reell arbeidstaker. Den samlede rett tar 
stilling til det.  
 
Klassifiseringen 
Ved vurderingen av Antonsen har retten delt seg i et flertall og et mindretall. 
 
Flertallet, meddommer Anne Gro Elgvang og fagdommer Katinka Mahieu, har kommet til 
at Antonsen ikke er arbeidstaker. 
 
Etter flertallets syn er det vesentlig at Antonsen ikke har ønsket fast ansettelse. Aleris har 
slik flertallet oppfattet det ønsket å ansette henne. Antonsens preferanse for å være 
oppdragstaker og ikke arbeidstaker fremstår som fri, veloverveid og begrunnet i fordeler 
hun har hatt som oppdragstaker. Flertallet oppfatter ikke at Antonsen har undervurdert 
ulempene.  
 
I skjemaene fra begge kontraktsoppfølgingsmøtene for 2018 er det angitt at hun ikke 
ønsket fast ansettelse fordi hun studerer. Det siste møtet var mindre enn tre måneder før 
Antonsen reiste søksmål. At hun ikke ønsket fast ansettelse støttes av bevisførselen ellers, 
herunder bolederens forklaring, og av at Antonsen ikke meldte interesse for fast ansettelse 
tross de gjentatte oppfordringene bolederne ga til alle oppdragstakerne gjennom 2017.  
 
Antonsen hadde tre års erfaring som oppdragstaker i tilsvarende offentlige og private 
omsorgsvirksomheter før hun begynte i Aleris. Hun har hatt flere andre arbeids- eller 
oppdragsforhold mens hun har vært i Aleris, de fleste riktignok med små beløp. 
 
For Antonsen har fleksibilitet vært viktig. Antonsen har bedt om, og fått, tilpasset 
oppdragene studiene og samboerens oppdrag. Hun forklarte at hun ved å jobbe konsentrert 
over lange vakter har kunnet jobbe tilsvarende full stilling, selv om hun også har vært 
fulltidsstudent med omsorg for barn.  
 
Flertallet bemerker at det er fleksibiliteten og skreddersøm av oppdragene etter Antonsens 
behov og ønsker som har gjort det mulig å jobbe tilsvarende full stilling. Det er vanskelig å 
se for seg like stor grad av tilpasning om hun hadde vært fast ansatt.  
 
At dette har vært mer fordelaktig for Antonsen enn ansettelse ville ha vært blir enda 
tydeligere når timebetalingen også tas i betraktning. Timehonoraret har ligget godt over det 
Antonsen ville hatt i lønn som arbeidstaker, også hensyntatt sosiale kostnader. Høsten 2017 
lå honoraret 41 prosent over tarifflønn i todelt turnus, og 98 prosent over tarifflønn som 

949



medlever. Oppdragsmønsteret gjør det nærliggende å anse sammenligningsgrunnlaget som 
et sted imellom. 
 
For flertallet blir summen av dette under en viss tvil avgjørende i helhetsvurderingen. 
Vernehensyn kan etter flertallets syn ikke begrunne at Antonsen anses som arbeidstaker for 
å vernes mot sin vilje.  
 
Mindretallet, meddommer Ronny Kristiansen, er enig i flertallets redegjørelse for de 
faktiske forhold. I helhetsvurderingen er det som taler i retning oppdragstaker etter 
mindretallets syn ikke tilstrekkelig til å oppveie det som taler for arbeidstaker. Mindretallet 
har også vært i tvil.  
 
Konklusjon 
I tråd med flertallets konklusjon skal Aleris frifinnes også for Antonsens øvrige krav. 
Mindretallet har redegjort for sitt syn på etterbetalingskravene i kapittel 11.7. Etter 
mindretallets syn skal kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven tas til følge. 
 
Aleris skal etter dette frifinnes. 
 
37 Monica Jørstad – saksøker nr. 24 – Region Nord  
Monica Jørstad er 49 år gammel. Hun var oppdragstaker i Aleris i et år fra november 2015. 
I dag jobber hun i et annet omsorgsselskap, som etter oppkjøpet av saksøkte våren 2019 er 
i samme konsern. 
 
Jørstad jobbet i tre ulike omsorgsboliger i Aleris Region Nord. Frem til sommeren 2016 
jobbet hun på Sandbakken og Gratangen, og deretter på Gratangen og Nordmo. Gratangen 
og Nordmo var for barn og unge flyktninger, under flyktningkrisen i 2015/16. 
 
37.1 Etterbetaling av ytelser – påstandens punkt 1, 2 og 5 
Alle Jørstads krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til hun sluttet som 
oppdragstaker i november 2016. Jørstad fremmet kravene nærmere to år senere, ved 
stevningen av 5. september 2018. Som følge av flertallets konklusjon i kapittel 11 skal 
Aleris frifinnes for disse kravene, jf. påstandens punkt 1, 2 og 5. Mindretallets syn på disse 
kravene fremgår av kapittel 11.7. 
 
37.2 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 4  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 4. 
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37.3 Erstatning etter arbeidsmiljøloven – påstandens punkt 3 og 4  
Den samlede rett skal ta stilling til kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven.  
 
Jørstad krever erstatning for uberettiget avskjed. I møte den 28. oktober 2016 meddelte 
bolederen at vaktene Jørstad var satt opp på i november var kansellert. Kontraktsforholdet 
ble deretter sagt opp per epost. At dette må anses som en uberettiget avskjed er uomtvistet, 
forutsatt at Jørstad var reell arbeidstaker.  
 
Aleris mener at epostkorrespondansen med Jørstad rundt årsskiftet 2016/17 må anses som 
en sluttavtale som stenger for krav etter arbeidsmiljøloven § 15-12. Retten er ikke enig i 
det. I epostkorrespondansen ble det enighet om at Jørstad skulle få fakturere for de vaktene 
hun var satt på i november 2016. Begge parter anså Jørstad som oppdragstaker, uten 
rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det var begge parters forutsetning for avtalen om at hun 
skulle få betalt for vaktene i november. Avtalen kan da etter rettens syn ikke med 
rimelighet forstås slik at hun frasa seg retten til å gjøre gjeldende erstatningskrav etter 
arbeidsmiljøloven § 15-12. Det endrer ikke rettens vurdering at Jørstad hadde søkt råd hos 
en advokat, som ikke reiste spørsmål om hun var reell arbeidstaker. 
 
Retten går nå over på spørsmålet om Jørstad var reell arbeidstaker. 
 
Klassifiseringen 
Retten har enstemmig kommet til at Jørstad var arbeidstaker.  
 
For Jørstad er det slik retten ser det ingen tungtveiende momenter som trekker i retning 
oppdragstaker.  
 
Det eneste som kan påpekes, er at honoraret lå over tarifflønn. For Jørstad er det etter 
rettens syn mest relevant å sammenligne med det hun ville ha fått i lønn som medlever. 
Hun jobbet etter eget ønske sammenhengende flere døgn i strekk, med enten hvilende 
nattevakt eller hvilende dagvakt. Ved bare én anledning har hun fakturert 24 timer, noe 
som formentlig skyldes forstyrrelser under en hvilende nattevakt. Honoraret lå 67 prosent 
over tarifflønn som medlever da hun sluttet. 
 
Dette er etter rettens syn ikke nok til å veie opp for det som taler i retning arbeidstaker, jf. 
kapittel 8. Særlig gjelder det når det ikke finnes holdepunkter for at Jørstad ønsket å være 
oppdragstaker. I motsetning til mange av de andre saksøkerne kunne hun ikke velge 
mellom ansettelse og oppdragsforhold.  
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Inntektstap  
Jørstad krever 861 829 i erstatning for inntektstap i to år fra 1. desember 2016, beregnet ut 
fra honoraret i oppdragsavtalen og med fradrag for sykepenger. Retten har i kapittel 14.3 
kommet til at inntektstap må beregnes ut fra tarifflønn, ikke honorarene i 
oppdragsavtalene. 
 
Jørstad krever subsidiært 729 934 kroner, beregnet ut fra tarifflønn og ordinær 
arbeidstidsordning, og med fradrag for sykepenger. Aleris mener inntektstapet er 394 155 
kroner, beregnet som medlever, og med fradrag for 418 259 kroner i andre lønnsinntekter. 
Tapsperioden er uomtvistet. 
 
Det er etter rettens syn liten tvil om at Jørstad som ansatt i tapsperioden ville ha vært 
medlever. Boligene hun jobbet ved var tilrettelagt for det, og den lange reiseveien ville 
gjort alminnelig arbeidstidsordning lite aktuelt. Lønnstapet må derfor beregnes ut fra det.  
 
Etter rettens syn må lønnsinntektene fra Unicare på 354 249 kroner komme til fradrag. 
Selv om Jørstad var vikar, må dette arbeidsforholdet anses som tilstrekkelig fast og ordnet. 
Jørstad forklarte at hun hadde denne jobben i nesten etter år, etter at hun en periode i 
forkant var innleid dit via Adecco. Inntektene fra Heimta AS kommer også til fradrag, selv 
om de var begrensede i 2018, 10 227 kroner. Det vises til Jørstads forklaring om at hun 
fortsatt jobber der. 
 
De to andre arbeidsforholdene – Adecco og Dedicare, var etter rettens vurdering ikke 
tilstrekkelig fast og ordnet til at det kan gjøres fradrag for inntektene.  
 
Lønnstapet blir etter dette 447 938 kroner. Det foreligger etter rettens syn ingen 
omstendigheter som tilsier en skjønnsmessig reduksjon. At det gikk lang tid før Jørstad 
fremmet krav, kan slik retten ser det ikke tillegges vekt. Hun var ikke klar over muligheten 
for feilklassifisering.  
 
Oppreisning  
Slik forholdene ligger an, bør Jørstad også tilkjennes oppreisning. Belastningen for Jørstad 
har vært betydelig. Heller ikke her kan den lange tiden som har gått tillegges vekt, slik 
Aleris anfører.  
 
Oppreisningen settes til 30 000 kroner.  
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38 Ann Tove Moseng – saksøker nr. 25 – Nadderudbekken 
Ann Tove Moseng er 51 år gammel. Hun var oppdragstaker i Aleris i ca. et halvt år, fra 
oktober 2017 til mai 2018. Hun jobbet mest på Nadderudbekken, men også på Villa 
Solbjør og Rykkin.  
 
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 3. 
 
Alle Mosengs krav om etterbetaling av ytelser gjelder frem til hun sluttet i mai 2018. Som 
følge av flertallets konklusjon i kapittel 11 skal Aleris frifinnes for disse kravene, jf. 
påstandens punkt 1, 2 og 4. Stevningen fra Moseng var 5. september 2018. Flertallet tar 
derfor ikke stilling til den arbeidsrettslige klassifiseringen av Moseng. Mindretallet har 
redegjort for sitt syn på disse kravene i kapittel 11.7.  
 
Aleris skal etter dette frifinnes for samtlige av Mosengs krav.  
 
39 Oskar Wilhelmsen – saksøker nr. 26 - Høvik 
Oskar Wilhelmsen er 45 år gammel. Han begynte som oppdragstaker i Aleris i 2010, og sa 
opp i september 2018. Han hadde hovedtilknytning til Høvik, der han var assisterende 
boleder. Han har også jobbet i andre boliger og med oppfølgning av fosterhjem.  
 
39.1 Oppreisning etter ferieloven - påstandens punkt 3  
Det følger av rettens enstemmige konklusjon i kapittel 13 at Aleris skal frifinnes for kravet 
om oppreisning etter ferieloven § 14 i påstandens punkt 3. 
 
39.2 Wilhelmsens øvrige krav 
I punkt 1, 2 og 4 krever Wilhelmsen etterbetaling av lønn, feriepenger, forsinkelsesrenter 
og etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen.  
 
Disse kravene gjelder frem til oppdragsavtalen opphørte 31. september 2018. Det alt 
vesentlige av kravene gjelder derfor perioden forut for skjæringstidspunktet flertallet har 
kommet til i kapittel 11, som for Wilhelmsen er stevningen av 5. september 2018. De tre 
siste ukene er imidlertid etter skjæringstidspunktet. 
 
Alle kravene forutsetter at Wilhemsen var reell arbeidstaker. Flertallet i kapittel 11 må 
derfor ta stilling til det.  
 
Klassifiseringen 
Flertallet har kommet til at Wilhelmsen var oppdragstaker.   
 
Det som særlig trekker i retning oppdragstaker, er at Wilhemsen ikke ønsket å være ansatt. 
Han foretrakk å være oppdragstaker først og fremst for å ha fleksibilitet til å bestemme når 
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han skulle jobbe. Han satte seg selv opp på de vaktene han ønsket på boligen. I tillegg 
hadde han hjemmekontor når han ønsket. På grunn av lang reisevei og etter hvert delt 
omsorg for barn ønsket han å konsentrere vaktene med lengre friperioder imellom.  
 
Flertallet er ikke i tvil om at Aleris ønsket å ansette Wilhelmsen, og at muligheten for det 
ble tatt opp flere ganger over tid. Dette støttes også av Wilhelmsens egen forklaring. Han 
bekreftet at han ikke ønsket å bli ansatt på Høvik. Aleris og Wilhelmsen diskuterte 
muligheten for ansettelse ved en bolig i nærheten av Wilhelmsens bosted, men han sa opp 
før det ble aktuelt.  
 
Differansen mellom timehonoraret og tarifflønn var ikke så stor at det isolert sett har 
vesentlig betydning, men må antas mer enn tilstrekkelig til å kompensere for sosiale 
kostnader. Høsten 2017 var timehonoraret som oppdragstaker 34 prosent over tarifflønn i 
todelt turnus, og 96 prosent over tarifflønn som medlever.  
 
Wilhelmsen hadde enkelte andre arbeids- og oppdragsforhold i 2017 og 2018, blant annet 
for Tilrettelagt Omsorg AS, selskapet som en av de andre saksøkerne, Rolfsen, var med på 
å etablere. Men Aleris var hovedinntektskilden, med det økonomiske 
avhengighetsforholdet som ligger i det.  
 
Beslutningen om å være oppdragstaker og ikke ansatt fremstår vel overveid fra 
Wilhelmsens side. Det svekker vekten av vernehensynene, jf. kapittel 8. Når han også 
hadde full kontroll over sin egen arbeidstid og Aleris i lang tid ønsket å ansette ham, kan 
vernehensyn etter flertallets syn ikke begrunne at han vernes mot sin vilje.  
 
Konklusjon 
Ut fra flertallets syn skal Aleris frifinnes også for Wilhelmsens øvrige krav.   
 
Mindretallets syn på kravene fremgår i kapittel 11.7. Mindretallet har også vært i tvil om 
Wilhelmsen var reell arbeidstaker. 
 
40 Sakskostnader 
Kravene om erstatning for sakskostnader skal vurderes separat for forholdet mellom Aleris 
og hver enkelt saksøker etter reglene i tvisteloven kapittel 20.  
 
40.1 Kravene 
Saksøkernes samlede erstatningskrav for sakskostnader er 11 340 756 kroner, inkludert 
merverdiavgift. Uten merverdiavgift er det samlede salæret 8 361 525 kroner, hvorav 
arbeid frem til stevning utgjør 191 400 kroner (72 timer), arbeid etter stevning og frem til 
hovedforhandling 4 466 350 kroner (2 549,25 timer), og hovedforhandlingen 3 703 775 
kroner (1 713 timer). Utleggene er på 812 646 kroner før merverdiavgift. 
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Hver av de 24 saksøkerne krever erstattet 1/24 av totalkostnadene, som er 472 531 kroner. 
 
Aleris samlede erstatningskrav for sakskostnader er 14 400 281 kroner, inkludert 
merverdiavgift. Uten merverdiavgift er det samlede salæret 11 198 822 kroner, inkludert 
salæret til ekstern rådgiver. Arbeid frem til siste tilsvar utgjør 871 827 kroner (438 timer 
timer), arbeid frem til hovedforhandling 4 475 412 kroner (1907 timer) og 
hovedforhandlingen med etterarbeid utgjør 5 851 583 kroner (2360 timer). Utleggene er på 
1 629 935 kroner før merverdiavgift. 
 
Aleris krever erstattet en forholdsmessig andel av totalkostnadene fra hver av saksøkerne. 
Totalkostnadene er fordelt likt på de 24 saksøkerne, men slik kostnadene knyttet til 
kravene om erstatning etter arbeidsmiljøloven kun er fordelt på de 16 som har fremmet 
slike krav. Det gir to ulike summer. Fra hver av de som ikke har krevd erstatning etter 
arbeidsmiljøloven krever Aleris 557 333 kroner. For de øvrige er beløpet 621 351 kroner.  
 
Ingen av partene har reist innvendinger mot likedelingen, eller mot kravenes størrelse. 
Retten skal likevel vurdere om kravene går utover "nødvendige kostnader ved saken", jf. 
tvisteloven § 20-5 første ledd. 
 
40.2 Rettslige utgangspunkter 
Den såkalte resultatmetoden skal anvendes i vurderingen av sakskostnadene, jf. tvisteloven 
§ 19-3 tredje ledd. Hver dommer skal ta stilling til kravene ut fra sitt realitetsstandpunkt til 
tvistegjenstanden, jf. Schei med fleres kommentarer til tvisteloven, 2. utgave, side 610. 
 
Hovedregelen er at en part som har vunnet fullt ut eller i det vesentlige har krav på 
erstatning for sine sakskostnader fra den tapende part, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet 
ledd.  
 
Spørsmålet om en part har vunnet fullt ut eller i det vesentlige, skal vurderes individuelt for 
hver saksøker, men samlet for alle vedkommendes krav, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd 
andre punktum. 
 
Vurderingen av om en part har fått medhold i det vesentlige beror ikke bare på differansen 
mellom påstanden og domsresultatet. Det må også ses hen til hvor tyngdepunktene i saken 
ligger, herunder hvilke deler av saken som har tatt lengst tid under hovedforhandlingen og 
krevd mest saksforberedelse, jf. Rt-2011-699 avsnitt 32 og Rt-2013-232 avsnitt 21. 
 
Kravene som saksøkerne frafalt før prosedyren inngår ved vurderingen av differansen 
mellom påstanden og domsresultatet. Mange av saksøkerne frafalt krav om fast ansettelse. 
Flere frafalt krav om erstatning etter arbeidsmiljøloven. I slike tilfeller skal domsresultatet 
ses opp mot påstanden i stevningen jf. Schei med fleres kommentarer til tvisteloven, side 
700. 

955



 
Alle saksøkerne utvidet kravene etter at de reiste søksmål. Av økonomiske ytelser krevde 
de erstatning inntil 500 000 kroner i stevningene. Påstandene om økonomisk kompensasjon 
ble senere vesentlig utvidet for alle. Ved vurderingen av differansen mellom påstanden og 
domsresultatet skal det da tas utgangspunkt i de utvidete kravene.   
 
De av saksøkerne som har krevd erstatning for inntektstap etter arbeidsmiljøloven, har lagt 
ned påstand om erstatning rettens skjønn. De fleste hadde beregnet et bestemt beløp i 
inntektstap, som var det de krevde, slik at utmålingen reelt sett ikke var overlatt til rettens 
skjønn. Vurderingen skal da ta utgangspunkt i det de faktisk har krevd, jf. Skoghøy, 
Tvisteløsning, 2. utgave, side 1271. 
 
Den tapende part kan fritas helt eller delvis for erstatningsansvaret overfor den som har 
vunnet hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.  
 
Høyesterett har i Rt-2011-717 avsnitt 20 beskrevet unntaksregelen i tvisteloven § 20-2 slik:  

Etter § 20-2 tredje ledd første punktum kan det helt eller delvis gjøres unntak fra 
denne hovedregel «hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig». § 20-2 tredje ledd 
andre punktum bokstav a-c nevner enkelte momenter som det ved vurderingen skal 
«legges særlig vekt på». Disse momentene glir noe over i hverandre og er ikke 
uttømmende. Den overordnede norm er at tungtveiende grunner gjør det rimelig å 
frita fra sakskostnadsansvar. I Innst. O. nr. 110 (2004-2005) om lov om mekling og 
rettergang i sivile tvister (tvisteloven), side 62-63 er det uttalt at «det vesentlige ved 
den konkrete lovanvendelse vil være å finne frem til et resultat som fremstår som 
rettferdig og rimelig.  

 
Om terskelen for unntak står det i Tore Schei med fleres kommentarer til tvisteloven på 
side 705: 

Selv om lovgiveren betonet ønsket om å oppnå konkret rimelige og rettferdige 
løsninger, bør lempningsadgangen utøves med en slik begrensning at hovedregelen 
om full erstatning for den som vinner saken, ikke blir undergravet, og at ikke 
ethvert element av forutberegnelighet forsvinner.   

 
Når ingen av partene har vunnet fullt ut eller i det vesentlige, har begge fått medhold av 
betydning, jf. tvisteloven § 20-3. Da er hovedregelen at ingen av partene kan kreve 
erstatning fra motparten. Også her kan det gjøres unntak. En av partene kan likevel 
pålegges å erstatte motpartens sakskostnader helt eller delvis hvis tungtveiende grunner 
tilsier det.  
 
Retten tar utgangspunkt i dette i den konkrete vurderingen.  
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40.3 Det videre opplegg 
For alle unntatt Rolfsen er kravene om etterbetaling av ytelser avgjort av et flertall 
bestående av meddommer Anne Gro Elgvang og fagdommer Katinka Mahieu. I det 
følgende redegjøres det først for dette flertallets vurdering av sakskostnadene, basert på sitt 
realitetsstandpunkt. Flertallet ser på om noen av saksøkerne kan anses for å ha vunnet 
saken i det vesentlige (kapittel 40.4), sakskostnadene der Aleris har vunnet fullt, jf. § 20-2 
(kapittel 40.5), og der begge parter har fått medhold av betydning, § 20-3 (kapittel 40.6). 
Til slutt vurderes sakskostnadene for de som ligger på grensen mellom tap og medhold av 
betydning (kapittel 40.7).  
 
Mindretallet, meddommer Ronny Kristiansen, vurderer sakskostnadene basert på sitt 
realitetsstandpunkt (kapittel 40.8). 
 
For Rolfsen er kravene om etterbetaling av ytelser avgjort av det samme flertallet, mens 
kravet om erstatning etter arbeidsmiljøloven er avgjort av et flertall bestående av 
meddommer Ronny Kristiansen og fagdommer Katinka Mahieu. Sakskostnadene for ham 
vurderes til slutt (kapittel 40.9). 
 
40.4 Om noen av saksøkerne har vunnet saken 
Ingen av saksøkerne har vunnet fullt ut, men 12 har fått delvis medhold. Det gjelder 
Gulestø, Eriksen, Wiborg, Berge, Holgersen, Ailenei, Aaserød, Bråten, Aiad, Frosik, 
Mysen og Jørstad. Det varierer i hvilken grad disse har fått medhold.  
 
Etter flertallets syn kan ingen av saksøkerne anses å ha vunnet «i det vesentlige», jf. 
tvisteloven § 20-2. Avstanden mellom påstandene og domsutfallet er betydelig for alle.  
Videre har kravene om etterbetaling av de ulike ytelsene vært et av sakens tyngdepunkter. 
Saksøkerne har ikke fått medhold her.  
 
Det følger av dette at ingen av saksøkerne kan kreve erstatning for sine sakskostnader i 
medhold av tvisteloven § 20-2. 
 
40.5 Sakskostnader der Aleris har vunnet saken fullt ut 
Aleris har vunnet saken fullt ut mot 11 av saksøkerne. Det gjelder Reberg, Mecheri, Olsen, 
Pilgaard, Wahl, Jensen, Furuheim, Hicks, Antonsen, Moseng og Wilhelmsen.  
 
Flertallet har kommet til at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita 
helt de 11 saksøkerne som har tapt fra erstatningsansvaret. Vurderingen av lemping er 
individuell for hver enkelt saksøker. Flertallet har kommet til samme resultatet for alle og 
redegjør derfor samlet for begrunnelsen.  
 
Momentene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav a) første alternativ og c) er aktuelle 
her.  
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For samtlige av disse 11 saksøkerne var det etter flertallets syn god grunn til å få saken 
prøvd fordi den var tvilsom, jf. bokstav a) første alternativ. Det gjelder for det første 
spørsmålet om rekkevidden av arbeidstakerbegrepet og grensen mot oppdragstakere. For 
det andre gjelder det spørsmålet om, og i hvilken utstrekning, krav om etterbetaling av de 
ulike ytelsene saksøkerne har krevd kan gjøres gjeldende. Dissensene i dommen 
gjenspeiler at flere av de rettslige spørsmålene er tvilsomme. Hovedtyngden i saken har 
ligget på disse to spørsmålene.   
 
Dette taler etter flertallets syn med tyngde for å frita de av saksøkerne som har tapt saken 
for erstatningsansvar. Etter flertallets syn tilsier også styrkeforholdet mellom partene fritak, 
jf. bokstav c). Aleris er den sterke part i relasjon til den enkelte saksøker, både økonomisk 
og ellers. 
 
Partene er uenige om det kan ses hen til Fagforbundets rolle i saken. Fagforbundet er 
verken part eller partshjelper, men finansierer saken for saksøkerne og har bistått dem tett. 
I realiteten har dette gjort at saksøkerne står langt sterkere enn de ville ha gjort uten 
Fagforbundets støtte. Saksøkerne har etter alt å dømme rett i at støtten fra Fagforbundet har 
vært avgjørende for at denne saken ble reist. 
 
Etter flertallets syn kan dette likevel ikke anses for å ha utlignet ubalansen i styrkeforholdet 
mellom partene. Også etter at sak ble reist hadde Aleris en sterkere posisjon enn 
saksøkerne i de løpende oppdragsforholdene. Det ga seg blant annet utslag i at Aleris sa 
opp noen av saksøkerne, med de store konsekvensene det kunne fått for dem. Videre 
bestemte Aleris ensidig når og hvor saksøkerne skulle få tilbud om å jobbe etter at de gikk 
til sak. Aleris tilbød kun enkeltvakter siden saksøkerne krevde overtid av alt over ni timer. 
Fagforbundet bisto saksøkerne i møter med Aleris for å drøfte dette, uten at det gjorde 
Aleris mer villig til å finne løsninger for dem som ønsket lengre vakter.   
 
Det er etter flertallets syn også lite rimelig om Aleris skal ha økonomiske fordeler av 
Fagforbundets støtte til saksøkerne, siden Aleris selv må bære en stor del av ansvaret for at 
denne saken oppsto. Flertallet viker derfor tilbake for å legge avgjørende vekt på at det er 
Fagforbundet og ikke den enkelte saksøker som vil dekke saksøkernes eventuelle 
erstatningsansvar overfor Aleris. Flertallet sikter her først og fremst til måten Aleris gikk 
frem på ved overgangen fra konsulenter til ansatte. Flertallets inntrykk er at dette langt på 
vei forklarer hvorfor denne saken oppsto.  
 
Saken har slik flertallet ser det varierende velferdsmessig betydning for de ulike 
saksøkerne, jf. bokstav c). Mecheri, Wahl, Jensen, Moseng og Wilhelmsen sluttet etter eget 
ønske før de reiste sak. De har først og fremst en økonomisk interesse i etterbetaling av de 
ulike ytelsene. Reberg, Furuheim og Hicks er i dag ansatt i Aleris, mens Olsen, Pilgaard og 
Antonsen fortsatt er oppdragstakere. For dem har saken større velferdsmessig betydning.  
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Et forhold som med tyngde taler mot at saksøkerne fritas for erstatningsansvar, iallfall helt, 
er at de ikke overholdt pliktene før søksmål i tvisteloven kapittel 5. Saksøkerne gjorde 
ingen forsøk på å komme i dialog med Aleris før saksanlegget. Før sak reises for tingretten 
har partene plikt til å gi varsel om krav og dets grunnlag, jf. §5-2. Ingen av saksøkerne 
sendte prosessvarsel. Videre har partene plikt til å forsøke å løse saken i minnelighet, jf.  
§ 5-4. Det skjedde ikke. Det var heller ingen dialog rundt bevis, jf. §5-3. 
 
Det at flere av saksøkerne frafalt krav under hovedforhandlingen kan ses i lys av mangelen 
på dialog før søksmålet. Den første stevningen kom et drøyt år etter at Aleris hadde startet 
arbeidet med overgang til ansettelser. Forholdene burde da ha ligget til rette for minnelige 
løsninger. Flere av saksøkerne ønsket ikke å bli fast ansatt før de reiste sak, og søkte ikke 
til tross for oppfordringer. Etter at de krevde fast ansettelse i stevningen har flere av dem 
blitt fast ansatt.  
 
I forarbeidene er det uttalt at tilsidesettelse av pliktene i kapittel 5 «bør utløse en negativ 
sakskostnadsavgjørelse overfor den part som har tilsidesatt pliktene». Jf. Ot.prp. nr. 51 
(2004-2005). Slik flertallet ser det må dette likevel vurderes opp mot det som taler for at 
saksøkerne fritas for erstatningsansvar. Tilsidesettelsen av pliktene i kapittel 5 kan da ikke 
bli avgjørende.  
 
Alt i alt gjør derfor tungtveiende grunner det etter flertallets syn rimelig å frita de 11 
saksøkerne som har tapt saken helt fra erstatningsansvaret for sakskostnader.  
 
40.6 Begge parter har fått medhold av betydning 
Begge sider har slik flertallet ser det fått medhold av betydning for 10 av saksøkerne. Det 
gjelder Gulestø, Eriksen, Wiborg, Berge, Holgersen, Ailenei, Bråten, Frosik, Mysen og 
Jørstad. Om det også gjelder Aiad og Aaserød er omtalt i kapittel 40.6.  
 
Flere av disse 10 saksøkerne har vunnet frem i så liten grad at det kan reises spørsmål om 
Aleris må anses for å ha vunnet i det vesentlige. Flertallet sikter her særlig til Wiborg, 
Berge og Frosik. Differansen mellom påstandene og domsslutningen er stor også for flere 
av de andre. 
 
Alle disse 10 har vunnet frem med at de har vært reelle arbeidstakere, som har vært et av 
sakens tyngdepunkter. En vesentlig del av bevisførselen og saksforberedelsen har vært 
knyttet til dette spørsmålet. Saksøkerne må da etter flertallets syn anses å ha fått medhold 
av betydning. 
 
Etter flertallets syn foreligger det ikke tungtveiende grunner som tilsier at én av partene bør 
dekke motpartens sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-3. Etter denne bestemmelsen skal 
retten legge vekt på momentene i § 20-2 tredje ledd annet punktum. I tillegg skal det 
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legges særlig vekt på hvor mye parten har fått medhold, og andelen av sakskostnadene som 
knytter seg til den delen av saken. Heller ikke i denne bestemmelsen er oppregningen av 
momenter uttømmende. Retten skal se hen til andre relevante omstendigheter og foreta et 
bredt skjønn. 
 
Begge sider har fått medhold i spørsmål som har vært tyngdepunkter i saken. Disse 10 
saksøkerne har fått medhold i at de har vært arbeidstakere, mens Aleris har fått medhold i 
spørsmålet om etterbetaling kan kreves.  
 
I kapittel 40.5 har flertallet redegjort for forhold som har betydning også her. Selv om flere 
av saksøkerne bare i beskjeden grad har fått medhold i påstandene, foreligger etter 
flertallets syn ikke tungtveiende grunner som tilsier at noen av saksøkerne skal erstatte 
Aleris’ sakskostnader, helt eller delvis.  
 
Aleris’ ansvar for at denne saken ble reist, styrkeforholdet mellom partene, at saksøkerne 
hadde god grunn til å få kravene om etterbetaling prøvd fordi de var tvilsomme, og den 
velferdsmessige betydningen, tilsier at Aleris ikke bør tilkjennes erstatning fra saksøkerne. 
Andelen sakskostnader som knytter seg spørsmålet om saksøkerne har vært reelle 
arbeidstakere, må antas å være betydelig, ut fra den plass dette har hatt i bevisførselen og 
under saksforberedelsen.  
 
Motsatt er det heller ikke grunnlag for å tilkjenne saksøkerne erstatning fra Aleris. 
Riktignok taler momentene nevnt over for dette. Avstanden mellom påstandene og 
domsutfallet er imidlertid betydelig, og tilsier at saksøkerne ikke tilkjennes erstatning. I 
tillegg kommer tilsidesettelsen av pliktene i tvisteloven kapittel 5, som etter flertallets syn 
må veie tungt.  
 
Begge sider må bære sin del av ansvaret for at saken ble større enn nødvendig. Begge 
ønsket forening av alle søksmålene. Etter at sakene var forent vokste saken betydelig. 
Begge sider holdt fast ved samlet behandling av alle sakene, og ønsket ikke noen form for 
deling eller omgjøring av forening. 
 
40.7 Aiad og Aaserød 
Aiad og Aaserød har i likhet med flere av de andre saksøkerne fått delvis medhold i 
kravene om erstatning etter arbeidsmiljøloven, mens Aleris for øvrig frifinnes. Forskjellen 
er at flertallet ikke har tatt stilling til om disse to var reelle arbeidstakere. Erstatning er i 
stedet tilkjent på annet grunnlag. Det kan da reises spørsmål om Aleris har vunnet «i det 
vesentlige» eller om begge parter har fått medhold av betydning. 
 
Dette er det ikke nødvendig for flertallet å ta stilling til. Det vises til Tore Schei med fleres 
kommentarer til tvisteloven, side 698: 
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I grensetilfeller er det forutsatt i forarbeidene at retten ikke behøver å ta uttrykkelig stilling 
til om parten har vunnet eller fått medhold av betydning dersom retten kommer til, og 
begrunner holdbart, at avgjørelsen blir den samme uansett om § 20-2 eller § 20-3 gis 
anvendelse, se NOU B side 928 og prp. Side 444. Løsningen har forutsetningsvis støtte i Rt. 
2011 side 1089 hvor ankeutvalget ikke hadde innvendinger mot lagmannsrettens 
rettsanvendelse på dette punkt. 

 
I kapittel 40.5 og 40.6 har flertallet kommet til at sakskostnader ikke tilkjennes noen av 
partene uansett. Det er etter flertallets syn ingen grunn til å vurdere Aiad og Aaserød 
annerledes enn de andre saksøkerne. Uavhengig av om de anses for å ha tapt saken eller 
fått medhold av betydning, blir derfor resultatet det samme.  
 
40.8 Mindretallets vurdering 
Ut fra det mindretallet har kommet til for disse 23 saksøkerne, har ingen av partene vunnet 
fullt ut. Etter mindretallets syn kan heller ingen av partene anses for å ha vunnet i det 
vesentlige.  
 
Differansen mellom saksøkernes påstander og mindretallets konklusjoner er betydelig. De 
har ikke fått medhold i sine prinsipale påstander om etterbetaling av lønn og feriepenger. 
Mindretallets resultat er vesentlig lavere enn kravene, og dette har vært ett av sakens 
tyngdepunkter. De har heller ikke fått medhold i kravene om oppreisning etter ferieloven. 
Det samme gjelder de som har krevd å beholde oppdragshonorarene som grunnlønn eller. 
De av saksøkerne som har beregnet krav om erstatning for inntektstap har kun fått delvis 
medhold. Begge parter må derfor anses for å ha fått medhold av betydning.  
 
Mindretallet mener det ikke foreligger tungtveiende grunner som tilsier at én av partene 
skal dekke motpartens sakskostnader. Det vises til flertallets vurdering av dette i kapittel 
40.6, som også i det vesentlige er dekkende for mindretallets syn. Mindretallet har gitt 
saksøkerne medhold i større grad enn flertallet, men saksøkerne har på vesentlige punkter 
ikke fått medhold i etterbetalingskravene, og at dette har vært et tyngdepunkt i saken. 
Saksøkernes brudd på pliktene i tvisteloven kapittel 5 veier tungt.   
 
40.9 Rolfsen 
For Rolfsen har hvert av rettens medlemmer konkludert forskjellig. Som nevnt i kapittel 
40.2 skal hver dommer skal ta stilling til kravene ut fra sitt realitetsstandpunkt til 
tvistegjenstanden. 
 
Den samlede rett er kommet til at det ikke er grunnlag for å tilkjenne noen av partene 
erstatning for sakskostnader.  
 
Meddommer Ronny Kristiansen og fagdommer Katinka Mahieu mener ut fra sine 
respektive standpunkter til realiteten at begge parter må anses for å ha fått medhold av 
betydning. Rolfsen har fått medhold i at han var reell arbeidstaker, som har vært et av 
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sakens tyngdepunkter, men ikke i kravene om etterbetaling. Differansen mellom hans 
påstand og realitetsstandpunkter er betydelig. Det foreligger ikke tungtveiende grunner 
som tilsier at én av partene bør dekke motpartens sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-3. Det 
vises til vurderingen av dette i kapittel 40.6, som gjelder tilsvarende for Rolfsen.   
 
Meddommer Anne Gro Elgvang har kommet til at Aleris skal frifinnes. Det foreligger 
imidlertid tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Rolfsen helt fra 
erstatningsansvaret i medhold av tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Det vises til vurderingen i 
kapittel 40.6, som gjelder tilsvarende for Rolfsen. 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
Dommen er avsagt under dissens som det er redegjort for i kapittel 11 og i vurderingen av 
hver enkelt saksøker.  
 
 
 
 
 
Dommen er ikke avsagt innen lovens frist på grunn av sakens omfang.    
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DOMSSLUTNING 
 
Saksøker nr. 1 - Cato Gulestø 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 40 000 - førtitusen - kroner i 
erstatning for økonomisk tap og 10 000 - titusen - kroner i oppreisning, til sammen 
50 000 - femtitusen – kroner til Cato Gulestø innen 2 – to – uker fra dommens 
forkynnelse (påstandens punkt 4 og 5).    

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr. 2 – Mats Ravnanger Rolfsen 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 10 000 - titusen - kroner i 
oppreisning til Mats Ravnanger Rolfsen innen 2 – to – uker fra dommens 
forkynnelse (påstandens punkt 4).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
4. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr.  3 – Gry Therese Eriksen 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 50 000 - femtitusen - kroner i 
erstatning for økonomisk tap og 10 000 - titusen - kroner i oppreisning, til sammen 
60 000 - sekstitusen– kroner til Gry Therese Eriksen innen 2 – to – uker fra 
dommens forkynnelse (påstandens punkt 4 og 5).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr.  4 – Mikael Wiborg  
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 15 000 - femtentusen - kroner i 
erstatning for økonomisk tap til Mikael Wiborg innen 2 – to – uker fra dommens 
forkynnelse (påstandens punkt 3).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 
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3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr.  5 – Eirik Reberg  
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes.  
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 

Saksøker nr.  6 – Christian Berge  
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 10 000 – titusen - kroner i 
oppreisning til Christian Berge innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse 
(påstandens punkt 5).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr.  7 – Siw Eriksen Holgersen  
 

1. Siw Eriksen Holgersen er fast ansatt i Aleris Ungplan & BOI AS (påstandens punkt 
1). 
 

2. Aleris Ungplan & BOI AS betaler kroner 60 000 - sekstitusen - kroner i lønn til Siw 
Eriksen Holgersen innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse (påstandens punkt 
3.1). 
 

3. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Aleris Ungplan & BOI AS en 
eventuell positiv differanse mellom lønnsytelser i henhold til tariffavtale uten 
medleverordning fra 5. juni 2018 og utbetalte honorarer (påstandens punkt 3.3). 

 
4. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Aleris Ungplan & BOI AS lovens 

forsinkelsesrente av lønnsytelsene i slutningens punkt 2 og 3, fra forfall og frem til 
betaling skjer. Forfall er den 15. første måned etter opptjening. Forsinkelsesrenter 
beregnes på grunnlag av 57,5 prosent av hovedstolen (påstandens punkt 3.2 og 3.4). 
 

5. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Aleris Ungplan & BOI AS 
feriepenger opptjent etter 5. juni 2018 (påstandens punkt 4.1). 
 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt til Holgersen etter 5. juni 2018, med 
tillegg av de respektive etterbetalingskravene i slutningens punkt 1 og 2.  
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Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 prosent av feriepengegrunnlaget. 

 
6. Siw Eriksen Holgersen har rett til å få utbetalt fra Aleris Ungplan & BOI AS lovens 

forsinkelsesrente av feriepengene for 2018 i slutningens punkt 5, fra forfall og frem 
til betaling skjer. Forfall er 28. juni 2019 (påstandens punkt 4.2).  
 

7. Aleris Ungplan & BOI AS betaler 20 000 - tyvetusen - kroner i oppreisning til Siw 
Eriksen Holgersen innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse (påstandens punkt 
5). 

 
8. Aleris Ungplan & BOI AS plikter å etterinnmelde Siw Eriksen Holgersen i 

tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 5. juni 2018 (påstandens punkt 
6). 
 

9. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 
 

10. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr.  8 – Aous Mecheri  
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

1. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr. 9 – Tore Johan Olsen  
 

2. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes.  
 

3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr. 10 – Catalin Ailenei  
 

1. Catalin Ailenei er fast ansatt i Aleris Ungplan & BOI AS (påstandens punkt 1). 
 

2. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 50 000 - femtitusen - kroner i 
oppreisning til Catalin Ailenei innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse 
(påstandens punkt 6).   
 

3. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 
 

4. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
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Saksøker nr.  11 – Kim Fisher Pilgaard  
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes (påstandens punkt 2). 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr.  12 – Lars Christian Aaserød  
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 200 - tohundretusen - kroner i 
erstatning for økonomisk tap og 30 000 - trettitusen - kroner i oppreisning, til 
sammen 230 – tohundreogtrettitusen – kroner til Lars Christian Aaseræd innen 2 – 
to – uker fra dommens forkynnelse.   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr.  13 – Per Henrik Wahl 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
 
Saksøker nr.  14 – Kenneth Jensen 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr.  15 – Ove Remi Nicolai Andre Bråten  
 

1. Ove Remi Nicolai Andre Bråten er fast ansatt i Aleris Ungplan & BOI AS 
(påstandens punkt 1). 
 

2. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til å få utbetalt fra Aleris Ungplan & BOI 
AS feriepenger opptjent etter 8. august 2018 (påstandens punkt 4.1).  
 
Feriepengegrunnlaget utgjør honorar utbetalt til Bråten etter 8. august 2018.  
 
Feriepengene utgjør tariffavtalens sats på 12 prosent av feriepengegrunnlaget. 
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3. Ove Remi Nicolai Andre Bråten har rett til å få utbetalt fra Aleris Ungplan & BOI 

AS lovens forsinkelsesrente av feriepengene i slutningens punkt 2 fra forfall og 
frem til betaling skjer Forfall er 28. juni året etter opptjening (påstandens punkt 
4.2). 
 

4. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 20 000 - tyvetusen - kroner i 
oppreisning til Ove Remi Nicolai Andre Bråten innen 2 – to – uker fra dommens 
forkynnelse (påstandens punkt 5).   

 
5. Aleris Ungplan & BOI AS plikter å etterinnmelde Ove Remi Nicolai Andre Bråten 

i tjenestepensjonsordningen med virkning fra og med 8. august 2018 (påstandens 
punkt 6). 

 
6. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
7. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr.  16 – Sami Aiad 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 20 000 - tyvetusen - kroner i 
oppreisning til Sami Aiad innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse (påstandens 
punkt 5).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr.  17 – Magdalena Anna Frosik 
 

1. Magdalena Anna Frosik er fast ansatt i Aleris Ungplan & BOI AS (påstandens 
punkt 1). 

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr. 19 – Arvid Furuheim 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
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Saksøker nr. 20 – Morten Erik Mysen 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 50 000 - femtitusen - kroner i 
oppreisning til Morten Erik Mysen innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse 
(påstandens punkt 4).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr. 21 – Warren Lev Hicks 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr. 23 – Mary Jeniffer Antonsen 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes.  
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
Saksøker nr.  24 – Monica Jørstad 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS dømmes til å betale 447 938 - 
firehundreogførtisyvtusennihundreogtrettiåtte - kroner i erstatning for økonomisk 
tap og 30 000 - trettitusen - kroner i oppreisning, til sammen - 477 938 – 
firehundreogsyttisyvtusennihundreogtrettiåtte - kroner til Monica Jørstad innen 2 – 
to – uker fra dommens forkynnelse (påstandens punkt 3 og 4).   

 
2. For øvrig frifinnes Aleris Ungplan & BOI AS. 

 
3. Sakskostnader tilkjennes ikke. 

 
Saksøker nr. 25 – Ann Tove Moseng 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes. 
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
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Saksøker nr.  26 – Oskar Wilhelmsen 
 

1. Aleris Ungplan & BOI AS frifinnes.  
 

2. Sakskostnader tilkjennes ikke. 
 
 
 
 

Retten hevet 
 
 
 
 

  Katinka Mahieu   
 

 

Anne Gro Elgvang   Ronny Kristiansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Sogn og Fjordane tingrett - Dom - TSOFT-2019-29103 
 
 

Instans Sogn og Fjordane tingrett – Dom 
Dato 2019-06-24 
Publisert TSOFT-2019-29103 
Stikkord Arbeidsrett. Drøftelsesplikt. Avskjed. Uforholdsmessig reaksjon. 

Oppreisningserstatning. Etterbetaling av lønn og feriepenger. Skipsarbeiderloven § 
5-1 første ledd, § 5-14 første ledd og § 15-14 andre ledd. 

Sammendrag To arbeidstakere som jobbet i en kiosk på et ferge ble avskjediget av sin 
arbeidsgiver som driftet kiosken, etter at en av de to hadde blandet fergens kaptein 
inn i en arbeidskonflikt på et vis som kunne skade samarbeidsavtalen mellom 
kioskdrifteren og selskapet som driftet fergen. Retten fant at arbeidsgiveren ikke 
hadde overholdt sin drøftelsesplikt overfor arbeidstaker B, og videre at til tross for 
klanderverdig oppførsel fra både A og B var avskjedigelsene en uforholdsmessig 
reaksjon som ikke oppfylte kravene for avskjed etter skipsarbeiderloven § 5-14 
første ledd. Retten tilkjente derfor oppreisningserstatning i tillegg til etterbetaling 
av lønn og feriepenger. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Sogn og Fjordane tingrett TSOFT-2019-29103 (19-029103TVI-SOFT). 
Parter A og B (for begge: advokat Stine Baumann) mot Lammetun Ferie og Fritid v/ C 

(advokat Lars Georg Nygaard). 
Forfatter Dommerfullmektig Vegard Gjertsen.Meddommere: selvstendig næringsdrivende 

Stein Tore Høynes og seksjonsleiar i Fagforbundet Anne Kristin Førde. 
 

 
 

 

Sakene gjelder erstatning for urettmessig avskjed etter skipsarbeidsloven og krav på utestående lønn og 
feriepenger i perioden før avskjed. 
 
 
1. Sakenes bakgrunn 
Lammetun Ferie og Fritid C (heretter Lammetun og saksøkte) er et enkeltpersonforetak stiftet i 1996. Innehaver 
og selskapets daglige leder er C. Virksomheten i Lammetun består i det vesentlige av drift av campingplass på 
Lammetun, utleieleiligheter og snekker-/tømrervirksomhet. Selskapet har på nåværende tidspunkt tre ansatte. 

Våren 2018 tok Lammetun v/ C kontakt med D, operasjonsleder i Fjord1 ASA (heretter Fjord1), vedrørende 
mulighetene for å drifte en kiosk ombord på MF Nordfjord. MF Nordfjord er en passasjer- og bilferge som i 
2018 kjørte ruten [Sted4]–[Sted3]–[Sted5]. 

På samme tidspunkt hadde Fjord1 mottatt pålegg fra Sjøfartsdirektoratet om å bygge om MF Nordfjord for å 
øke antall sitteplasser om bord i fergen. Fjord1 søkte Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon fra de nye kravene i 
påvente av senere ombygging av fergen i forbindelse med omlegging til selvbetjente kiosker. 

Under forutsetning av at dispensasjonssøknadene ble innvilget, ble Lammetun og Fjord1 enige om å inngå et 
samarbeid om drift av kiosk på fergen. Lammetun lyste deretter den 1. mai 2018 ut to deltidsstillinger som 
kioskmedarbeidere på ca. 80%. 

B og A (heretter henholdsvis B og A og sammen saksøkerne) bodde på dette tidspunktet i [Sted1]. A har vokst 
opp i [Sted2] og saksøkerne hadde et ønske om å flytte dit. [Sted2] er en liten bygd ca. 20 minutter unna 
[Sted3]. 
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Den 3. mai reiste B og A til Lammetun campingplass og leverte åpne søknader. De hadde hørt om 
stillingsutlysningen som kioskmedarbeider gjennom bekjente. 

Senere samme dag ringte C til saksøkerne og fortalte at han muligens hadde arbeid å tilby de, men at han ikke 
kunne si noe med sikkerhet før rundt 17. mai 2018. 

Den 24. mai 2018 ble tilbud om arbeid og arbeidsavtaler mv. oversendt fra C til saksøkerne. Saksøkerne flyttet 
kort tid senere til [Sted2]. Arbeidsavtalen og de øvrige dokumentene ble signert av arbeidstakerne i et møte 
mellom partene på Lammetun 4. juni 2018. 

Arbeidsavtalene er basert på Arbeidstilsynets standardmal. Etter arbeidsavtalene var tiltredelsesdatoen 1. juni 
2018. Arbeidsforholdet var midlertidig og skulle opphøre 31. desember 2018, noe som sammenfaller med hvor 
lenge Lammetun skulle drive kiosk om bord på MF Nordfjord. Stillingsprosenten i arbeidsavtalene var 80% 
med en timelønn på 165 kroner. Det er ikke angitt et arbeidssted eller oppmøtested i arbeidsavtalene. 

Av vedlegg til arbeidsavtalene fremgår følgende vedrørende tiltredelsestidspunktet og stillingsprosent: 

«På arbeidskontrakta står det at de er ansett frå 01.06.2018 i 80% stilling, det vil ikkje bli fullt 80% stilling 
frå 01.06.2018. Men sidan vi sender dykk på kurs, må vi setje denne datoen. 80% stilling inntrer ved 
arbeidsstart på ferja». 

Partene er enige om at første arbeidsdag på fergen var 11. juni 2019. 

Kurset som nevnes i vedlegget til arbeidsavtalen var et krise- og passasjerkurs som ble gjennomført i Måløy 5. 
og 6. juni 2018. Saksøkerne deltok og Lammetun dekket kursavgift for hver av saksøkerne på 3 400 kroner. I 
tillegg dekket Lammetun kost og losji. I det tidligere nevnte vedlegg til arbeidsavtalene fremgår følgende 
vedrørende hvem som var økonomisk ansvarlig for kursavgiften: 

«Vidare held vi deg økonomisk ansvarleg for avgift for krise- og passasjerkurset, dersom du sluttar i jobben 
før 31.12.2018. (Vi betalar for kurset, med det til grunn at du jobbar for oss ut året, sluttar du etter 
31.12.2018 blir du ikkje heldt økonomisk ansvarleg).» 

Den 15. juni 2018 fikk saksøkerne beskjed om at de måtte møte på fergekaien i [Sted4] på lørdags- og 
søndagsvaktene. Bakgrunnen var at fergen ikke gikk innom [Sted3] tidlig på dagen på grunn av lite trafikk fra 
stedet. På vegne av begge saksøkerne krevde B at de mottok timebetaling og kjøregodtgjørelse for den ekstra 
reisetiden dette medførte. Reisetiden fra saksøkernes bopel til [Sted4] var ca. 90 minutter tur/retur, mot ca. 40 
minutter fra bopel til [Sted3] tur/retur. C svarte at det ikke var aktuelt med timebetaling eller kjøregodtgjørelse. 

I etterkant av diskusjonen om kjøregodtgjørelse var det ingen problemer eller konflikter av betydning mellom 
saksøkte og saksøkerne før den 11. juli 2018. Morgenen 11. juli 2018 fikk C beskjed om at saksøkerne ikke 
kom tidsnok til arbeid. Saksøkerne fikk da instruks om å kjøre til [Sted4] hvor de kunne gå på fergen kl. 12:00. 
Saksøkerne ringte i stedet mannskapet på fergen og ble plukket opp på [Sted3] kl. 13:40. Bakgrunnen var at A 
hadde en avtale hun måtte rekke. Lammetun reagerte på at saksøkerne ikke etterkom instruksen og uttalte 
følgende i en SMS til B: 

«Avtala er oppmøte på jobb kl. 9:30 på [Sted3]. Når d ikje klarer d må andre avtaler vike d minste er at d 
spør og ikje gjere d synst passar best uten å spørre». 

Den 25. juli 2018 sendte B en melding til C og gjorde ham oppmerksom på at saksøkerne arbeidet mindre enn 
80%. Lammetun endret vaktlistene slik at antall timer tilsvarte to 80%-stillinger. 

Den 7. august ringte kapteinen på MF Nordfjord, E, til C. Omstendighetene rundt og innholdet i samtalen er 
nærmere belyst i en e-post fra E til D 21. august 2018: 

«Den ansatte kom opp på broen og informerte meg, som vakthavende Kaptein, om en pågående 
lønnskonflikt med sin arbeidsgiver. Han ba meg om råd og om kopi av Fjord1 sine lønnsbetingelser. 
Informerte ham om at siden han ikke er ansatt i Fjord1 så kan han ikke få tilgang til noen interne 
dokumenter tilhørende Fjord1. Jeg ringte deretter [Lammetun v/ C] og informerte ham om hva som hadde 
skjedd og ble da fortalt at dette var en konflikt som hadde pågått helt siden kiosken ble åpnet i vår og at den 
var veldig fastlåst. Informerte ham om at jeg kom til å varsle Fjord1 om samtalen vi hadde hatt.» 

Det videre hendelsesforløpet er også belyst i samme e-post: 

«Ringte deretter D og informerte henne om hva som hadde skjedd – ble instruert om at konflikten måtte 
løses innen neste dag ellers ville kiosken bli stengt. Mottok etter kort tid en mail som bekreftet dette. Jeg 
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ringte både arbeidsgiver og den ansatte og informerte dem om dette. Arbeidsgiver sa han ville holde et 
møte med begge de ansatte neste morgen for å prøve å løse konflikten. Da den ansatte kom om bord neste 
formiddag ble jeg informert om at konflikten ikke var løst og at han hadde meldt seg inn i en fagforening 
for å få juridisk assistanse. Jeg ba om å få nøkkelen til kiosken og sa at han måtte kontakte sin arbeidsgiver 
for videre instrukser. 

Ringte så arbeidsgiver og informerte ham om situasjonen og sa at han måtte kontakte Fjord1 v/ D for å 
avklare videre drift av kiosken.» 

Lammetun og saksøkerne har begge forklart at de i personalmøtet ble enige om at Lammetun skulle etterbetale 
lønn tilsvarende differansen mellom en 80% stilling og det saksøkerne faktisk hadde arbeidet i perioden 11. 
juni 2018 og frem til og med 8. august 2018. Partene ble imidlertid ikke enige om reisen tur/retur [Sted4] skulle 
anses som arbeidstid og om saksøkerne hadde krav på kjøregodtgjørelse. 

Senere samme dag reiste C og F hjem til saksøkerne og leverte en avskjedigelse av B. Av avskjeden fremgår 
det følgende av relevans: 

«Det har ikkje blitt heldt drøftingsmøte angåande spørsmålet om å avslutte ditt arbeid hjå Lammetun Ferie 
& Fritid, vi viser til arbeidsmiljølovas § 15-1 og skipsarbeiderlova der det blir presisert at drøftingsmøte 
skal haldast så langt det er praktisk mogleg. Når det ikkje er praktisk mogleg trengst det ikkje. 

Etter personalmøtet vi hadde med deg 08.08.2018 klokka 08:00 på Lammetun, ser vi det ikkje som praktisk 
mogleg å gjennomføre eit drøftingsmøte med arbeidstakar og arbeidsgivar. Då vi ikkje kjem til einighet og 
vi ikkje når fram til deg om reglane på arbeidsplassen, sjølv om vi dokumenterar desse. 

... 

Bakgrunnen for avskjeden er i hovudsak at du onsdag 08.08.2018 vart utestengt frå arbeidsplassen av 
tredjepart, samt at dei ikkje tillét verken deg eller din sambuar A om bord att for å jobbe. Som set deg i den 
posisjon at du har gjort deg skuldig i at verkern du eller A ikkje lenger har arbeid å gå til.» 

A ble ikke avskjediget samtidig som B. Hun var imidlertid heller ikke på arbeid hos Lammetun i perioden etter 
8. august 2018. Den 17. august 2018 mottok A innkalling til drøftelsesmøte 20. august 2018. 

Drøftelsesmøte ble gjennomført og det ble utarbeidet et referat fra møtet. Av referatet fremgår det at A, B (som 
As rådgiver), C og F var tilstede i møtet. I referatet står det følgende av interesse: 

«Bakgrunnen for at vi vurderar å gje deg avskjed er i hovudsak situasjonen som oppstod etter at vi heldt 
personalmøte her på Lammetun onsdag 08.08.2018, med deg og din kollega B. Vi vart pålagt av Kapteinen 
MF Nordfjord (Fjord 1) å halde det personalmøtet for å gå igjennom dei punkta B tok opp med han på ferja, 
for at dåkke skulle få sleppe ombord att på ferga for å jobbe. Dette vart vi pålagt av kapteinen tysdag 
07.08.2018, med beskjed om at vi måtte halde møte med dykk og kome tilbake til kapteinen med svar/utfall 
etter møtet om korleis det hadde gått. Bakgrunnen til at Fjord 1 krevde at vi hadde personalmøte var at 
kapteinen om bord på MF Nordfjord hadde tolka B dithen at dåke ikkje hadde arbeidskontrakt og at dåke 
hverken fikk lønn eller dei godtgjerslene dåke hadde krav på, kapteinen tolka det videre som at dåke stod 
saman i saka mot oss. Målet med personalmøtet var derfor å løyse konflikta mellom oss som arbeidsgjevar 
og dåke som arbeidstakarar, vi vart på personalmøtet einige på noken punkt, det vi ikkje vart einige om var 
køyregodtgjersla som dåke krevde å få for å køyre til [Sted4] for å gå på ferga der. Dagleg leiar, C, snakka 
med kapteinen rett etter at personalmøtet 08.08.2018 vart heva, kapteinen gav då beskjed om at så lenge det 
var kun køyregodtgjerlsa vi var ueinige om så kunne dåke få komme om bord å jobbe i kiosken. Dette 
sende C sms til dåke om at de kunne gå om bord å gå på jobb. Det som så skjedde var at din kollega B gikk 
om bord på Fjord 1, der tok han opp att diskusjonen med kapteinen. Dette førte til at kapteinen sette B i 
land, med den beskjed om at hverken han eller du fikk komme om bord for å jobbe. Kapteinen fråtok dåke 
også nøkkelen til kiosken. 

Vi som arbeidsgjevar vart ikkje informert frå deg om situasjonen. Og vi fekk ikkje vite noko før kapteinen 
ringde oss å gav beskjed om det inntrufne. 

Vi prøvde å ta kontakt med deg for å finne ut korleis du stilte deg til saka, vi ynskte og svar på kvifor du 
ikkje hadde informert om ilandsetjinga. Det svarte du at du ikkje visste noko om før på kvelden. No er det 
jo slik at du har køyrt B til og frå jobb, slik at du soleis har visst at han ikkje mønstra av klokka 18.00 ved 
vaktslutt. 
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Vi anser det som at den oppføreselen og dei utspela som har kome hovudsakleg frå din kollega B og kjem 
frå deg, i all den tid du ikkje har uttrykkt noko anna i ettertid av personalmøtet og at du på personalmøtet 
heilt tydelig stilte deg på same side som B i konflikta mellom oss og dykk. 

Vi anser det vidare som lojalitestbrot og brot på arbeidslivet sine generelle retningslinjer at du ikkje melde 
ifrå om ilandsetjinga av dåke som personale, og som lojalitetsbrot og brot på vanleg arbeidsskikk med slik 
oppførsel og slik utsagn som det harr vore frå dykkar side om bord på MF Nordfjord om oss som 
arbeidsgjevar, der de har dreie inn ansatte og kapteinen på ferga.» 

Dagen etter drøftelsesmøtet sendte F følgende e-post til A: 

«Hei A, 

Det visast til gårsdagens drøftelsesmøte. Vi meiner som nevnt at du ikkje har krav på å få betalt for 
reisetida fram til ferjeleie, og at denne tida ikkje skal ansjåast som arbeidstid. Dette står vi fast ved. 

Etter gårsdagens drøftelsesmøte ynskjer vi ei avklaring frå deg på følgende: Er det slik å forstå at du ikkje 
kan garantere for at du vil avstå frå å ta opp temaet om at reisetid skal ansjåast som arbeidstid som du 
krever betaling for, om bord på båten? Kan vi stole på at du ikkje pratar om dette temaet om bord på ferja, 
eller involvere dei andre ansatte i diskusjoner om kring dette temaet så lenge du er på jobb?» 

A svarte samme dag: 

«Hei, 

Eg opprettholder min del av arbeidsavtalen og følger reglane for arbeidslivet. Dette innebærer også å 
overholde lojalitetsplikten som arbeidstaker. Andre – og meir konkrete – krav knyttet til kva eg kan seie og 
ikkje seie på jobben, er ein knebling av min ytringsfrihet og eit utilbørlig press for å få gjennom deres 
standpunkt i ein arbeidskonflikt under trussel om avskjed. Kommer dette til retten, vil det bli detaljert 
redegjort for.» 

A ble avskjediget 24. august 2018. Av avskjedigelsen fremgår det at bakgrunnen: 

« ... er dei forhold som ble diskutert i drøftingsmøtet, samt framgår av referat frå møtet ... samt epost 
utveksling etter drøftingsmøtet. Vi vil presisere at hovudgrunnen til avskjedigelsen er at du og din 
arbeidskollega B vart bortvist og fråtatt nøklane til kiosken på MF Nordfjord 08.08.2018 av kapteinen om 
bord med heimel i punkt 3.5 i avtale mellom Fjord 1 og Lammetun Ferie & Fritid». 

Den 28. august 2018 sendte advokat Marthe Braavold Johansen, på vegne av Lammetun, en redegjørelse for 
bakgrunnen for avskjedigelsen av B. I brevet fremgår det blant annet følgende: 

«Litt før kl. 1100 [8. august 2018] mottok [C] en telefon fra kapteinen som forklarte at han hadde bortvist B 
fra fartøyet og tatt fra ham nøklene til kiosken. Bakgrunnen var at B forsøkte å påbegynne en krangel med 
kapteinen hva gjaldt tvisten rundt kjøregodtgjørelse m.m. 

Da Lammetun er bundet av avtalen med Fjord1 og kapteinen nektet å slippe B om bord på båten samt at 
Lammetun ikke hadde annet arbeid [å] tilby B, så arbeidsgiver ingen annen løsning enn å gi B en avskjed. 
Kapteinens avgjørelse om bord på fartøyet er suveren, og Lammetun har ikke anledning til å pålegge 
kapteinen om å omgjøre sin bortvisning. De må forholde seg til avtalen de har med Fjord1.» 

Det ble fremsatt krav om forhandlingsmøter som ble avholdt for hver av saksøkerne 18. september 2018. Det 
ble også utført forhandlinger i etterkant av forhandlingsmøtene. 

Den 19. februar 2019 anla saksøkerne søksmål mot Lammetun ved Sogn og Fjordane tingrett. Tilsvar fra 
saksøkte ble inngitt 14. mars 2019. Sakene har vært forent til felles behandling, jf. tvisteloven § 15-2, jf. § 15-1. 

Hovedforhandlingen ble gjennomført 28.-29. mai 2019. Saksøkerne møtte og var bistått av advokat Stine 
Baumann. Lammetun v/ C møtte sammen med sin advokat, Lars Georg Nygaard. 
 
 
2. Partenes anførsler og påstander 
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2.1 Saksøkerne har i korte trekk gjort gjeldende: 
Begge avskjedigelsene er urettmessige. For at vilkårene for avskjedigelse skal være til stede må det foreligge et 
«grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen», jf. skipsarbeidsloven § 5-14 første ledd. 

Avskjedigelsen av både B og A er begrunnet med at de ble bortvist fra MF Nordfjord av kapteinen på fergen. 
Bakgrunnen for bortvisningen synes å være en tvist om kjøregodtgjørelse mellom Lammetun og saksøkerne. 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og må sannsynliggjøre at vilkårene i loven er oppfylt. Avskjed er et 
drastisk virkemiddel, og det må fremstå som nødvendig at arbeidstaker straks fratrer. Avskjedigelsen kan heller 
ikke fremstå som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon, jf. Skoghøy, Gyldendal rettsdata, note 174 til 
skipsarbeidsloven. 

Det anføres at saksøkerne ble avskjediget allerede i personalmøtet 8. august 2018. På starten av møtet uttalte C 
at de var avhengig av å komme til en enighet for at saksøkerne skulle ha et arbeid å gå til. Når møtet ble 
avsluttet og de ikke hadde kommet frem til en enighet, uttalte C at saksøkerne ikke hadde arbeid lengre. 

Uavhengig av om retten finner at saksøkerne ble avskjediget i personalmøtet eller først på et senere tidspunkt, 
anføres det at begge avskjedigelsene er urettmessige og at saksøkerne har krav på erstatning fra tidspunktet for 
avskjed og frem til 31. desember 2018, da arbeidsforholdet etter arbeidsavtalen skulle opphøre. 

For B kreves erstatning, fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 97 595 kroner. For A kreves erstatning, 
fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 87 656 kroner. Erstatningskravene er beregnet basert på en 
månedslønn på 20 625 kroner før skatt (125 timer måneden i 80% stilling med en timelønn på 165 kroner for 
perioden fra avskjedigelse og frem til 31. desember 2018). Feriepengene er basert på en feriesats med 10,2%. 

I tillegg kreves oppreisningserstatning, fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 50 000 kroner for hver 
av saksøkerne. 

Videre kreves betaling av manglende utbetalt lønn for perioden 11. juni og frem til og med dagen før hver av 
saksøkerne ble avskjediget (henholdsvis 7. august og 23. august). B skulle i denne perioden hatt utbetalt 41 250 
kroner, men fikk kun utbetalt 30 433,50 kroner. A skulle i denne perioden hatt utbetalt 55 245 kroner, men fikk 
kun utbetalt 23 760 kroner. Differansene utgjør henholdsvis 10 816,50 kroner og 31 485 kroner. Videre må det 
tillegges feriepenger på henholdsvis 4 474 kroner og 5 992 kroner. 

I tillegg kommer forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven frem til hovedforhandling. 

De samlede kravene utgjør for B 16 353 og for A 39 941 kroner i skyldig lønn og feriepenger. 

Saksøker har lagt ned slik påstand: 

For B: 
1. Avskjeden av B er urettmessig. 

 

2. Lammetun Ferie og Fritid dømmes til å betale B 16 353 kroner i skyldig lønn og feriepenger fra 11. juni 
2018 til 7. august 2018 inkludert forsinkelsesrenter. 

 

3. Lammetun Ferie og Fritid dømmes til å betale B en erstatning basert på rettens skjønn, oppad begrenset til 
147 969 kroner. 

 

4. B tilkjennes sakskostnader. 
 

 

For A: 
1. Avskjeden av A er urettmessig. 

 

2. Lammetun Ferie og Fritid dømmes til å betale A 39 941 kroner i skyldig lønn og feriepenger fra 11. juni 
2018 til 23. august 2018 inkludert forsinkelsesrenter. 

 

3. Lammetun Ferie og Fritid dømmes til å betale A en erstatning basert på rettens skjønn, oppad begrenset til 
137 656 kroner. 

 

4. A tilkjennes sakskostnader. 
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2.2 Saksøkte har i korte trekk gjort gjeldende: 
Både avskjedigelsen av B og avskjedigelsen av A er rettmessig, jf. skipsarbeiderloven § 5-14 første ledd. 

Hva gjelder avskjedigelsen av B vises det til at Lammetun og kapteinen i etterkant av personalmøtet 8. august 
2018 hadde en telefonsamtale hvor det var enighet om at saksøkerne kunne fortsette arbeidet på kiosken så 
lenge det kun var spørsmålet om kjøregodtgjørelse partene var uenige om. Når B møtte kapteinen senere 
samme dag ga han uttrykk for at det fortsatt ikke var orden på noe, og at Lammetun og saksøkerne ikke hadde 
kommet til enighet rundt noen av tvistepunktene. 

Handlingen er et klart brudd på den lojalitetsplikt B hadde overfor sin arbeidsgiver Lammetun og dermed også 
et «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Dette er heller ikke et enkeltstående 
tilfelle, men noe som har gjentatt seg flere ganger ved at B overfor mannskapet på MF Nordfjord har klaget 
over arbeidsvilkårene sine. Det er også dette som er den underliggende årsaken til at kaptein E den 8. august 
2018 fratok B nøklene til kiosken og ga han beskjed om at han ikke fikk lov å komme om bord. 

At det ikke ble gjennomført et drøftelsesmøte forut for avskjedigelsen av B har ikke betydning for 
rettmessigheten av avskjedigelsen. Saksøkte anfører at skipsarbeiderloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-14 annet 
ledd om gjennomføring av drøftelsesmøte forut for avskjedigelse, ikke er et absolutt krav. Det avgjørende er 
om beslutningen om avskjedigelse er truffet på et riktig faktisk grunnlag. Det anføres at personalmøte som ble 
gjennomført samme dag samt den etterfølgende telefonsamtalen mellom C og kaptein E ga Lammetun et riktig 
faktisk grunnlag for beslutningen. Det vises også til at drøftelsesmøter kun skal holdes så langt det er «praktisk 
mulig», jf. skipsarbeiderloven § 5-1 første ledd første setning. 

Hva gjelder avskjedigelsen av A vises det til at Lammetun ga henne flere muligheter til å bekrefte at hun ikke 
ville diskutere sine arbeidsvilkår mv. med mannskapet på MF Nordfjord. Det vises særlig til drøftelsesmøte og 
den etterfølgende epostkorrespondansen mellom A og Lammetun. As manglende bekreftelse på at hun ikke 
ville ta opp temaer som kunne forringe forholdet mellom Lammetun og Fjord1/mannskapet på MF Nordfjord, 
medførte at det for Lammetun ikke var mulig å forhandle frem en situasjon hvor A fikk anledning til å komme 
om bord igjen på fergen. Lammetun hadde dermed ikke andre muligheter enn å avskjedige A. 

Det anføres i den forbindelse at Lammetun ikke kan holdes ansvarlig for Fjord1 eller Es handlinger når han 
valgte å bortvise saksøkerne fra skipet. 

I tillegg vises det til at A ikke informerte arbeidsgiver om forholdene da B ble bortvist fra fergen 8. august 
2018, dette til tross for at hun kjente til forholdene. Dette er i seg selv et brudd på hennes lojalitetsplikt overfor 
arbeidsgiver. 

Subsidiært, for det tilfellet retten kommer til at en eller begge avskjedigelsene er urettmessig, anføres det at de 
fremsatte erstatningskrav er for høye. 

Saksøkte erkjenner at saksøkerne har krav på manglende utbetalt lønn for perioden 11. juni 2018 og frem til det 
tidspunkt hver av de ble avskjediget. Imidlertid anføres det at partene har avtalt at saksøkerne selv skal dekke 
krise- og passasjerkurs dersom arbeidsforholdet opphører før 31. desember 2018. Bestemmelsen må forstås slik 
at den også gjelder i et tilfelle som dette hvor saksøkernes egne handlinger medfører at de blir avskjediget. 

Etter saksøktes beregninger utgjør manglende utbetalt lønn og feriepenger for B: 

 
Manglende utbetalt lønn (timer arbeidet): kr 6 783,00 
Manglende utbetalte feriepenger (timer arbeidet): kr 3 336,84 
Manglende etterbetaling lønn (basert på 80% stilling) kr 2 904,00 
Manglende etterbetaling feriepenger (basert på 80% stilling) kr 296,20 
 
Sum kr 13 350,04 
 
 

For A utgjør det samme: 

 
Manglende utbetalt lønn (timer arbeidet): kr 5 182,00 
Manglende utbetalte feriepenger (timer arbeidet): kr 2 952,03 
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Manglende etterbetaling lønn (basert på 80% stilling) kr 10 164,00 
Manglende etterbetaling feriepenger (basert på 80% stilling) kr 1  036,73 
 
Sum kr 19 334,76 
 

I tillegg kommer forsinkelsesrenter fra lønnskjøring i august. 

Saksøkte har lagt ned slik påstand: 

Saksøker 1 B 
1. Lammetun Ferie og Fritid C frifinnes mot å betale B kr 9.950,04 med lovens rente fra 13.08.2018. 

 

2. B dømmes til å erstatte Lammetun Ferie og Fritid C sakens omkostninger. 
 

Saksøker 2 A 
1. Lammetun Ferie og Fritid C frifinnes mot å betale A kr 15.934,76 med lovens rente fra 13.08.2018. 

 

2. A dømmes til å erstatte Lammetun Ferie og Fritid C sakens omkostninger. 
 
 
 
3. Rettens vurdering 
 
 
3.1 Innledning 
Det bemerkes at retten ikke har funnet grunn til å problematisere at skipsarbeiderloven kommer til anvendelse 
da arbeidet er utført om bord på skip, jf. lovens § 1-2 første ledd første setning. 

Sakene reiser to overordnede spørsmål. Det første spørsmålet er om Lammetuns avskjedigelse av henholdsvis 
B og A er i tråd med skipsarbeiderloven § 5-14 første ledd og § 5-1 første ledd, jf. § 5-14 annet ledd. Det andre 
spørsmålet er hvor mye Lammetun plikter å betale B og A i ubetalt lønn og feriepenger for perioden frem til 
avskjedigelse, herunder om Lammetun har et motregningskrav overfor saksøkerne. 
 
 
3.2 Avskjedigelsen av B 
Retten vurderer først hvilken betydning det har at det ikke forut for avskjedigelsen av B ble gjennomført et 
drøftelsesmøte. 

Det følger av skipsarbeiderloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-14 annet ledd at arbeidsgiver før den treffer en 
beslutning om avskjedigelse, «skal» drøfte spørsmålet med arbeidstaker «så langt det er praktisk mulig». 
Bestemmelsen skal forstås på samme måte som arbeidsmiljøloven § 15-1, jf. Prop.115 L (2012–2013) side 199. 

Drøftelsesplikten gjelder ikke hvor arbeidstaker selv ikke ønsker at det avholdes et drøftelsesmøte. I 
nærværende sak er det imidlertid ingen holdepunkter for at B ikke har ønsket at det gjennomføres et 
drøftelsesmøte. 

Lammetun har anført at personalmøtet som ble holdt den 8. august 2018 tidligere på dagen var tilstrekkelig til å 
oppfylle Lammetuns plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte. Det er i den sammenheng vist til at det ikke ville 
kommet frem andre opplysninger i et drøftelsesmøte enn det som fremkom av opplysninger på personalmøtet 
og i telefonsamtalen mellom C og kaptein E. 

Retten finner at anførselen ikke kan føre frem. I et drøftelsesmøte skal grunnlaget for avskjedigelse drøftes, jf. § 
5-1 første ledd siste setning. I nærværende sak er avskjedigelsen i det vesentligste begrunnet med B sin samtale 
med E, som endte med at E tok fra B nøklene til kiosken og beordret ham i land. Samtalen fant sted i tid etter 
personalmøtet. Det er med andre ord på det rene at samtalen mellom B og E ikke var et tema i personalmøtet. 
At C i personalmøtet ga uttrykk for at situasjonen var prekær og at Lammetun stod i fare for å miste 
kioskvirksomheten på båten, er etter rettens syn ikke i seg selv tilstrekkelig. 

Det bemerkes også at selv om det sentrale formålet med et drøftelsesmøte er å sørge for at en eventuell 
arbeidsrettslig reaksjon treffes på et riktig faktisk grunnlag, skal et drøftelsesmøte også bidra til å unngå at 
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arbeidsforholdet bringes til opphør, jf. Skoghøy, Norsk lovkommentar på rettsdata (2017), note 126 til 
skipsarbeiderloven. 

Etter retten syn fremstår manglende drøftelsesmøte i nærværende sak som uforenlig med begge formål. Det 
vises i den forbindelse både til at Es bortvisning av saksøkerne er bygd på uriktig faktisk grunnlag. Når 
avskjedigelsen av B i det vesentlige er begrunnet i selve bortvisningen, medfører dette etter rettens syn at også 
avskjedigelsen baseres på et delvis uriktig faktisk grunnlag. Videre vises det til avskjedigelsen av B hvor det 
fremgår at det ikke ble gjennomført et drøftelsesmøtet fordi partene «ikkje kjem til einighet og vi ikkje når fram 
til deg om reglane på arbeidsplassen». Etter rettens syn må en arbeidsgiver vise stor varsomhet med å legge til 
grunn antakelser om at man ikke vil få noe ut av drøftelsesmøtet som begrunnelse for å ikke gjennomføre et. I 
et drøftelsesmøte vil både arbeidsgiver og arbeidstaker kunne delta med rådgivere med fagkunnskap om de 
arbeidsrettslige temaene som er bakgrunnen for møtet. Mulighetene for at partene ved tilførelsen av slik 
fagkunnskap vil finne frem til et alternativ til at arbeidsforholdet opphører eller en annen løsning på tvisten, er 
dermed ikke helt usannsynlig. 

Retten kan heller ikke se at Lammetuns anførsler om at det ikke var praktisk mulig å gjennomføre et 
drøftelsesmøte kan føre frem. Det vises i den forbindelse til at arbeidstaker ble avskjediget uten forsøk på 
forutgående drøftelsesmøte, samt Cs forklaring under hovedforhandlingen hvor det ble uttalt at de kunne ha 
gjennomført et drøftelsesmøte forut for avskjedigelsen. 

Lammetun har etter dette ikke overholdt sin forpliktelse til å gjennomføre et drøftelsesmøte. Unnlatelse av å 
gjennomføre drøftelsesmøte er imidlertid ikke i seg selv et grunnlag for at en avskjedigelse er urettmessig, men 
er et moment ved vurderingen, jf. forutsetningsvis Rt-2003-1071 med videre henvisning til Ot.prp.nr.50 (1993–
1994) side 183. Den nevnte høyesterettsavgjørelsen gjelder den tidligere arbeidsmiljøloven § 57 nr. 1 som ble 
videreført ved arbeidsmiljøloven (2005) § 15-1 første ledd, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 334. 

I LG-2010-61725 uttaler lagmannsretten følgende om den nærmere betydningen av manglende drøftelsesmøte: 

«Dersom drøfting kunne vært gjennomført – men likevel er unnlatt – vil domstolene lett komme til at 
oppsigelsen er usaklig. Er det på den annen side klart at feilen ikke kan ha hatt betydning for arbeidsgivers 
beslutning kan det ses bort fra den». 

I nærværende sak er det på det rene at drøftelsesmøte kunne vært gjennomført. Det vises til det som er nevnt 
ovenfor om mulighetene for å avholde drøftelsesmøte før avskjedigelsen. Det er etter rettens syn heller ikke 
utenkelig at feilen kan ha hatt betydning for arbeidsgivers beslutning. Etter rettens syn er det nærliggende at et 
drøftelsesmøte i denne saken hadde endt med et annet utfall enn en avskjedigelse av B. Retten kommer tilbake 
til betydningen av dette i forbindelse med den konkrete vurderingen av avskjedigelsen av B. 

Etter skipsarbeiderloven § 5-14 første ledd kan en arbeidstaker avskjediges om vedkommende har gjort seg 
skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». 

Bestemmelsen er en videreføring av sjømannsloven § 15 nr. 1, og selv om ordlyden i skipsarbeiderloven er 
endret har hensikten vært å videreføre den tidligere rettstilstanden, jf. prop.115 L (2012–2013) s. 207. Tidligere 
rettspraksis om sjømannsloven § 15 nr. 1 er dermed fortsatt relevant. 

Etter ordlyden skal det en del til før et pliktbrudd eller et mislighold av en arbeidsavtale kan karakteriseres som 
henholdsvis «grovt» eller «vesentlig». 

Ifølge prop.115 L (2012–2013) s. 207 er «[p]oenget ... at det må foreligge et så vidt alvorlig forhold at det 
fremstår som nødvendig at arbeidstakeren må fratre straks». 

Det legges videre til grunn at det er samme terskel for avskjed etter skipsarbeiderloven som etter 
arbeidsmiljøloven, og at vurderingstemaene som utgangspunkt er de samme. I nevnte forarbeider s. 142 
fremgår følgende: 

«Utvalget foreslår ikke å endre rettstilstanden med hensyn til adgangen til å gi avskjed, men ser et behov 
for en endret utforming av avskjedsgrunnlaget, jf. lovutkastet § 5-14. For det første er det behov for 
modernisering av ordlyden. Særlig er avskjedsgrunnen «udugelighet» i bokstav a uheldig og gammeldags 
formulert. Videre kan oppregningen gi inntrykk av at avskjedsadgangen skal forstås på annen måte enn 
etter arbeidsmiljøloven og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Slik utvalget forstår gjeldende rett, er 
det tvert i mot slik at avskjedsadgangen tilsvarer aml. § 15-14. Selv om oppregningen har et kasuistisk 
preg, er avskjedsadgangen ikke uttømmende knyttet til konkrete angitte situasjoner. Henvisningen til «grov 
tjenesteforsømmelse» i bokstav c åpner for at andre forhold enn de som er særskilt nevnt, kan gi grunn til 
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avskjed. Sjømannslovens avskjedsadgang er derfor ikke snevrere avgrenset. På den annen side legger 
utvalget til grunn at de oppregnede situasjonene faller innenfor det som vil anses som grovt 
pliktbrudd/vesentlig mislighold. Sjømannsloven gir dermed heller ikke noen videre avskjedsadgang.» 

Det må ved vurderingen av om arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold 
av arbeidsavtalen, foretas en konkret helhetsvurdering. I helhetsvurderingen vil blant annet momenter som 
handlingens art, handlingens virkninger eller skadepotensial, arbeidstakers stilling og arbeidsgivers forhold ha 
betydning, jf. Skjønberg m.fl., Individuell Arbeidsrett (2017), side 466. Det skal videre legges vekt på 
rimelighetshensyn i totalvurderingen, jf. Rt-1988-1188 og Rt-2005-518 (Pornonedlasting). En avskjed kan 
heller ikke fremstå som en «urimelig eller uforholdsmessig reaksjon», jf. nevnte høyesterettsavgjørelser. 

I saker om rettmessigheten av en avskjedigelse, er det arbeidsgiver som har bevisbyrden og som må 
sannsynliggjøre de faktiske forhold som avskjedigelsen bygger på, jf. HR-2001-956. 

Innledningsvis bemerkes at retten ikke finner holdepunkter for at B ble avskjediget allerede i personalmøtet 8. 
august 2018. 

Avskjedigelsen av B er i det vesentlige begrunnet med samtalen mellom B og kaptein E 8. august 2018, hvorpå 
B ble fratatt nøklene til kiosken på MF Nordfjord. 

E har under hovedforhandlingen forklart at B fremstod som tydelig irritert og ga uttrykk for at saksøkerne og 
Lammetun «overhode ikke hadde blitt enige om noe som helst». 

E har videre presisert at han forut for samtalen med B den 8. august 2018 hadde undersøkt situasjonen med 
øvrig mannskap på fergen. Han hadde ikke selv oppfattet noe negativt om B, men fikk beskjed fra øvrig 
mannskap på fergen at de hadde oppfattet at det var dårlig stemning mellom saksøkerne og deres arbeidsgiver 
Lammetun, og at mannskapet opplevde det som «negativt eller ikke veldig positivt». Dette var også 
bakgrunnen for at E, sammen med D, hadde besluttet at Lammetun måtte rydde opp i forholdet. E har videre 
uttalt at B for øvrig oppførte seg høflig, at han ikke utgjorde en sikkerhetstrussel eller lignende, men at 
konflikten mellom Lammetun og saksøkerne var et uromoment som ikke var ønskelig om bord på fergen. 

Retten kan ikke se at det er nødvendig å gå nærmere inn på Es adgang til å bortvise saksøkerne fra fergen. 
Retten finner likevel grunn til å bemerke at den finner det betenkelig at en avskjedigelse skal kunne baseres 
nærmest utelukkende på at en arbeidstaker bortvises fra et fartøy med bakgrunn i en avtale mellom arbeidsgiver 
og selskapet som drifter fergen, i dette tilfellet Lammetun og Fjord1. Det bemerkes i den forbindelse at det er 
uomstridt mellom partene at man i foreliggende sak er utenfor de tilfeller som kan betegnes som en 
sikkerhetstrussel. Retten finner videre grunn til å stille spørsmål ved om de beskrivelser av de faktiske 
omstendighetene på fergen som gjengitt ovenfor fra E sin forklaring, i realiteten ga Fjord1 tilstrekkelig grunn til 
å bortvise saksøkerne og dermed de facto bringe avtalen mellom Lammetun og Fjord1 om drift av kiosken til 
opphør. 

Selv om det åpenbart er klanderverdig og uheldig at en arbeidstaker opptrer på en måte som kan utgjøre en 
risiko for at arbeidstakers forhold til en samarbeidspartner forringes, finner retten at avskjedigelse av B på 
bakgrunn av overnevnte omstendigheter er en uforholdsmessig reaksjon. 

Retten kan heller ikke se at B sin manglende informasjon til arbeidsgiver i etterkant av samtalen med E, gir 
Lammetun et tilstrekkelig grunnlag til å bringe arbeidsforholdet til opphør med umiddelbar virkning. Det vises i 
den forbindelse til at E også informerte C samme dag og forholdsvis kort tid etter samtalen. Det er for retten 
videre klart at saksøktes anførsler knyttet til at B har fremstått som en vanskelig arbeidstaker helt siden forut for 
ansettelsen ikke kan føre frem. Retten har vanskeligheter for å se at B sine henvendelser til C for å undersøke 
om saksøkerne fikk jobben eller – etter å ha fått jobben – kom med forslag til hvordan kiosken kunne drives, 
skal tale i retning av at avskjedigelsen i denne saken er rettmessig. 

Etter en samlet vurdering, hvor det særlig legges vekt på at avskjedigelsen fremstår som en uforholdsmessig 
reaksjon og at det ikke er gjennomført drøftelsesmøte selv om det var mulig, finner retten at det ikke foreligger 
et grovt pliktbrudd eler vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som gir grunnlag for avskjed etter 
skipsarbeidsloven § 5-14 første ledd. 

Kravet om erstatning behandles i punkt 3.4 nedenfor. 
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3.3 Avskjedigelsen av A 
Det neste spørsmålet er om avskjedigelsen av A var rettmessig, jf. skipsarbeiderloven § 5-14 første ledd. 

Hva gjelder de generelle utgangspunkter for avskjedigelsesvurderingen vises det til punkt 3.2 ovenfor. 

C har under hovedforhandlingen uttalt at A gjorde en god jobb og at de ikke har noe konkret å utlede på hennes 
utførelse av arbeidet. Begrunnelsen for at hun likevel ble avskjediget var at også hun var blitt bortvist fra 
fergen, at hun ikke informerte Lammetun om omstendighetene straks hun ble klar over bortvisningen og at hun 
i drøftelsesmøtet og den etterfølgende e-postkorrespondansen ikke kunne bekrefte at hun ikke ville diskutere 
sin manglende kjøregodtgjørelse med mannskapet på MF Nordfjord. 

Retten finner grunn til å bemerke at både C og F har uttalt at de ikke har konkrete opplysninger om at A skal ha 
diskutert temaet med mannskapet på MF Nordfjord. De har begge uttalt at A har hatt en rolig fremtoning og at 
det var B som var den som kom med krav. De har likevel uttalt at de «oppfattet» det slik at A stilte seg bak sin 
kollega og samboer hva gjaldt kravene. 

E har under hovedforhandlingen gitt uttrykk for at han aldri har møtt A før, og at han bare antok at hun også 
stilte seg bak kravet til B og dermed var en del av problemet. 

Terskelen for å avskjedige en arbeidstaker er høy. Selv om det ikke kan utelukkes at en arbeidstakers 
manglende vilje til å innrette seg etter arbeidsgivers instrukser, herunder om å ikke omtale sin arbeidsgiver på 
en negativ måte, fremstår avskjedigelsen i nærværende sak som en uforholdsmessig reaksjon. Det er ingen 
holdepunkter for at A har skapt – eller for den slags skyld ville skapt om hun kom tilbake på arbeidsplassen – 
en slik uro som E beskriver blant mannskapet på fergen. Som allerede nevnt finner retten også grunn til å stille 
spørsmål om den uroen som E viser til var av en slik type at det var grunn til å bortvise saksøkerne fra fergen. 

Hva gjelder anførslene knyttet til at A ikke informerte Lammetun straks hun var klar over at saksøkerne var 
bortvist fra fergen, vises det til det som er nevnt ovenfor om at E tok kontakt med Lammetun forholdsvis kort 
tid etter hendelsen. 

Etter en samlet vurdering finner retten det klart at hverken bortvisningen fra fergen, manglende informasjon til 
Lammetun i etterkant av bortvisningen eller manglende villighet til å bekrefte at hun ikke ville ta opp temaet 
kjøregodtgjørelse med de andre på fergen, hverken isolert eller samlet, kan anses å være grove pliktbrudd eller 
et vesentlig mislighold av As arbeidsavtale med Lammetun. 

Kravet om erstatning behandles nedenfor. 
 
 
3.4 Erstatning for urettmessig avskjed 
Erstatning for urettmessig avskjed fastsettes i samsvar med skipsarbeiderloven § 5-11 annet ledd, jf. § 5-14 
siste ledd siste setning. 

Etter § 5-11 annet ledd andre setning skal erstatningen «fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under 
hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendigheten for øvrig». 

Det fremgår av Prop.115 L (2012–2013) side 205 at bestemmelsen svarer til og må forstås på samme måte som 
arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd. Videre fremgår det på samme side at «[d]et er forutsatt et erstatningen 
minst skal dekke økonomisk tap, og i tillegg kan inneholde et oppreisningselement». 

For B er det fremsatt et krav om erstatning basert på rettens skjønn oppad begrenset til 147 969 kroner. 

For A er det fremsatt et krav om erstatning basert på rettens skjønn oppad begrenset til 137 656 kroner. 

Av de nevnte krav utgjør 50 000 kroner krav om oppreisningserstatning. De resterende summer er basert på 
arbeidstakers månedslønn fra tidspunktet for avskjedigelsene og frem til utløpet av arbeidsavtalen, 31. 
desember 2018. Det er også dette som er bakgrunnen for at kravene for henholdsvis B og A er ulike. 

Saksøkte har anført at kravene er for høye. 

Retten kan ikke se at anførselen kan føre frem. Det økonomiske tapet B og A har blitt påført som følge av 
avskjedigelsene utgjør henholdsvis 97 969 kroner og 87 656 kroner. Kravene er beregnet på saksøkernes 
månedslønn for perioden fra de ble avskjediget og frem til arbeidsforholdet skulle opphøre, 31. desember 2018. 
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I tillegg er det lagt til feriepenger med en feriepengesats på 10,2%. Retten finner at beregningen er dekkende 
for det økonomiske tapet saksøkerne er påført i nevnte periode som følge av avskjedigelsene. 

Retten viser til at det er et klart utgangspunkt at en arbeidstaker skal ha dekket lønnskravet fullt ut, jf. Rt-2001-
1253. Det skal dermed som utgangspunkt heller ikke gjøres fradrag for andre ytelser med mindre 
arbeidstakeren har vært forholdsvis lenge ute av stillingen, noe som ikke er tilfelle i nærværende sak. Det skal 
videre heller ikke gjøres fradrag for dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller lignende sosiale ytelser som en 
arbeidstaker mottar, jf. blant annet Rt-2005-518 (Pornonedlasting). 

Retten finner også at det skal gis oppreisningserstatning. Etter en samlet vurdering finner retten at B skal 
tilkjennes 35 000 kroner og A 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Det er i vurderingen sett hen til 
saksøkernes økonomiske tap, saksøkernes, og særlig for Bs del, medvirkning til situasjonen som foranlediget 
avskjedigelsen fra arbeidsgivers side, arbeidsgivers forhold og forholdene for øvrig, herunder at arbeidsgiver 
har tilbakeholdt lønn og feriepenger arbeidstakerne har hatt krav på uten tilstrekkelig hjemmel og 
arbeidsforholdets varighet. 

Oppfyllelsesfristen settes til to uker. 
 
 
3.5 Krav på manglende utbetalt lønn og feriepenger 
B har fremsatt et krav på manglende utbetalt lønn og feriepenger fra 11. juni 2018 til og med 7. august 2018 på 
totalt 16 353 kroner inkludert forsinkelsesrenter. 

A har fremsatt et krav på manglende utbetalt lønn og feriepenger fra 11. juni 2018 til og med 23. august 2018 
på totalt 39 941 kroner inkludert forsinkelsesrenter. 

Forsinkelsesrentene er basert på lønnskjøring fra august og frem til hovedforhandlingen. 

Av nevnte summer har saksøkte erkjent å skylde 9 950,04 kroner og 15 934,76 kroner til henholdsvis B og A, 
likevel slik at det også utmåles forsinkelsesrenter fra lønnskjøring i august. 

Differansen mellom saksøkernes krav og det saksøkte erkjenner, skyldes i det vesentlige at saksøkte har 
redusert hver av kravene med 3 400 kroner som følge av anførslene om motregning for avgift til krise- og 
passasjerkurs. I tillegg har saksøkte ikke inkludert forsinkelsesrenter og heller ikke lønn for A i perioden fra 8. 
august 2018 og frem til dagen hun ble avskjediget. 

Retten finner det for det første klart at A har krav på lønn også for perioden fra 8. august 2018 og frem til og 
med 23. august 2018. At arbeidstaker ikke hadde arbeid/annet arbeid å tilby henne i perioden endrer ikke dette. 

Retten finner videre at saksøkerne ikke kan holdes ansvarlig for avgift til krise- og passasjerkurset. Ordlyden i 
vedlegget til arbeidsavtalen, «dersom du sluttar i jobben», kan ikke forstås slik at den også gir arbeidsgiver rett 
til å holde arbeidstakerne økonomisk ansvarlig dersom grunnen til at arbeidstakerne «sluttar i jobben» er 
arbeidsgivers urettmessige avskjedigelse av arbeidstakerne. 

Det har under hovedforhandlingene vært ført begrenset med bevis rundt partenes beregninger av kravene. 
Retten finner likevel saksøkers krav tilstrekkelig sannsynliggjort og viser til at det er beregnet basert på 
differansen mellom en månedslønn på 20 625 kroner før skatt og det arbeidstakerne har fått utbetalt. I tillegg 
kommer feriepenger på 10,2% og forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven beregnet fra lønnskjøringen i 
august og frem til hovedforhandling. 

Lammetun skal etter dette betale til B 16 353 kroner i lønn og feriepenger fra 11. juni 2018 til og med 7. august 
2018, og til A 39 941 kroner i lønn og feriepenger fra 11. juni 2018 til og med 23. august 2018. Begge beløpene 
inkluderer forsinkelsesrenter. 

Oppfyllelsestiden settes til to uker. 
 
 
4. Sakskostnader 
Etter tvisteloven § 20-2 første ledd har en part som har vunnet saken, krav på full erstatning for sine 
sakskostnader. Etter annet ledd anses saken som vunnet blant annet hvis parten har fått medhold «fullt ut eller i 
det vesentlige». Ved vurderingen av om en part har vunnet fullt ut eller i det vesentlige, må domsresultatet 
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sammenholdes med partenes påstander. Det skal tas utgangspunkt i påstandene slik de lød i stevningen og 
tilsvaret, selv om de under sakens gang blir redusert eller frafalt, jf. Rt-2010-1239. 

Selv om de saksøkte har endret påstanden fra at avskjedigelsene er ugyldig til at avskjedigelsene er urettmessig, 
samt redusert både kravet om erstatning og oppreisningserstatning, finner retten at de saksøkte må ansees for å 
ha vunnet saken i det vesentlige. 

Advokat Baumann har fremlagt en sakskostnadsoppgave hvor det samlede salærkravet utgjør 122 200 kroner 
inkludert merverdiavgift. Kravet inkluderer også 2 080 kroner i reisetid og forberedelser mellom dag 1 og 2. 

Lammetun, ved sin prosessfullmektig, har ikke fremmet innsigelser til sakskostnadsoppgaven. 

Retten finner at det fremsatte salærkravet fra saksøkerne er rimelig og at det står i forhold til sakens omfang og 
den nødvendige tid som er medgått til saksforberedelse, utveksling av prosesskriv og avvikling av 
hovedforhandling, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 

Sakskostnadsoppgaven fra advokat Baumann legges til grunn. 

Dommen er enstemmig. 
 
 

Domsslutning 
I sak mellom B og Lammetun Ferie og Fritid C: 
1. Lammetun Ferie og Fritid C dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, å betale B: 

 

a) 97 969 – nittisjutusennihundreogsekstini – kroner i erstatning for økonomisk tap, og 
 

b) 35 000 – trettifemtusen – kroner i oppreisningserstatning. 
 

2. Lammetun Ferie og Fritid C dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, å etterbetale lønn og 
feriepenger til B med 16 353 – sekstentusentrehundreogfemtitre – kroner for perioden 11. juni 2018 til 7. 
august 2018. 

 

I sak mellom A og Lammetun Ferie og Fritid C: 
1. Lammetun Ferie og Fritid C dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, å betale til A: 

 

a) 87 656 – åttisyvtusensekshundreogfemtiseks – kroner i erstatning for økonomisk tap, og 
 

b) 50 000 – femtitusen – kroner i oppreisningserstatning. 
 

2. Lammetun Ferie og Fritid C dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, å etterbetale lønn og 
feriepenger til A med 39 941 – trettinitusennihundreogførtien – kroner for perioden 11. juni 2018 til 23. 
august 2018. 

 

Samlet for begge saker: 
Lammetun Ferie og Fritid C dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, å betale B og A sine 
sakskostnader med, totalt for begge, 122 200 – etthundreogtjuetotusentohundre – kroner. 
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Instans Senja tingrett – Dom 
Dato 2019-04-11 
Publisert TSENJ-2018-152351 – TSENJ-2018-152389 – TSENJ-2018-152424 
Stikkord Arbeidsrett. Seksuell trakassering. #metoo. Omsorgsplikt. Erstatning. Oppreisning. 

Likestillingsloven (2013) § 8. Likestillings- og diskrimineringsloven (2017) § 13. 
Arbeidsmiljøloven § 4-1, jf. § 4-3. 

Sammendrag Spørsmål om en kvinne på 21 år var utsatt for seksuell trakassering på 
arbeidsplassen av bedriftens kunder, jf. likestillingsloven § 8 (likestillings- og 
diskrimineringsloven § 13). En av kundene frikjent, da retten ikke fant det bevist at 
det hadde forekommet handlinger som kvalifiserte til seksuell trakassering. Også 
spørsmål om arbeidsgivers plikt til å «forebygge og forhindre trakassering og 
seksuell trakassering» jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd var 
overholdt. Oppreisning og erstatning. Saksomkostninger. 

Saksgang Senja tingrett TSENJ-2018-152351, TSENJ-2018-152389, TSENJ2018-152424 
(18-152351TVI-SENJ, 18-152389TVI-SENJ, 18-152424TVI-SENJ). 

Parter A (advokat Tina Storsletten Nordstrøm) mot [Bedrift1] AS , B og C (advokat 
Hedvig Cecilie Svardal). 

Forfatter Dommerfullmektig Christine Strøm Sandtangen. 
 

 
 

 

Sakene gjelder krav om erstatning for økonomisk tap og oppreisningserstatning grunnet seksuell trakassering. 
 
 
1. Framstilling av saken 
A er en ung kvinne på 22 år, oppvokst i [Sted1] på [Sted2] og utdannet industrimekaniker. Hun begynte som 
mekanikerlærling hos [Bedrift1] AS den 01.09.2015 og gikk over i fast stilling som industrimekaniker den 
01.07.2017 etter bestått fagprøve og mottatt fagbrev. Hun har i perioden vært eneste kvinnelige mekaniker i 
[Bedrift1] AS. 

[Bedrift1] AS ble stiftet i 5. februar 1990 i [Sted3] på [Sted2]. Selskapet driver med mekanisk virksomhet på 
eget industriområde, med verkstedhall, maskinverksted, lager og en kai. Ved utløpet av 2018 hadde selskapet 
15 ansatte. Selskapets daglig leder fra 2012 til oktober/november 2017 var D, etterfulgt av E. 

B og C er kunder av [Bedrift1] AS. C er driftstekniker hos [Bedrift2] («[Bedrift2]»), som er en av [Bedrift1] 
AS' største kunder. Før dette har han jobbet hos [Bedrift1] AS i mange år, blant annet som sveiser. Han jobber 
fortsatt tidvis hos [Bedrift1] AS på prosjekt. B er pensjonist, men driver fortsatt næring som fisker. Han har en 
fiskebåt, som i 2016 og 2017 sto hos [Bedrift1] AS for reparasjon. 

En gang før sommer 2017 tok A kontakt med daværende daglig leder D og fortalte om ubehageligheter på 
arbeidsplassen fra to av bedriftens kunder – C og B. D og A hadde i det følgende flere samtaler om dette. 

Den 15.09.2017 kontaktet A sin lege og fortalte at hun følte seg utrygg på jobben på grunn av «kunder som tar 
på henne». Legen anbefalte henne å gå til politiet og satt opp en time for konsultasjon. Den 18.09.2017 ble hun 
sykemeldt frem til 29.09.2017 grunnet «psykisk ubalanse/krisereaksjon». 

Som en følge av A og Ds dialog og sykemeldingen, ble det av D iverksatt tiltak i form av at de aktuelle 
kundene ble nektet adgang til arbeidsplassen og verkstedet, samt at A ble omplassert slik at hun kunne jobbe 
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administrativt. Hun gikk da inn som vikar for en av de kontoransatte – F – som var sykemeldt. Videre orienterte 
D selskapets styre om saken. D tok også kontakt med Cs arbeidsgiver ([Bedrift2]) og Bs samarbeidspartner – G 
– og informerte om at C/ B ikke skulle komme til verkstedet. 

Den 21.09.2017, mens A er sykemeldt, kontakter As overordnede, verkssjef H, A per SMS og spør om hun har 
anledning til å komme på jobb dagen etter. Han skriver at hun i så fall kan velge mellom ulike arbeidsoppgaver, 
men at hun ikke skal føle seg presset til å komme på jobb og at hun må kjenne etter selv om det er greit. A 
svarer H med at: 

«Æ blir å holde mæ heime. Så lenge æ ikkje veit om di karran e borte f ra verkstede og nåkka blir gjort, så 
kjæm ikkje æ dit...» 

Ved utløpet av sykemeldingen den 29.09.2017 gikk A til politiet. Hun snakket med en betjent, men anmeldte 
ikke forholdet. 

Den 02.10.2017 kontaktet A igjen lege, og forklarte at hun igjen hadde møtt på en av kundene som skulle være 
utestengt på arbeidsplassen. Legen rådet henne til å ta dette opp med sjefen på nytt, samt å kontakte 
Arbeidstilsynet. A kontaktet Arbeidstilsynet, uten å få noe videre bistand derifra. Sykemeldingen blir ikke 
forlenget, og hun fortsetter på arbeid, i den administrative stillingen. 

Den 03.10.2017 søkte A på nye jobber. Den 19.10.2017 skrev D en attest til A. 

I november 2017 starter E som daglig leder ved [Bedrift1] AS. D og E hadde da en to ukers periode med 
overlapp. D orienterte da E om saken, og hvilke tiltak som var blitt gjort. 

E anså situasjonen i forhold til [Bedrift2] og C som «uholdbar» og spurte derfor A om hun kunne tenke seg et 
møte med han selv og C. Dette sa A ja til. A ble senere i desember plassert tilbake på verkstedet, da I tiltrådte i 
Fs stilling. Fra desember 2017 skjer det en rekke administrative og driftsmessige endringer hos [Bedrift1] AS, 
og det oppstår konflikter på arbeidsplassen, der flere ansatte er misfornøyd med endringer og/eller den nye 
ledelsen. 

Den 08.01.2018 kontaktet A styreleder J per e-post, hvor hun blant annet skrev følgende: 

Hei J! 

Jeg vil med denne e-post fortelle deg hvordan ting er for meg hos [Bedrift1]. Som tidligere daglig leder 
sikkert har fortalt, har jeg hatt problemer med noen av våre kunder. Etter vi fikk ny daglig leder, er det han 
jeg har måtte prate med angående dette. Han kalte inn til møte rett etter tidligere daglig leder var sluttet, 
hvor han ville snakke med meg og en av kundene det gjelder, om hva problemet var og for at vi skulle 
komme til en enighet om hvordan ting skulle være. Under møte, fikk jeg fortalt litt av mine problemer med 
vedkommende, mens resten av møte satt jeg å hørte på hvor «teit» E og kunden syntes kampanjen om 
seksuell trakasering var og er, og hvor trist dette hadde vært for kunden. Etter møtet fikk jeg høre at 
kunden hadde vært hos min gamle arbeidsgiver og pratet om at kunden og E ikke trodde på meg når det 
kom til hva jeg mente kunden hadde gjort. E sa også til meg da jeg konfronterte han med dette, at han 
syntes «synd» i kunden. 

Jeg har også prøvd å snakket med E om hvordan ting burde være, blant annet da jeg avbrøt møtet deres 
forrige uke, om en annen kunde. Dagen etter snakket jeg med E, hvor han da nesten ikke så på meg, og det 
virket som han helst ville unngå samtalen. [ ... ] 

Jeg vil også fortelle deg at med den daglige lederen som nå er, føler jeg meg ikke trygg på min egen 
arbeidsplass. Jeg kan kun snakke for meg selv, men vet at E får andre også til å føle seg utrygg, da han 
snakker nedlatende til samtlige kollegaer. 

J svarer samme dag at: 

Hei 

Beklager at du ikke får den respons du fortjener på det du beskriver. Jeg skal selvfølgelig ta dette opp med 
daglig leder allerede i morgen og prøve å få orden på dette det skal selvsakt ikke være slik at hverken du 
eller andre føler seg utrygg eller ikke blir tatt på alvor på arbeidsplassen. [ ... ]. 

Dagen etter, den 09.01.2018, følger han opp ved en ny e-post, hvor han skriver at: 

Hei igienn. 
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Har snakka med E. 

Når det gjelder B A har han gitt ordre om at vedkomende ikke får oppholde seg i sveisehall området, om 
han har noe skal hendvendelsen gå til kontor. Ut over det beklager E at du føler deg ikke godt nok ivaretatt 
og han vil ta kontakt. Æ anbefale deg også selv å ta nødvendig inniativ ovenfor ledelse for nødvendig 
opprydding slik at alt kommer opp. 

Dette må ikke få vare over tid, det er ikke bra for oss alle. 

Den 15.01.2018 blir A igjen sykemeldt frem til 29.01.2018 med diagnose «T10 svikt i trivsel». Hun opplyste da 
til lege at hun søkte seg til nytt arbeid. Denne sykemeldingen ble senere forlenget til 12.02.2018. 

Den 01.02.2018 ble det avholdt et møte mellom A og arbeidsgiver v/ I angående oppfølgingsplan. Av 
møtereferatet, signert av begge parter, fremkommer følgende: 

[ . . ] 

Arbeidstaker opplyser at årsaken til sykemeldingen er trakassering på jobb og opplever lite tillit fra daglig 
leder. 

Arbeidsgiver foreslår følgende tiltak: 
1. Aktuelle kunde får skriftlig beskjed om at han ikke er ønsket i verkstedet, hvis det er eventuelle ting 

vedkommende vil ta opp så må døren på oversiden brukes for å komme inn på kontorene. 
 

2. Daglig leder og arbeidstaker skal behandle hverandre med gjensidig respekt og på den måten jobbe 
med deres relasjon slik at det kan være trygt å være på samme arbeidsplass. 

 

Arbeidstaker sier hun skal jobbe med seg selv mentalt for å være i stand til å være på jobb 100%. Hun 
forventer å være tilbake i jobb fom. mandag 12. februar. 

Den 06.02.2018 kontaktet arbeidsgiver As lege. Det ble i samtalen opplyst av arbeidsgiver om at det var 
iverksatt noen tiltak, men at for å se om de fungerer betinger dette at hun er tilbake på arbeid. 

Samme dag sendte verneombud K en e-post til styreleder J, hvor han redegjorde for store 
kommunikasjonsproblemer og konflikter mellom ansatte og daglig leder/styret. X viser til at personalsaker ikke 
håndteres på riktig måte, at daglig leder har en «stressende adferd» på de ansatte som blant annet har medført 
arbeidsuhell, og at taushetsplikten ikke overholdes m.m. Avslutningsvis skriver K i e-posten at: 

Enda et problem er at daglig leder tillater at uvedkommende har adgang til verkstedet, samt at 
uvedkommende som tidligere er vist bort fra verkstedet, fortsetter å komme tilbake. Vil også ta opp 
uprofesjonell håndtering av personalsaker mellom ledelse og styre. Henvendelser til styrets leder fra ansatt 
angående trakassering fra kunde blir direktesendt til daglig leder uten at styret har tatt tak i dette. Daglig 
leder kaller da inn vedkomne ansatt til møte på kontoret, for å få frem hvor skuffende det er å bli 
konfrontert med dette. ansatte har i lang tid søkt hjelp fra daglig leder og valgte å gå direkte tit styret da 
fremstilling av nødvendige tiltak ikke er av interesse fra daglig ledelse.[ ... ] 

Styrets interesse for de ansattes arbeidshverdag burde bli bedre, da flere vurderer å slutte, og noen har 
allerede levert oppsigelse. 

Den 08.02.2018 ringte A igjen til lege for å forlenge sykemeldingen som utløp 12.02.2018. I denne samtalen 
fortalte A at det også var en arbeidskonflikt etter at ny daglig leder startet i begynnelsen av desember – at flere 
har sluttet og at det var «kaos på arbeid nå». Sykemeldingen ble deretter forlenget fra 13.02.2018 – 25.02.2018. 

Den 12.02.2018 kontaktet arbeidsgiver igjen lege for å rådføre seg om hvordan de kunne tilrettelegge. Legen 
orienterte på generelt grunnlag om at tiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen er arbeidsgivers ansvar, og at 
dersom det er behov for mer assistanse i forhold til dette, bør NAV kontaktes eventuelt med forespørsel om 
tidlig dialogmøte. 

Samme dag sier A opp sin stilling hos [Bedrift1] AS: 

Jeg ønsker herved å si opp min stilling som mekaniker ved [Bedrift1] med øyeblikkelig virkning. Dermed 
søker jeg med dette samtidig om fritak fra å jobbe ut min oppsigelsestid. 

Den 22.02.2018 kontaktet A igjen lege per telefon for å forlenge sykemeldingen som utløper 25.02.2018. Hun 
har på dette tidspunktet fått ny jobb som hun skal begynne i 05.03.2018. Den 26.02.2018 forlenges 
sykemelding med én uke – til 02.03.2018. 
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A tiltrår deretter i ny stilling som lærerassistent (vikariat), med lavere timelønn enn hos [Bedrift1] AS. Den 
21.03.2018 ble det avholdt et møte mellom Fellesforbundet, daglig leder E, I, verneombud X og A, hvor temaet 
var erstatning for seksuell trakassering. Partene kom ikke til enighet i dette møtet. 

A arbeidet som lærerassistent i 5 måneder, før hun fra august 2018 gikk inn til vernepliktig førstegangstjeneste, 
som hun fortsatt per i dag avtjener. 

Ved stevninger av 09.10.2018 har A ved advokat Katrine Rygh Monsen (senere Tina Storsletten Nordstrøm) 
reist sak mot hhv. C, B og [Bedrift1] AS med krav om erstatning og oppreisning. De tre saksøkte, alle 
representert ved advokat Hedvig Cecilie Svardal, tok til motmæle ved tilsvar av 09.11.2018 med påstand om 
frifinnelse. 

Etter enighet mellom partene og retten, ble de tre sakene den 09.01.2019 besluttet forent til felles behandling, 
jf. tvl. § 15-6. 

Hovedforhandling i sakene ble holdt den 04.03.2019 – 06.03.2019. 

A møtte sammen med sin prosessfullmektig, advokat Tina Storsletten Nordstrøm, og avgav forklaring. Hva 
gjelder de saksøkte, møtte C og B, samt [Bedrift1] AS ved partsrepresentant E (etter fullmakt), alle med 
prosessfullmektig Hedvig Cecilie Svardal. Samtlige av de saksøkte avga forklaring. 

Det ble for øvrig hørt 16 vitner i sakene, og ellers foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. 
 
 
2. Saksøkers påstandsgrunnlag 
Saksøker har i hovedsak anført følgende: 

Seksuell trakassering er forbudt etter likestillings- og diskrimineringslovens (ldl) § 13. A har beskrevet 
konkrete hendelser, utført av B og C, som i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven anses som 
seksuell trakassering, jfr. ldl § 13 3. ledd. Det følger videre av bestemmelsens 6. ledd, at arbeidsgiveren og 
ledelsen i [Bedrift1] AS, skal forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Ldl § 29 forbyr 
diskriminering jf. § 13 og § 6 på alle sider av arbeidsforholdet. 

Det fremgår videre av arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-1 at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig. 
Det er arbeidsgiverens ansvar å påse at dette overholdes. Av aml. § 4-3 fremgår det at det er arbeidsgiverens 
ansvar å forhindre at trakassering og utilbørlig opptreden finner sted. A har gjentatte ganger blitt utsatt for 
seksuell trakassering på arbeidsplassen fra to av arbeidsgiverens kunder, B og C. Arbeidsgiveren har vært klar 
over at trakasseringen har foregått uten å agere på en slik måte at trakasseringen har opphørt. Dette er et klart 
brudd på både ldl § 13, 6. ledd og § 29 samt aml. § 4-1 og § 4-3. 

Arbeidsgiverens kritikkverdige og mangelfulle håndtering av situasjonen på arbeidsplassen bryter med flere 
deler av bestemmelsene. Det anføres at arbeidsgiveren i utgangspunktet er erstatningsansvarlig på 
objektivgrunnlag, jf. ldl  § 38, men uansett har utvist tilstrekkelig skyld og er erstatningsansvarlig etter 
skadeerstatningslovens (skl) § 2-1, § 3-1 og § 3-5. 

Det anføres at B og C har utvist tilstrekkelig skyld og er erstatningsansvarlige i medhold av ldl § 38 og skl § 3-
1 og § 3-5. 

A har blitt sykmeldt som følge av handlingene, og så seg til slutt nødt til å søke nytt arbeid med lavere lønn slik 
at hun ble påført et økonomisk tap. Det er årsakssammenheng mellom handlingene utført av de saksøkte og det 
tapet som A har lidt. 

Det anføres at de saksøkte dermed er forpliktet til å betale erstatning til A for det økonomiske tapet som hun har 
lidt, samt det fremtidstap hun vil bli påført som følge av den seksuelle trakasseringen og forholdene på 
arbeidsplassen jf. ldl § 38 og skl § 3-1. I tillegg kreves oppreisningserstatning pro rata i medhold av ldl § 38 og 
skadeserstatningsloven § 3-5. 
 
 
Ad. erstatningskravet 
Det anføres at skadevolderne hefter solidarisk for det økonomiske tapet handlingene har medført jf. 
skadeerstatningslovens § 5-3. 
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A sa opp stillingen sin 12.02.18 og fratrådte, etter avtale med arbeidsgiveren, med umiddelbar virkning. A 
tiltrådte nytt arbeid, et vikariat, i begynnelsen av mars 2018 hvor hun tjente dårligere enn hun gjorde hos 
[Bedrift1] AS. Vikariatet utløp 30.06.18. A avtjener i dag førstegangstjeneste. 

[Sted2] har et lite arbeidsmarked. For A vil det være svært vanskelig å komme seg i et annet arbeid hvor hun 
kan gjøre nytte av sitt fagbrev. Videre er det uvisst om hun vil få seg ny jobb etter endt militærtjeneste, evt. 
dimittering. 

Det lidte tapet er beregnet til kr 255.605,–. Tapets størrelse, dersom det blir konstatert ansvar og 
årsakssammenheng, er etter hva denne part har forstått, ikke bestridt. 

Kravet utgjør som følger: 
Lønn i vikariatet: Fast bruttolønn pr mnd kr 24.500,00,– 
 Lønn [Bedrift1]:kr 200,75 x 
162,5 timer 

kr 
32.621
,87,– 

Differanse kr 32.621,87 – 24.500,00 kr 8.121,87,– 
Tap pr mnd: kr 8.122,– x 4 måneder kr 32.488,00,– 
Fremtidstap 6 mnd x kr 
32.621,87 

kr 
195.73
1,22 

Totalt kr 228.219,22 
+ Feriepenger: kr 228.219,22,– x 12% kr 27.386,30 
Sum kr 255.605,52,– 
 

================================================ 

I tillegg kreves oppreisningserstatning i samsvar med nivået i rettspraksis med kr 80.000,– pro rata jf. skl § 3-5. 
 
 
Saksøkers påstand 
I sak mot B (18-152389TVI-SENJ): 
1. B dømmes in solidum med C og [Bedrift1] AS til innen to uker å betale erstatning til A for lidt og fremtidig 

inntektstap, samt feriepenger, fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall 
til betaling skjer. 

 

2. B dømmes til innen to uker å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. A tilkjennes sakskostnader. 
 

I sak mot C (sak 18-152424TVI-SENJ): 
1. C dømmes in solidum med B og [Bedrift1] AS til innen to uker å betale erstatning til A for lidt og fremtidig 

inntektstap, samt feriepenger, fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall 
til betaling skjer. 

 

2. C dømmes til innen to uker å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. A tilkjennes sakskostnader. 
 

I sak mot [Bedrift1] AS (sak 18-152351TVI-SENJ): 
1. [Bedrift1] AS dømmes in solidum med B og C til innen to uker å betale erstatning til A for lidt og fremtidig 

inntektstap, samt feriepenger, fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall 
til betaling skjer. 

 

2. [Bedrift1] AS dømmes til innen to uker å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. A tilkjennes sakskostnader. 
 
 
 
3. De saksøktes påstandsgrunnlag 
De saksøkte har i hovedsak anført følgende: 
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Det gjøres gjeldende at kravene som fremsettes er grunnløse, det foreligger ikke handlinger som faller inn 
under likestillings- og diskrimineringsloven § 13 slik det anføres fra A sin side. Det synes ikke å være bevis for 
saksøkers grove påstander. 

[Bedrift1] AS, B og C kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Det gjøres videre gjeldende at det ikke foreligger 
brudd på arbeidsmiljøloven § 4-1 og § 4-3. Arbeidsmiljøet er i henhold til lovens krav. 

Da det ikke foreligger ansvarsgrunnlag er det ikke grunnlag for erstatning etter ldl § 38 eller 
skadeserstatningsloven § 2-1 og § 3-5. 

Da arbeidstaker selv har sagt opp foreligger det ikke økonomisk tap som har adekvat årsakssammenheng med 
det påstått ansvarsgrunnlag. 

Rutinebeskrivelsen som er fremlagt var ikke de gjeldende for tidspunktet som gjelder i denne sak. Rutinene 
som er fremlagt er utarbeidet av I etter at han tiltrådte 14. desember 2018. 

Gjeldende rutiner ble uansett ikke fulgt da det ble utvekslet korrespondanse mellom styreleder J og A, samt 
med K. Dette var ikke i henhold til bedriftens rutiner for konflikthåndtering. 

Når det gjelder møtereferat fra møte med Fellesforbundet påpekes det at Fellesforbundets representant omtalte 
hendene på ryggen som et seksuelt overgrep, I påpekte at han ønsket å få det nevnt i møtereferatet. Til tross for 
dette unnlot referent å ta det med. [Bedrift1] AS, B og C mener de ikke har gjort noe galt. I møte med 
Fellesforbundets representant, stilte bedriften spørsmålstegn med hvorfor ikke dette påståtte «seksuelle 
overgrepet» var anmeldt til politiet. K svarte da at de hadde vært i kontakt med politiet. Det kom ikke noen svar 
på hvorfor det ikke var anmeldt. 

D og H har forklart at når administrasjonsmedarbeideren F ble sykemeldt, ble A flyttet til kontoret i 50 prosent 
stilling. Når F kom tilbake i sin jobb, måtte A tilbake på gulvet. Mistenkelig nok var det i samme periode som 
hun ble «flyttet ned» på gulvet igjen at denne saken kom opp. 

Det har heller ikke i samtaler vært nevnt noe om pågående trakassering. I tillegg så kommer det tydelig frem av 
sykemeldingen datert 15.01.18-29.01.18 at hun er diagnostisert med «svikt i trivsel» samt «konflikt med daglig 
leder». Videre vil [Bedrift1] poengtere at i forbindelse med oppfølgingsplan tok også I aktivt kontakt med 
sykemelder da A selv ikke hadde noen forslag til hvordan hun kunne komme tilbake i arbeid. Sykemelder 
hadde heller ingen forslag eller kommentarer. Totalinntrykket var at verken A eller sykemelder hadde noen 
intensjon om å være med å bidra til løsninger som gjorde at hun kunne være 100 prosent i arbeid. 

A har i tillegg vist tydelige tendenser på uakseptabel adferd. 

Oppsigelsen fra saksøker er datert 12.2.2018, det fremstår som saksøker har søkt andre jobber allerede fra 
3.10.2017. 
 
 
Saksøktes påstand 
I sak 18-152351TVI-SENJ: 
1. [Bedrift1] AS frifinnes 

 

2. A idømmes sakens omkostninger 
 

I sak 18-152389TVI-SENJ: 
1. B frifinnes 

 

2. A idømmes sakens omkostninger 
 

I sak 18-152424TVI-SENJ: 
1. C frifinnes 

 

2. A idømmes sakens omkostninger 
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Rettens vurdering 
 
 
1. Innledende merknader 
Seksuell trakassering regnes som et samfunnsproblem som det blant annet gjennom lovgivning og 
holdningskampanjer forsøkes å hindre og forebygge – særlig i arbeidslivet. Temaet har i lys av #metoo-
kampanjen blitt viet mye oppmerksomhet de seneste årene, men er på ingen måte en nyskapning. Allerede i 
St.meld.nr.70 (1991–1992) «Likestillingspolitikk i 1990-åra» ble det av Barne- og familiedepartementet uttalt 
at «seksuell trakassering er et nytt navn på et gammelt fenomen – uønsket seksuell oppmerksomhet i 
arbeidsforhold». Seksuell trakassering rammer i høy grad kvinner, og regnes derfor også som en 
likestillingsutfordring. 

Fra lovgivers side er det siden 90-tallet arbeidet systematisk for å verne mot denne type trakassering, hvor 
hovedfokuset har vært på å skape klare lovhjemler både for det individuelle vernet og de mer strukturelle 
pliktene som arbeidsplasser, virksomheter og organisasjoner har til å forebygge denne formen for trakassering. 
I 1994 ble temaet drøftet i forbindelse med endringer i arbeidsmiljøloven, og det fremgår av forarbeidene til 
den dagjeldende lovens § 12 nr. 1 at seksuell trakassering omfattes av bestemmelsen, dog det ikke ble eksplisitt 
nedfelt i lovteksten, jf. Ot.prp.nr.50 (1993–1994), punkt 6.2. 

Som en følge av EU-retten på området, ble det første eksplisitte forbudet lovhjemlet i 2002, ved den 
dagjeldende likestillingsloven § 8 a som slo fast at «[t]rakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er 
ikke tillatt». I forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp.nr.77 (2000–2001) punkt. 9.1) gjennomgås forskning og 
undersøkelser knyttet til seksuell trakassering, hvor det bl.a. fremheves at 

«Forskning viser at seksuell trakassering kan ha svært alvorlige følger både for den det går ut over, og for 
organisasjonen eller det psykososiale arbeidsmiljøet som den enkelte er en del av. Vanlige følger er 
psykiske lidelser som angst, depresjoner og fysiske stressreaksjoner. [...]  

[...]seksuell trakassering er et stort problem på mange samfunnsområder. I tillegg til å utgjøre et 
omfattende problem på arbeidslivets område, er seksuell trakassering utbredt både i idrettsmiljøer, på 
skoler og universiteter, blant barn og unge, i foreningsliv og i pasient/klient/kundeforhold» 

Betraktningene som forarbeidene her fremhever er fortsatt aktuelle i dag, til tross for at vernet nå både direkte 
og indirekte kommer til uttrykk flere steder i lovverket, herunder i likestillings- og diskrimineringsloven og i 
arbeidsmiljøloven. Det antas at det fortsatt foreligger betydelig mørketall på omfanget av seksuell trakassering. 

I motsetning til andre trakasseringssaker, håndheves forbudet mot seksuell trakassering av domstolene alene. 
Ved innføringen av forbudet i 2002, ble det uttalt at dette var nødvendig for å ivareta grunnleggende 
rettssikkerhetshensyn, da en «påstand om at en person har utøvd seksuell trakassering vil være alvorlig og 
inngripende for den anklagen gjelder», jf. Ot.prp.nr.77 (2000–2001) s. 77. I forarbeidene til den någjeldende 
diskrimineringsombudsloven ble håndheverordningen vurdert og opprettholdt, under henvisning til at det i 
disse sakene er behov for styrket saksbehandling og full kontradiksjon, samt at en domstolsprosess sikrer 
bevisumiddelbarhet som blant annet er viktig for å «sikre at ingen dømmes for seksuell trakassering på uriktig 
faktisk grunnlag», jf. Prop.80 L (2016–2017) s. 50. jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 186. Diskrimineringsnemda 
behandler imidlertid saker som gjelder det strukturelle vernet mot trakassering, herunder arbeidsgivers plikt til 
å forebygge og hindre trakassering. 

Den någjeldende likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018, og erstattet de fire tidligere 
lovene som gjaldt diskriminering, herunder lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) fra 2013 
som inneholdt forbudet mot seksuell trakassering. 

Sakene som retten har til behandling omhandler forhold som i hovedsak stammer fra 2016 og 2017, dog det for 
arbeidsgivers vedkommende er en overlapp noe ut i 2018. Ingen av prosessfullmektigene har reist spørsmål om 
lovvalg, og har begge tatt utgangspunkt i likestilling- og diskrimineringsloven av 2018. 

Når det gjelder sakene mot C og B, synes det klart at disse sakene omhandler forhold forut for ikrafttredelsen 
av ny likestilling- og diskrimineringslov. Forholdene vil derfor vurderes etter dagjeldende lov om likestilling 
mellom kjønnene (likestillingsloven nr. 59/2013). Det bemerkes likevel at dette ikke har noen videre betydning 
for partene, da någjeldende lov i all hovedsak er «en videreføring av gjeldende rett», som skal virke mer 
«brukervennlig og oversiktlig enn fire separate lover», jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 15. Forarbeidene til 
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likestillings- og diskrimineringsloven, som gir en gjennomgang av gjeldende rett, vil således være relevante 
her. 

Når det gjelder saken mot [Bedrift1] AS, omhandler denne forhold fra sommeren 2017 til februar 2018. Da 
ordlyden om arbeidsgivers plikt til forebygging er likelydende i likestillingsloven og likestillings- og 
diskrimineringsloven, vil retten her, slik som påberopt av partene, benytte den nye likestillings- og 
diskrimineringsloven, med korte henvisninger til likestillingsloven. Det bemerkes at dette etter rettens syn ikke 
vil innebære en tilbakevirkning som er i strid med Grunnloven § 97. 
 
 
2. Særlig om det individuelle vernet – rettslige utgangspunkter 
Forbudet mot seksuell trakassering følger av likestillingsloven § 8 (likestillings- og diskrimineringsloven § 13). 
Forbudet gjelder på alle sider av samfunnet, både i og utenfor arbeidslivet, og innebærer at enhver fysisk person 
vil kunne holdes ansvarlige dersom han eller hun selv trakasserer. Dette omtales gjerne som det individuelle 
vernet mot trakassering. 

I likestillingsloven § 8 annet ledd er seksuell trakassering definert på følgende måte: 

«[ ... ] Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer.» 

Definisjonen av «seksuell trakassering» er noe endret ved likestillings- og diskrimineringsloven, som definerer 
seksuell trakassering som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning 
å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Endringen i ordlyden er 
kun ment som en presisering, jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 186. 

Begrepet «seksuell trakassering» innebærer at trakasseringen må være seksuelt betont eller av seksuell art eller 
karakter, dog er det ikke krav om at atferden er motivert av et seksuelt begjær. Dette følger naturlig av 
ordlyden, men fremkommer også av forarbeidene jf. bl.a. Prop.81 L (2016–2017) s. 178-179. Således trekkes 
det en grense mot eksempelvis trakassering på grunn av kjønn. Selve trakasseringsbegrepet skal imidlertid 
tolkes likt, jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 177 og Prop.88 L (2012–2013) s. 171. 

«Oppmerksomheten» kan være av verbal, ikke–verbal eller fysisk karakter, og vil kunne omfatte alt fra 
seksuelle spøker, antydninger, SMS'er, kommentarer og blikk, til fysiske berøringer og til og med 
voldtektsforsøk, jf. Ot.prp.nr.77 (2000–2001) s. 72-73 og Prop.81 L (2016–2017) s. 178. 

Oppmerksomheten må videre være «uønsket», og «plagsom» for den oppmerksomheten rammer. Som det 
fremgår av både ordlyden og forarbeidene, stilles det ikke som vilkår at noen har ment, forstått eller burde ha 
forstått at handlingen var seksuelt trakasserende. Både tilsiktet og utilsiktet oppmerksomhet rammes, slik at 
subjektiv skyld ikke er avgjørende. Det må i den konkrete saken foretas en helhetsvurdering av forholdet, hvor 
hovedfokuset skal ligge på det enkelte individs oppfatning av oppmerksomheten. Da seksuell trakassering først 
og fremst rammer kvinner, skal det for øvrig legges til grunn en «kvinnenorm», og ikke en kjønnsnøytral norm, 
jf. Ot.prp.nr.77 (2000–2001) s. 73. 

Den subjektive opplevelsen av oppmerksomheten må imidlertid suppleres av en mer objektiv vurdering av 
atferden eller oppmerksomheten. I forarbeidene uttales det at det i denne forbindelse vil være relevant å legge 
vekt på blant annet handlingens grovhet og karakter, omstendighetene rundt handlingen, tid og sted for 
handlingen, om adferden har vært vedvarende eller gjentagende og om handlingen har hatt negative 
konsekvenser av fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter, jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 320 og Ot.prp.nr.77 
(2000–2001) s. 73. Videre er det lagt til grunn at forholdet må være «av en viss alvorlighetsgrad», jf. Prop.81 L 
(2016–2017) s. 186. Hva som er «en viss alvorlighetsgrad» vil etter rettens syn bero på en helhetsvurdering. 
Det vises imidlertid til LB-2006-124840, der lagmannsretten ved vurderingen av en handling i form av et kyss 
på kinnet, uttalte at dette «ligger klart i ytterkant av hva som i det hele tatt kan utgjøre seksuell trakassering». 

Det er som utgangspunkt i tillegg et krav om at den som utøver oppmerksomheten i ord eller handling blir gjort 
oppmerksom på at den er uønsket, slik at det er den fortsatte oppmerksomheten som rammes av bestemmelsen. 
I Ot.prp.nr.77 (2000–2001) s. 72 utdypes dette slik: 

Den som utøver oppmerksomheten må likevel bli gjort klar over at handlingen er uønsket. Seksuell 
oppmerksomhet vil derfor gå over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross 
for at det er blitt gjort klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønsket. [...]  
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Det presiseres imidlertid videre at «ett eneste tilfelle kan imidlertid utgjøre seksuell trakassering dersom 
oppførselen er tilstrekkelig alvorlig». Dette da handlingen i så fall vil være av en slik karakter at man etter en 
objektiv vurdering kan si at handlingspersonen burde ha forstått var uønsket. 

I trakasseringssaker, herunder i saker om seksuell trakassering, kommer reglene om delt bevisbyrde til 
anvendelse, jf. likestillingsloven § 27 (likestillings- og diskrimineringsloven § 37). Med dette menes at 
bevisbyrden lettere går over på saksøkte enn hva som følger av det alminnelige sivilrettslige beviskravet om 
sannsynlighetsovervekt. Dersom saksøker kan bevise en presumsjon for at seksuell trakassering har funnet sted, 
flyttes bevisbyrden over på den anklagde, som må sannsynliggjøre (med alminnelig sannsynlighetsovervekt) at 
seksuell trakassering likevel ikke har funnet sted. Den anklagede vil altså ha tvilsrisikoen, dersom det etter 
bevisførselen er tvil. 

Selv om beviskravet er lempeligere enn det alminnelig beviskravet, kreves det mer enn bare en påstand, jf. 
Ot.prp.nr.35 (2004–2005) s. 57 og Prop.81 L (2016–2017) s. 293-294: 

«For at bevisbyrden skal gå over på den som påstås å ha diskriminert, må den som mener seg diskriminert 
kunne påvise at slike omstendigheter foreligger. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt, men en påstand er 
ikke nok. Det må etableres en presumsjon for at det har skjedd diskriminering, basert på sakens ytre 
omstendigheter[ ... ]» 

Det er ikke et krav om at påstanden må styrkes av andre bevismidler i form av dokumenter eller vitner så lenge 
sakens ytre omstendigheter underbygger påstanden i tilstrekkelig grad. At det må være ytterligere forhold som 
gir holdepunkter for at trakassering har funnet sted følger også av praksis fra Diskrimineringsnemda, samt av 
den rettspraksis som foreligger, herunder LA-2009-202366. Ved vurdering av bevis gjelder for øvrig det et 
alminnelig prinsipp om at tidsnære bevis vil være særlig viktig, jf. blant annet Rt-2014-402 avsnitt 67. 

Seksuell trakassering er erstatningsbetingende, jf. likestillingsloven § 28 (likestillings- og diskrimineringsloven 
§ 38), og gir grunnlag for oppreisning og erstatning for økonomisk tap. 

Avslutningsvis bemerkes at så langt retten kan se, foreligger det per i dag ingen klar rettspraksis som nærmere 
avklarer eller gir veiledning vedrørende terskelen, momenter og avveiingskriterier for vurderingen av om en 
handling eller «oppmerksomhet» er seksuell trakassering etter likestillingsloven § 8 (likestillings- og 
diskrimineringsloven § 13). De fåtall av saker som er behandlet av domstolene gjelder nesten utelukkende 
rettmessigheten av oppsigelser/avskjedigelser, og berører derfor tolkningen av «seksuell trakassering» i en mer 
avledet grad. Diskrimineringsnemnda behandler som tidligere nevnt kun saker som går på det «strukturelle» 
vernet mot seksuell trakassering. Retten har ikke funnet noen saker som omhandler det individuelle vernet mot 
seksuell trakassering utenfor i arbeidsforhold og eventuelt konsekvensene ved brudd i form av erstatning. 
Således vil rettens vurdering i høy grad ta utgangspunkt i uttalelsene i forarbeidene når det gjelder dette. For 
øvrig vil saker på andre trakasseringsgrunnlag kunne gi generell veiledning, herunder saker om mobbing. 
 
 
3. I sak 18-152424TVI-SENJ – C 
Spørsmålet i saken er om C har utsatt A for seksuell trakassering og eventuelt om det er grunnlag for erstatning. 
 
 
3.1. Episodene med C 
A har beskrevet to episoder med C. 

Den første episoden skjedde høsten 2016, da hun lå på gulvet og skrudde på en kran. C kom bort til henne, dro 
opp college-genseren og t-skjorten hennes og la hendene på ryggen hennes. Hun husker ikke hva han sa, eller 
sin egen reaksjon. 

Den andre episoden skjedde en gang i 2017, på lunsjrommet til [Bedrift1] AS . Hun skulle ut av lunsjrommet, 
og C sto i døren. Da strakk han armen ut som om han skulle ta henne i skrittet. Hun ba han la være, og han ble 
sur. Noen kolleger sa også til henne at hun «ikke skulle være så sur», og da sa hun at hun skulle slutte med det 
når folk sluttet å ta på kroppen hennes. Hun har for øvrig forklart at C holdt seg borte fra verkstedet etter at han 
ble pålagt dette av D, og at det ikke er flere konkrete episoder med C. 
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3.2. Om det foreligger seksuell trakassering 
Når det gjelder episoden på lunsjrommet, er As forklaring etter rettens syn ikke underbygget på en slik måte at 
det er grunn til å tro at seksuell trakassering har funnet sted. 

Episoden er ikke observert av andre, og det finnes ingen holdepunkter eller indikasjoner i dokumentasjonen 
som støtter opp under As påstand. Retten finner heller ingen andre ytre omstendigheter som i tilstrekkelig grad 
gir grunn til å tro at seksuell trakassering her har forekommet. Riktignok har kollegaene L og X forklart at de 
hørte om dette, og L skal ha overhørt at A ba C om å «dra til helvete». Da ingen av de så episoden, er dette ikke 
tilstrekkelig til å rokke ved rettens vurdering. 

Når det gjelder den første episoden, episoden med hendene på ryggen, har A fortalt om dette til sin lege og til 
arbeidsgiver v/ D, hvilket blant annet fremgår av diverse journalnotater. Ingen andre bevitnet episoden, men C 
har selv bekreftet at han en gang i 2016 tok A på ryggen. Episoden er således ikke omstridt. C har imidlertid 
forklart at han ikke dro opp genseren hennes, men at ryggen hennes allerede var bar. Derfor tok han på ryggen 
hennes for å statuere et eksempel om at hun ikke skulle arbeide uten verneklær. C begrunnet dette med at han 
var oppgitt over «de unges» manglede bruk av verneklær og maske/briller, og følte derfor behov for å reagere. 
A er selv sikker på at hun ikke sveiset, men er usikker på om hun egentlig skulle brukt vernedress. Dette vil 
uansett være av mindre betydning for rettens vurdering. 

Handlingen er etter rettens syn på ingen måte kurant, og vitner om noe dårlig dømmekraft hos C. En 
kroppsberøring som dette bør en voksen mann forstå at man ikke foretar uten samtykke eller annen nødvendig 
grunn – spesielt ikke ovenfor en ung kvinne. Selv om C selv mener han hadde en god grunn til dette, kan det 
vanskelig sies å være Cs ansvar å påse at verneinstruksen blir fulgt. En beskjed om dette burde under alle 
omstendigheter bli gitt muntlig. 

Dog finner retten at C ikke har utsatt A for seksuell trakassering. 

Det er tale om en enkeltstående handling, som etter rettens vurdering ikke kan kategoriseres som 
bagatellmessig, men heller ikke som særskilt alvorlig eller grov. A selv er usikker på om hun i det hele tatt sa 
ifra til C i etterkant, og retten finner det mest sannsynlig at C ikke fikk kjennskap til dette før etter beskjeden fra 
D høsten 2017. Uavhengig av dette, er handlingen ikke fulgt opp med lignende eller annen seksuelt betonet 
oppmerksomhet fra C. For øvrig oppfatter retten A som noe uklar når det gjelder om hun selv oppfattet 
handlingen som seksuelt betont. Videre viser retten til at A først fortalte om episoden over et halvt år senere, til 
D. I mellomtiden hadde C vært «inn-og-ut» av verkstedet uten at det er holdepunkter for at dette opplevdes som 
plagsomt for A eller påvirket henne negativt på noen måte. Ingen av hennes kollegaer opplevde i denne 
perioden noen endring hos henne, og hun var heller ikke sykemeldt. Hun uttrykte også til Folkebladet i mars 
2017 at hun stortrivdes på [Bedrift1] AS . Når hun fortalte om episoden til lege var det gått opp mot ett år siden 
hendelsen. Dette ble da fortalt lege i sammenheng med episodene med B, som retten kommer nærmere tilbake 
til. 

Samlet sett finner retten dermed at C ikke har utsatt A for handlinger av en slik art, karakter og alvorlighet at 
det må regnes som seksuell trakassering i likestillingslovens forstand. 

Da retten ikke finner det sannsynliggjort at C har utvist erstatningsbetingende atferd i form av seksuell 
trakassering, blir C å frifinne for erstatningskravet. 
 
 
4. Ad. sak 18-152389TVI-SENJ – B 
Spørsmålet i saken er om B har utsatt A for seksuell trakassering og eventuelt om det er grunnlag for erstatning. 
 
 
4.1. Episodene med B 
A har fortalt at B, en gang i januar/februar 2017, kom bort til henne på verkstedet og begynte å ta på henne 
mens hun fikset en stikkontakt. Hun sa da ifra om at hun ikke synes noe om dette. I ettertid kom han svært ofte 
til verkstedet, og hun følte at han var oppsøkende til henne. Han skulle hele tiden kile henne, og «tulle og 
tøyse». Dette skjedde ukentlig. Hun synes dette var ubehagelig og førsøkte å unngå han på verkstedet. A 
presiserte at B aldri sa noe ufint, men at han generelt var «oppi henne» og skulle tulle og tøyse. A har også 
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forklart at B oppsøkte henne på kontoret, da hun høsten 2018 arbeid administrativt. Utover Bs adferd på 
arbeidsplassen, har A også forklart at B en gang smekket henne på rompa når de møttes på butikken. 

A har videre forklart at dette var ubehagelig for henne. Hun visste aldri hvor hun hadde han, eller når han kom 
for å kile henne eller lignende. Hun sa ifra til han, men det hjalp ikke. Hun sa også i fra til arbeidsgiver ved 
daglig leder D, men det tok lang tid før noe ble gjort. Da B først fikk pålegg om å ikke komme til verkstedet, 
kom han dit allikevel, og det var belastende for henne. 
 
 
4.2. Om det foreligger seksuell trakassering 
Den oppmerksomhet som A her beskriver må etter rettens syn regnes som seksuell trakassering, jf. 
likestillingsloven § 8. Det er tale om fysisk oppmerksomhet i form av berøring og kiling, som A selv har 
oppfattet som seksuelt betont, uønsket og plagsom. I tillegg er det fortalt om en generell plagsom og 
oppsøkende adferd. Oppmerksomheten ligger etter rettens syn i nedre sjikt av hva som isolert sett kan sies 
rammes av forbudet, men har vært vedvarende og gjentagende, selv etter hun har gitt beskjed om at det er 
uønsket. Dette gjør at forholdet får en viss alvorlighetsgrad, og at oppmerksomheten etter rettens vurdering 
samlet sett overstiger terskelen for seksuell trakassering. Spørsmålet blir deretter om dette har funnet sted. 

Basert på bevisførselen, finner retten at det i denne saken foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at 
slik seksuell trakassering har funnet sted, slik at bevisbyrden for det motsatte legges på B. Foruten As egen 
forklaring, har retten ved denne vurderingen lagt særlig vekt på forklaringene fra kollega L og verneombud X. 
Både L og X har forklart at de har observert at B har vært pågående ovenfor A, at han har kilt og tatt på henne 
og at han jevnlig har spurt etter henne på verkstedet. L har forklart at han har hørt A i «klar tale» si ifra til B. L 
har også forklart at A var «blid og glad når han begynte», men at hun deretter ble innesluttet og mistrivdes på 
arbeidet. X har ved en anledning også bortvist B fra verkstedet, av hensyn til A. Videre vises det til 
opplysningene hun har gitt til lege, samt SMS'en til verkssjef H i september. Hun har også fortalt om episodene 
til sin venninne. 

B har selv forklart at han var mye på verkstedet i perioden båten hans var der til reparasjon, og at dette var helt 
alminnelig. Det synes ikke omtvistet at det var en slik alminnelig tilgang til verkstedet for kunder, jf. blant 
annet forklaringen til verkssjef H. H har for øvrig forklart at B er nysgjerrig og påpasselig, at han til stadighet 
skulle følge med, se etter ting og tidvis «dukket opp plasser der han kanskje ikke skal være», som f.eks. på 
lageret. B har videre forklart at han har snakket med A på verkstedet, men at han aldri har tatt på henne eller 
hatt noen form for seksuell interesse i henne. Han fikk først kjennskap til at han var uønsket hos [Bedrift1] AS 
fra sin samarbeidspartner, G, høsten 2017. Han forsøkte da å få til et møte med daglig leder for å finne ut hva 
dette var for noe, men dette lyktes ikke. Når han først fikk høre at dette dreide seg om seksuell trakassering, var 
dette fra «bygdesladderen». Han kan heller ikke huske å ha smekket henne på rumpen, selv om han husker han 
har møtt henne på butikken. Han har også vist til at A ikke anmeldte forholdet, og det har vært anført at A 
hadde en fysisk tøysete væremåte på arbeidsplassen, som kunne misforstås. 

I saker om seksuell trakassering ligger det i sakens natur at det vil være vanskelig for den anklagede å føre 
konkrete motbevis mot en påstand om seksuell trakassering. Selv om hovedregelen om at det mest sannsynlige 
faktum skal legges til grunn fortsatt gjelder, vil tvilsrisikoen ligge på den anklagede, slik at han må etablere en 
bevisovervekt for at dette ikke er tilfelle. Etter en helhetsvurdering finner retten at det i denne saken ikke i 
tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at seksuell trakassering likevel ikke har funnet sted. At forholdet ikke er 
politianmeldt finner retten ikke betenkelig, da den utfordring det strafferettslige beviskravet ville ha i en slik 
sak er av betydning. Det er fra flere bekreftet at hun oppsøkte politiet, dette synes heller ikke bestridt, men ble 
anbefalt å ikke anmelde av denne grunn. At hun eventuelt skal ha hatt en fysisk og tøysete væremåte med 
enkelte kollegaer kan retten heller ikke se er av betydning, da dette ikke medfører at utenforstående kunder uten 
videre kan ta på henne og kile henne. Retten finner heller ikke øvrige holdepunkter som i tilstrekkelig grad 
tilsier at seksuell trakassering ikke har funnet sted. 

Retten legger dermed til grunn at A ble utsatt for seksuell trakassering i tråd med det hun har forklart for retten. 

Retten finner i denne sammenheng grunn til å presisere at dette ikke innebærer at B nødvendigvis har hatt som 
hensikt eller formål å utsette A for seksuell trakassering, ei heller at han har hatt noen form for seksuell 
interesse i henne. Det sentrale i denne forbindelse er hvordan A selv har oppfattet denne oppmerksomheten og 
hvordan den fremstår i et objektivt perspektiv. 
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4.3. Erstatning 
Seksuell trakassering er erstatningsbetingende, og A har krevd erstatning for økonomisk tap og oppreisning 
som følge av Bs handlinger. Da det i denne saken ikke er kan sies å være et brudd «i ansettelsesforhold», kreves 
det at den som har trakassert kan bebreides for dette, jf. likestillingsloven § 28 annet ledd. De alminnelige 
erstatningsreglene kommer til anvendelse ved utmålingen. 
 
 
Erstatning for økonomisk tap 
Foruten om kravet til skyld (bebreidelse), må det etter alminnelige erstatningsregler påvises et økonomisk tap 
samt årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og det økonomiske tapet. Kravet til 
årsakssammenheng innebærer at skadelidte må bevise at vedkommende ikke ville lidt det økonomiske tapet 
hvis trakasseringen ikke hadde skjedd. Videre følger det av fast rettspraksis at det økonomiske tapet må være 
adekvat og påregnelig. 

Retten finner at B har handlet uaktsomt, og at han kan bebreides for handlingene. Etter rettens syn burde det 
være forholdsvis åpenbart for en godt voksen mann på over 60 år at slik adferd som retten her har funnet bevist 
kan oppfattes seksuelt betont og plagsomt for en ung kvinne på 21 år. At han ikke selv har ment noe seksuelt 
med adferden er her av mindre betydning. Under alle omstendigheter burde han forstått dette etter å ha blitt sagt 
til og bedt om å slutte, samt bortvist fra verkstedet. 

Videre finner retten at det foreligger et økonomisk tap i form av tapt arbeidsinntekt, og at det foreligger 
årsakssammenheng mellom tapet og trakasseringen. 

Når det gjelder årsakssammenheng skal det bemerkes at det for retten fremstår som at konflikten med 
ledelsen/arbeidsgiver er en sentral årsaken til at A omsider slutter hos [Bedrift1] AS og dermed lider 
økonomisk tap. Retten finner det imidlertid sannsynliggjort at trakasseringen var en medvirkende årsak. Det 
vises til at trakasseringen lå til grunn for selve konflikten med arbeidsgiver, som har dreiet seg om 
oppfølgingen av henne og varselet. Videre finner retten det sannsynliggjort at trakasseringen til en viss grad 
fortsatte parallelt med dette. Det vises bl.a. til legenotat 15.01.18 hvor det fremgår «føler sig trakassert på 
jobben. Konflikt med nærmeste leder. Søker sig nytt job». Det er tale om dels samvirkende årsaker, hvor Bs 
handlinger klart var en nødvendig betingelse. Det er etter rettens syn ikke holdepunkter for at andre årsaker i 
denne saken har slik stor betydning at det ikke er tale om ansvar. 

Det er av saksøker vist til at A søkte jobber i oktober 2017, hvilket heller ikke er omtvistet. A har imidlertid 
forklart at dette skyldes trakasseringen, men at hun trakk søknaden da hun opplevde bedring i administrativ 
stilling. Retten finner ingen grunn til å betvile dette, hvilket for øvrig ikke fremstår som en unormal reaksjon. 
Retten finner det heller ikke ansvarsfriende at A selv sa opp stillingen hos [Bedrift1] AS , slik som B har anført. 
Det at A selv slutter å begynner i ny jobb må anses som en naturlig følge av situasjonen, hvilket B bærer ansvar 
for. Videre er det ingen holdepunkter for at A ville sluttet dersom dette ikke hadde skjedd. Det vises i denne 
forbindelse bl.a. til legenotat 29.01.18, der det fremgår at hun har vurdert å bytte arbeid, men at hun føler det 
blir vanskelig med jobbskifte da hun snart skal i militæret. 

Når det gjelder det økonomiske tapet, er det fremlagt diverse dokumentasjon som grunnlag for beregningen 
inntektstapet A opplevde i ny jobb som lærervikar. Kravet for tapt arbeidsinntekt i perioden mars – juli 2017 er 
fastsatt til totalt kr 32.488. Hverken beløpet eller utregningen er bestridt av B, og retten legger dette til grunn. I 
tillegg kommer kr 3.897 i tapte feriepenger. Retten finner videre at tapet ligger innenfor det påregnelige for B, 
som følge av hans uaktsomhet. Det bemerkes også at A gikk direkte i ny jobb og således må sies å ha oppfylt 
sin tapsbegrensningsplikt. 

Retten kan imidlertid ikke se at det i denne saken er grunnlag for å tilkjenne erstatning for fremtidig 
inntektstap. A arbeidet i ny jobb frem til sommeren 2018, da hun gikk inn i førstegangstjeneste i forsvaret. Etter 
hennes egen forklaring og opplysninger gitt til lege hadde dette vært planlagt lenge. Hun skal på ny starte i 
arbeid etter sommeren 2019. Basert på vitneforklaring til bl.a. verkssjef H og tidligere daglig leder D har hun 
gode skussmål, og det er av flere vitner forklart at det er gode arbeidsmuligheter for industriarbeidere i 
regionen. Retten finner ikke tilstrekkelige holdepunkter for at A ikke vil kunne finne nytt og lignende arbeid 
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etter endt førstegangstjeneste med tilsvarende inntekt og inntektspotensiale som i [Bedrift1] AS, og det er 
dermed ikke rimelig å pålegge B ansvar for erstatte et slikt tap. 
 
 
Oppreisningserstatning 
Etter både likestillingsloven § 28 og alminnelige erstatningsregler kan skadelidte kreve erstatning for ikke–
økonomisk tap som følge av fysisk eller psykisk skade. I motsetning til det skjerpede skyldkravet for 
oppreisningserstatning etter alminnelige erstatningsregler, er likestillingslovens skyldkrav for oppreisning 
vanlig uaktsomhet, jf. bl.a. Prop.88 L (2012–2013) s. 154 og 175. Lovgivers tanke bak det lempeligere kravet 
er at dette skal bidra til at andre «skjerper sin aktsomhet slik at diskriminering unngås». Videre skal oppreisning 
i trakasseringssaker ikke begrenses til særlige grove eller gjentatte tilfeller, jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 337. 

Som nevnt over finner retten at B kan bebreides for handlingene, og at han har opptrådt med nødvendig skyld 
(uaktsomhet). Således er det grunnlag for å idømme oppreisningserstatning. 

Når det gjelder den konkrete utmålingen, følger det av likestillingsloven § 28 tredje ledd annet punktum at 
oppreisning skal «fastsettes til det som er rimelig ut fra skadens omfang og art, partenes forhold og 
omstendighetene for øvrig». Dette gir anvisning på en bred helhetsvurdering av den konkrete situasjonen. 
Videre er det i forarbeidene antydet at oppreisning også skal ha en allmennpreventiv effekt, jf. Ot.prp.nr.77 
(2000–2001) s. 103-104. Departementet viser her til bl.a. EU-domstolens praksis om at erstatning for brudd på 
likestillingsprinsippet skal overstige et symbolsk beløp, og at oppreisning skal være en «kompensasjon for den 
krenkelse som diskrimineringen innebærer». 

Det er på det rene at A fikk en klar psykisk reaksjon på trakasseringen, dette følger av legeerklæringene og lege 
Ns forklaring. Hun var sykemeldt i to lengre perioder, hvorav særlig den første perioden høsten 2017 kan 
knyttes til trakasseringen alene. Av legeerklæringer fremgår det at hun i perioden ble diagnostisert med bl.a. 
«Psykisk ubalanse krisereaksjon», hvilket også fastlege N forklarte seg om. Både kollegaer og venner har for 
retten forklart at A ble mer og mer innesluttet og tydelig preget. Hun har selv forklart at hun kviet seg for å gå 
på jobb, og at kun konstant var redd for å møte på B. Etter rettens syn har trakasseringen tydelig vært en 
belastning for A. Videre finner retten at det har vært en ytterligere belastning for henne at B var kunde av 
[Bedrift1] AS, slik at hun på mange måter var i en «lojalitets-konflikt». På den annen side har det ikke vært 
noen formell maktubalanse mellom B og A. Alvorlighetsgraden av handlingene må sies å ligge i nedre sjikt, 
sammenlignet med f.eks. forholdet i LA-2009-202366. Retten kan heller ikke se at A har fått varige psykiske 
plager. Hun hadde ikke behov for oppfølging av psykolog, gikk rett i ny jobb, og er nå i forsvaret. Hva gjelder 
B er han pensjonert, og har begrenset inntekt. 

Etter en helhetsvurdering finner retten at oppreisningen passende kan settes til kr 20.000. 
 
 
5. I sak 18-152351TVI-SENJ – [Bedrift1] AS 
 
 
5.1. Om erstatningsansvaret for arbeidsgiver 
A har krevd både erstatning for økonomisk tap og oppreisning fra [Bedrift1] AS. I denne forbindelse har A 
anført brudd på likestillings- og diskrimineringsloven § 13 og vernebestemmelsen i § 13 sjette ledd, brudd på 
likestillings- og diskrimineringsloven § 6 samt brudd på arbeidsmiljøloven § 4-1 jf. § 4-3. 

Ved brudd på likestillings- og diskrimineringsloven § 13 og § 6 vil arbeidsgiver kunne holdes objektivt 
ansvarlig etter likestillings- og diskrimineringsloven § 38 annet ledd. Ved brudd på vernebestemmelsen i lovens 
§ 13 sjette ledd må erstatningsansvar følge av skyldansvar og/eller skadeerstatningsloven, jf. likestillings- og 
diskrimineringsloven § 38 første ledd bokstav a. Det samme gjelder brudd på arbeidsmiljøloven § 4-3. 
 
 
5.2. Om [Bedrift1] AS har utsatt A for seksuell trakassering 
Saksøker har anført at arbeidsgiver selv har opptrådt på en slik måte at de må anses å ha medvirket til 
trakasseringen og således selv har brutt likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (likestillingsloven § 8). 
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Dersom arbeidsgiver, ved for eksempel styret eller daglig leder, trakasserer en ansatt, kan arbeidsgiver selv 
holdes direkte ansvarlig for trakasseringen. Arbeidsgiver som juridisk person vil også kunne holdes ansvarlig 
for trakassering rettet mot en ansatt begått av andre arbeidstakere, kunder, klienter mv. så lenge trakasseringen 
har skjedd i arbeidslivet, jf. Prop.81 L (2016–2017) s. 179. I Diskrimineringsnemnda – som behandler det store 
flertall av slike saker – er det lagt til grunn at trakasseringen i så fall må være begått av noen som kan 
identifiseres med arbeidsgiver, eller at arbeidsgiver på noen måte kan bebreides, jf. bl.a. LDN-2014-10. Når det 
gjelder sistnevnte, må det vurderes hvorvidt det var mulig for arbeidsgiver å hindre eller stanse trakasseringen. 
Det er imidlertid ikke tale om et rent objektivt ansvar for arbeidsgiver. 

Når det gjelder anførselen om at [Bedrift1] AS gjennom sin handlemåte selv har seksuelt trakassert A, finner 
retten det klart at dette ikke kan føre frem. Det er på det rene at ingen arbeidstakere/kollegaer eller andre som 
har handlet på arbeidsgivers vegne selv har utsatt A for seksuell trakassering. Dette synes heller ikke omtvistet. 
Retten finner heller ikke holdepunkter for at arbeidsgiverens handlemåte i perioden etter de ble klar over As 
utfordringer med C/ B kan betraktes som direkte trakasserende, eller at den har vært bebreidende på en slik 
måte at den har bidratt til seksuell trakassering. Etter rettens vurdering er det heller ikke grunnlag for å holde 
arbeidsgiver direkte ansvarlig for kundenes adferd, da retten ikke finner at arbeidsgiver i denne forbindelse kan 
bebreides for å ikke ha hindret eller stanset kundens seksuelle trakassering. Ledelsen var ikke vitne til 
hendelsene, og fikk først kjennskap til dette flere måneder senere. De hadde således ingen mulighet til å 
forhindre trakasseringen, i alle fall ikke i slik grad at det kan være tale om direkte ansvar for brudd på 
bestemmelsen. 

En situasjon hvor en arbeidstaker føler seg trakassert utløser imidlertid en klar handlings- og omsorgsplikt 
overfor den arbeidstaker som utsettes for dette. Dette er mer arbeidsrettslige plikter. As anførsler i denne 
forbindelse er dermed relevant i forbindelse med arbeidsgivers omsorgsplikt blant annet etter likestillings- og 
diskrimineringsloven § 13 sjette ledd. Dette kommer retten nærmere tilbake til. 
 
 
5.3. Kjønnsdiskriminering 
Saksøker har videre anført at arbeidsgivers handlemåte er diskriminering på grunn av kjønn. Slik retten 
oppfatter saksøker, anføres det at A har blitt forskjellsbehandlet ved at hun som kvinne har blitt dårligere 
behandlet enn sine mannlige kollegaer ville blitt i lignende situasjon. 

Direkte eller indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn er forbudt, jf. likestillings- og 
diskrimineringsloven § 7 og § 8 jf. § 6 (likestillingsloven § 5). Reglene om delt bevisbyrde kommer til 
anvendelse, slik at det sentrale spørsmålet i saken er om det er omstendigheter som gir «grunn til å tro» at en 
eventuell negativ behandling skyldtes at A er kvinne, og om [Bedrift1] AS i tilfelle har motbevist dette, jf. 
likestillings- og diskrimineringsloven § 37 annet ledd bokstav a. 

En ren påstand fra A om at hun ble behandlet dårligere fordi hun er kvinne, er ikke tilstrekkelig for å fastslå at 
det er «grunn til å tro» at en slik årsakssammenheng foreligger. Påstanden må ha en viss støtte i de øvrige 
bevisene i saken for at [Bedrift1] AS skal få bevisbyrden for at kjønn likevel ikke hadde avgjørende betydning. 
Etter rettens vurdering underbygges ikke påstanden av øvrige og tidsnære bevis. Heller ikke andre ytre 
omstendigheter gir grunn til å tro at kjønn har hatt betydning for hvordan A ble fulgt opp. A ga for øvrig heller 
ikke selv uttrykk for en slik oppfattelse under sin forklaring for retten. 

Retten finner dermed at [Bedrift1] AS ikke har diskriminert A på grunn av kjønn i forbindelse med håndtering 
av varslet og ved oppfølging. 
 
 
5.4. Plikten til å forebygge og å søke å hindre seksuell trakassering 
Vurderingen av om [Bedrift1] AS har oppfylt sine plikter etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette 
ledd (likestillingsloven § 25 jf. § 8) er todelt. For det første må det vurderes om [Bedrift1] AS har brutt sin plikt 
til å forebygge trakassering, og for det andre må det vurderes om [Bedrift1] har brutt sin plikt til å søke å hindre 
at det forekommer trakassering. 

Med plikt til å forebygge menes preventive tiltak, som f.eks. holdningskampanjer eller retningslinjer og 
varslingsrutiner. Videre fremgår det av Ot.prp.nr.77 (2000–2001) s. 75 at: 
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«Relevante forebyggingstiltak vil blant annet kunne være å organisere virksomheten på en bestemt måte, 
opprette internt klageorgan eller kontrollsystem, iverksette holdningskampanjer, utarbeide retningslinjer 
og informasjonsmateriell [... ]. Den ansvarlige bør gjøre det klart at seksuell trakassering ikke tolereres i 
virksomheten, og opplyse hvilke negative konsekvenser dette kan ha både for den som rammes direkte, og 
for miljøet rundt. Hvilken strategi man bør velge vil kunne variere etter de ulike typer virksomheter og etter 
omstendighetene i det enkelte tilfellet.» 

Ved vurderingen av om plikten er oppfylt, er det i nemndspraksis lagt stor vekt på om virksomheten har en 
uttalt og allment kjent nulltoleranse mot trakassering, om de ansatte får opplæring i hva trakassering er, og om 
det foreligger skriftlige rutiner for registrering og behandling av trakasseringssakene, jf. bl.a. 
Diskrimineringsnemndas sak 20/2018. Hvilke forebyggingstiltak som er iverksatt må imidlertid også vurderes i 
lys av virksomhetens størrelse og eventuelle tidligere problemer knyttet til trakassering. Det er for eksempel 
ikke alltid hensiktsmessig å ha store holdningskampanjer mot trakassering i små bedrifter hvor trakassering 
ikke tidligere har vært et problem, jf. også Prop.81 L (2016–2017) s. 187. 

Med plikt til å forhindre menes å gripe fatt i aktuelle situasjoner med påstått trakassering og utrede hva som har 
skjedd og komme med forslag til løsning. Det kreves ikke at den ansvarlige faktisk har forhindret 
trakasseringen; det er tilstrekkelig at den ansvarlige har forsøkt å forhindre den jf. Prop.81.L (2016–2017) 
s.321. 

Vernebestemmelsen er i utgangspunktet rettet til mot å forebygge og hindre at seksuell trakassering skjer 
mellom de ansatte i bedriften. Etter rettens vurdering må likevel kunder også omfattes når bedriften innretter 
seg mot kunder på en slik måte som [Bedrift1] AS har gjort. Det vises til at både verkssjef H og D/ E har uttalt 
at det var fritt frem for kundene av bedriften å komme til verkstedet å overse arbeidet til de ansatte. Dette var en 
alminnelig praksis, og kundene behøvde ikke avtale tid eller varsle at de kom. 
 
 
Perioden frem til november 2017 
D var daglig leder ved [Bedrift1] AS frem til november 2017. Den samlede vitneførselen for retten gir et klart 
inntrykk av at arbeidsmiljøet i den aktuelle perioden var godt og at hverken trakassering eller diskriminering 
var et problem på arbeidsplassen. Det kan i denne sammenheng blant annet vises til As intervju i Folkebladet 
12.03.2017, hvor hun uttaler at hun «har det godt blant gutta» og at [Bedrift1] er en flott arbeidsplass. Det er for 
retten heller ikke tvilsomt at arbeidsgiver var svært fornøyd med A. Både D og verksjef H har bekreftet dette. 

[Bedrift1] AS har hverken hatt generelle retningslinjer for håndtering av personalsaker, ei heller spesifikke 
rutiner eller retningslinjer for trakassering- eller diskrimineringssaker. De er en liten bedrift med 15 ansatte per 
2018, som har hatt godt arbeidsmiljø og lite personalsaker som har krevd håndtering. Praksis har da vært at den 
enkelte ansatte går til en leder, enten verkssjef eller daglig leder, eventuelt til verneombudet, og dette har 
fungert bra. [Bedrift1] AS har også vist til at de driver i en mannsdominert bransje, og at de bare hadde 2 
kvinnelige ansatte, A og kontormedarbeider F. Før denne saken har de ikke vært kjent med utfordringer knyttet 
til seksuell trakassering eller annen trakassering eller diskriminering. 

Sett i lys av at hverken trakassering, diskriminering eller annen forskjellsbehandling var et kjent problem på 
arbeidsplassen, at bedriften er liten og at det var lav terskel for å melde ifra om ulike problemer, finner retten at 
det ikke kan stilles for store krav til hvilke forebyggende tiltak som var iverksatt. Selv om skriftlige 
varslingsrutiner m.m. som et minimum burde foreligge, hvilket for så vidt også følger av arbeidsmiljøloven § 
2A-3, fungerte det muntlige varslingssystemet godt. Verneombudet var også tilgjengelig, og de var tilknyttet 
bedriftshelsetjeneste. 

Basert på uttalelsene i forarbeidene må det likevel kunne påvises at det er gjort en viss innsats for å forebygge 
dette, noe retten ikke kan se er tilfelle. Etter en helhetsvurdering finner retten derfor at [Bedrift1] AS i perioden 
ikke kan sies å ha oppfylt forebyggingsplikten. 

Når det gjelder plikten til å forhindre seksuell trakassering, er det på det rene at A først varslet arbeidsgiver om 
trakasseringen før sommeren 2017, flere måneder etter at dette var påbegynt/funnet sted. Daglig leder hadde så 
flere samtaler med A for å klarlegge situasjonen, og A har selv uttrykt at hun opplevde å bli tatt på alvor av D 
selv om det tok lang tid. Selv om legenotater fra september tyder på at A ikke oppfattet det slik på tidspunktet, 
legger retten her vekt på hennes forklaring for retten. Arbeidsgiver tok dette opp med styret og kunder, og D 
var klar på at dette var uakseptabelt. Denne holdningen synes delt av de andre ansatte på arbeidsplassen, 
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herunder verneombud X, og verkssjef H. Retten finner dermed at [Bedrift1] AS har grepet fatt i situasjonen og 
utredet hva som har skjedd. 

Det ble deretter iverksatt tiltak, ved at A ble midlertidig omplassert til administrative oppgaver, samt at D 
nektet B og C tilgang til verkstedet. Videre ble verneombud K koblet inn. Det ble ikke stilt spørsmål ved 
hennes anførsler, ei heller at hun i september var sykemeldt grunnet dette. Etter iverksettelse av tiltak kom A 
tilbake på jobb, og forklarte selv at hun takket nei til et jobbintervju / trakk jobbsøknad, fordi hun følte ting 
ordnet seg og at det ble bedre. 

Retten finner dermed at [Bedrift1] AS sin håndtering av saken i denne perioden var forsvarlig og adekvat og at 
[Bedrift1] AS i tilstrekkelig grad har forsøkt å hindre trakassering. Selv om det ikke var optimalt at det gikk noe 
tid før tiltakene ble iverksatt, finner retten at A ble tatt på alvor, følte seg ivaretatt og at tiltakene fungerte. 
 
 
Perioden fra november 2017 
Når det gjelder situasjonen etter at E tiltrådte som daglig leder er vurderingen noe vanskeligere, da det for retten 
er relativt innlysende at det fra dette tidspunktet oppsto en konflikt mellom E og en gruppe ansatte (herunder A) 
knyttet til hans lederstil. En stor del av vitnene har bekreftet dette, hvilket også har støtte i Ks e-post til 
styreleder i februar. Det samme kommer til uttrykk i As e-post til styreleder i januar. Med dette som bakteppe, 
er det en noe vanskeligere oppgave å vurdere omsorgsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven isolert 
sett. 

Etter en helhetsvurdering finner retten likevel at det er ført tilstrekkelig bevis for å konstatere brudd på 
arbeidsgivers omsorgsplikt i denne perioden. Det er her ikke tale om enkeltstående handlinger/unnlatelser som i 
seg selv er av en slik karakter at det tilsier brudd, men flere momenter sett i sammenheng. 

For det første vises det til arbeidsgivers holdninger når det gjelder As varsel. E har selv forklart at han «synes 
det var vanskelig med henne etter de sakene her» og at han «nesten ikke turte å se henne i øynene». Han har 
videre forklart at han ikke hadde noen samtaler med henne etter han tiltrådte, da han «synes det var 
ubehagelig». Styreleder J forklarte at han oppfattet mailen han fikk fra A i januar som kritikk til E, og at dette 
ikke handlet om seksuell trakassering. I, som var den som hadde ansvar for å håndtere saken, forklarte at han 
«følte at dette ikke handlet om seksuell trakassering, men om relasjonen til E». I forklarte videre at selv om det 
var viktig å verne ansatte, var det også viktig å ikke diskriminere folk og at «en påstand om seksuell 
trakassering nå bare er en påstand». 

Slike holdninger som bedriftens ledelse har gitt uttrykk for finner retten uforenelig med omsorgsplikten i 
likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd. Dette er klare indikasjoner på et holdningsproblem, som 
arbeidsgiver etter omsorgsplikten nettopp skal forebygge. Forebyggingsplikten må her være strengere, da 
omstendighetene i denne perioden er endret. På dette tidspunktet er arbeidsgiver klar over at seksuell 
trakassering er et mulig problem, hvilket krever at arbeidsgiver tar en betydelig mer aktiv rolle. Holdningene vil 
også motvirke muligheten til å komme til løsninger og tiltak. 

For det andre vises det til arbeidsgivers håndtering. Som nevnt hadde E aldri noen samtale med A vedrørende 
hennes varsel, selv om han var informert av både verneombud K og D om situasjonen og tiltakene. Han 
arrangerte derimot et møte med han selv, A og C. E forklarte at bakgrunnen for møtet med C var at situasjonen 
var «uholdbar» da Cs arbeidsgiver, [Bedrift2], var deres største kunde. Selv om et slikt møte ikke nødvendigvis 
er en dårlig idé i seg selv, finner retten det kritikkverdig at frykten for å miste en kunde skal være 
premissgivende for håndtering av et trakasseringsvarsel. Videre ble A, uten noe samtale eller forvarsel fra E, 
flyttet tilbake «på gulvet» da I startet i den administrative stillingen. Det vises i denne forbindelse til 
Diskrimineringsnemndas vedtak i sak 20/2018, hvor det uttales at arbeidsgiveren som ledd i hindringsplikten i 
visse tilfeller også har en plikt til å følge opp den som meldte om trakasseringen, typisk ved en 
oppfølgingssamtale med vedkommende. Etter rettens syn hadde arbeidsgiver her en slik oppfølgingsplikt, som 
ikke ble fulgt. 

I fikk ansvaret for å «holde i saken». Når det gjelder hvordan det da ble jobbet for å forebygge og forhindre 
seksuell trakassering, forklarte I at dette var vanskelig, da A ikke kunne peke på «konkrete tilfeller». Han 
oppfattet det som at det «stort sett var 'jeg føler' og lignende», og at man ikke kunne gjøre noe eller sette inn 
konkrete tiltak for sånne påstander. Å legge et slikt utgangspunkt til grunn ved håndtering av varsler om 
seksuell trakassering vitner om liten forståelse for både hva seksuell trakassering kan være og innholdet i 

997



arbeidsgivers omsorgsplikt – som ikke er betinget av at den som opplever seg trakassert kan bevise at 
trakassering har skjedd. 

På den annen side ble det i desember 2017 utarbeidet rutiner for konflikthåndtering. Selv om I har forklart at 
dette var mest fordi det var «en heksejakt» mot E på jobb, omfatter rutinene også trakassering. Videre ble det 
den 01.02.2018 avholdt et oppfølgingsmøte mellom I og A, der de kom frem til tiltak og oppfølging: kundene 
skulle få skriftlig beskjed om at de skulle holde seg borte, og A og E skulle jobbe med relasjonen. Etter rettens 
vurdering kommer imidlertid dette på et for sent tidspunkt. Arbeidsgiver hadde da vært klar over situasjonen i 
mange måneder, og A var på tidspunktet igjen sykemeldt. Retten finner det for øvrig underlig at arbeidsgiver to 
ganger ringer direkte til hennes lege uten å avklare dette med A først. 

Som nevnt over stilles det ikke krav til at arbeidsgiver faktisk forhindrer trakassering. Retten har også forståelse 
for at arbeidsgiver i denne perioden har funnet det vanskelig å iverksette tiltak og løsninger da A i lengre 
periode var sykemeldt og at det parallelt pågikk en større konflikt på arbeidsplassen. Dette kan imidlertid ikke 
frita arbeidsgiver for ansvar. Enkle forebyggingstiltak som for eksempel en risikovurdering eller et klart 
holdningsstandpunkt både internt og eksternt krever lite og burde som et minimum blitt gjennomført slik som 
omstendighetene var på tidspunktet. Bedriftshelsetjeneste kunne her bitt kontaktet for råd og veiledning. At 
arbeidsgiver ved daglig leder og personalansvarlig snakker med de involverte partene, herunder A, må også 
regnes som et forholdsvis enkelt tiltak for å søke å hindre videre trakassering. Dette særlig da arbeidsgiver også 
synes å være av den oppfatning at trakassering har forekommet. Det vises til legenotat fra samtale mellom lege 
og arbeidsgiver 06.02.18, hvor det fremkommer «bekrefter det han allerede vet om at hun er blitt trakassert av 
en kunde på arbeid». 

Retten finner dermed at [Bedrift1] AS har brutt sin plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd. 
 
 
5.5. Erstatning 
A har som nevnt innledningsvis anført flere ansvarsgrunnlag for arbeidsgiver, først og fremst 
arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. Etter bestemmelsen svarer arbeidsgiver for skade «som 
voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn 
tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt». 

[Bedrift1] AS har etter bestemmelsen et objektivt ansvar for culpøse handlinger som forvoldes av 
«arbeidstakere». Både E og I er arbeidstakere i [Bedrift1] AS, jf. definisjonen i bestemmelsens nr. 3, samt 
Ot.prp.nr.48 (1965–1966) s. 79. Vurderingen i denne saken kunne nok også grense mot det ulovfestede 
organansvaret, jf. bl.a. Rt-2015-475 avsnitt 59 med videre henvisninger. Dette er imidlertid ikke anført, og 
retten går ikke nærmere inn på dette. 

Ved vurderingen vil omsorgsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd være sentralt, 
dog det også kan ses hen til mer alminnelige arbeidsrettslige prinsipper. Ikke enhver overtredelse av normene i 
arbeidslivet innebærer at det foreligger ansvarsgrunnlag, og det avgjørende er om arbeidsgiver har opptrådt 
klanderverdig på en slik måte som må ses som erstatningsbetingende uaktsom. Det vises i denne forbindelse til 
Nerasaken, Rt-2004-1844 avsnitt 26 og Falkensaken, Rt-1997-786, som har en viss overføringsverdi. 

Etter helhetlig vurdering finner retten at det samlet sett er handlet på en slik måte at terskelen for 
klanderverdighet er overskredet. Etter rettens syn foreligger det et relativt klart brudd på plikten til å forebygge 
og hindre seksuell trakassering, særlig etter november 2017 som drøftet ovenfor. Mer konkret vises det til at 
daglig leder velger å aktivt distansere seg fra saken samt å uten forvarsel opphøre tiltak, selv om han er 
informert om saken og har personalansvar for A. Både E og I gir for øvrig uttrykk for en noe manglende 
forståelse for hva seksuell trakassering er og hvordan dette oppleves, noe som må ha gjort det vanskelig for A å 
arbeide med de for mulige løsninger. Verneombud K har også bekreftet dette. Det vises i denne forbindelse til 
at hun etter en periode tilbake i jobb igjen blir sykemeldt med psykiske plager, og både ovenfor styreleder og 
lege gir klart uttrykk for at hun ikke føler seg tatt på alvor av E. 

Retten finner videre at det foreligger et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom tapet og 
handlingene/unnlatelsene. Selv om det (jf. ovenfor) synes som om det er tale om dels samvirkende årsaker, 
herunder en mer generell arbeidskonflikt samt selve trakasseringen, finner retten håndteringen og oppfølgingen 
av A i forbindelse med varslet som en nødvendig betingelse og et såpass vesentlig element i årsaksbildet at det 
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er rimelig å knytte ansvar til dette. Hva gjelder anførsler om manglende årsakssammenheng grunnet bl.a. egen 
oppsigelse vises det til drøftelsen over. 

Også for [Bedrift1] AS' vedkommende finner retten at økonomisk tap i form av tapt arbeidsinntekt er 
påregnelig og adekvat, men at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for å konstatere erstatningsansvar for 
fremtidig inntektstap fra høsten 2019. Det vises til drøftelsen over. 

Det er anført at det skal heftes solidarisk for det økonomiske tapet handlingene har medført jf. 
skadeerstatningslovens § 5-3, hvilket retten er enig i. Dette er for øvrig ikke bestridt av saksøkte. 
 
 
Oppreisning 
Oppreisning kan kreves for ikke–økonomisk skade etter skadeserstatningsloven § 3-5. Det er etter denne 
bestemmelsen et vilkår at skadevolder har opptrådt med kvalifisert skyld, det vil si forsett eller grov 
uaktsomhet. 

Reglene om arbeidsgiveransvar i skadeserstatningsloven § 2-1 gjelder ikke for oppreisningserstatning. Ansvar 
for selskapet [Bedrift1] AS forutsetter derfor at det er grunnlag for et organansvar, se bl.a. Hagstrøm og 
Stenvik, Erstatningsrett, 1. utgave 2015 s. 250. Organansvar kan bare pålegges for handlinger begått av den 
øverste ledelsen i selskapet, hvilket gjerne omtales som svikt i lederfunksjoner. Typiske organer som omfattes 
av ansvaret er generalforsamling, styre, daglig leder og andre høyere ansatte. 

En forutsetning for ansvar er dermed at personer i den øverste ledelsen i [Bedrift1] AS, her særlig ved daglig 
leder E, forsettlig eller grovt uaktsomt har utført handlinger som har påført A en skade. 

Retten finner ikke holdepunkter for at det er tale om forsettlige handlinger. Spørsmålet blir dermed om ledelsen 
v/ daglig leder har opptrådt «grovt uaktsomt». 

For at en opptreden eller handlemåte skal anses som «grovt uaktsom», må det foreligge et markant avvik fra 
vanlig forsvarlig handlemåte. Handlemåten må være sterkt klanderverdig, hvilket innebærer at vedkommende 
er vesentlig mer å klandre enn ved vanlig uaktsomhet, jf. bl.a. Rt-1989-1318 s. 1322. 

Ved den konkrete vurderingen av om det foreligger grov uaktsomhet inngår de samme momentene som er 
aktuelle ved bedømmelsen av om atferden er uaktsom, jf. HR-2017-1977-A avsnitt 46. Når det gjelder den 
konkrete vurderingen som må foretas, kan det på generelt grunnlag vises til samme dom, avsnitt 47, hvor det 
uttales sentrale momenter er skadepotensiale, skaderisiko og handlingsalternativer, herunder «om det burde 
vært handlet annerledes, og om det eventuelt er tale om et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte». 

Etter rettens syn vil manglende vern, håndtering og omsorg ved varsler om seksuell trakassering representere en 
ikke ubetydelig risiko for psykisk skade. Den ansatte vil i slike tilfeller ofte allerede være i en sårbar situasjon. 
Manglende oppfylling av vernepliktene – her særlig pliktene som påhviler arbeidsgiver etter mottatt varsel, vil 
kunne medføre at den ansatte føler seg devaluert, ikke ivaretatt og utrygg på arbeidsplassen. Dette vil ofte 
medføre psykiske plager og sykemeldinger. Etter rettens syn tilsier dette skjerpet aktsomhet. 

Retten finner også at det forelå flere handlingsalternativer. Dette selv om det ikke stilles krav om at seksuell 
trakassering faktisk hindres, eller at arbeidsgiver opptrer på best tenkelige måte. Tiltakene kunne vært 
opprettholdt til man fikk et klart overblikk over situasjonen. Det vises her til at E selv forklarte at han ikke helt 
visste hva det dreide seg om, utover at det var «en sak» om seksuell trakassering. Istedenfor ble de iverksatte 
tiltakene, som A opplevde som gode, uten forvarsel avsluttet. Dialog med A synes å være fraværende i en 
lengre periode, hvilket E selv bekreftet. Videre vises det til bl.a. verneombud X, som har forklart at E 
gjennomgående bagatelliserte saken, og at «alt arbeidet de hadde lagt ned i forkant var bortkastet». Også andre 
ansatte har bekreftet dette. Et klart holdningsstandpunkt kunne også vært inntatt fra ledelsen og man kunne 
vurdert andre vernende tiltak, eksempelvis en moderering av kundenes generelle tilgang til verkstedet. 

Spørsmålet er likevel om dette tilsier at det er grunnlag for sterk bebreidelse. 

Retten er, riktig nok under tvil, kommet til at dette er tilfellet. Tvilen skyldes at ledelsen må sies å ha foretatt 
visse grep, bl.a. samtaler over nyttår og kontakt med lege, samt at situasjonen nok må sies å være noe utypisk 
da varselet gjaldt trakassering fra kunder. Når retten likevel finner at uaktsomheten er grov, er dette blant annet 
fordi det i en lengre periode ikke er opplysninger om at ledelsen foretok seg noe som helst for å forsøke å 
utrede og/eller bedre As situasjon. Saken ble oversett og bagatellisert, noe også andre ansatte reagerte på. En 

999



slik manglende overholdelse av verneplikten kan få betydelige konsekvenser. Det er også av betydning at 
relativt enkle og lite tidkrevende handlingsalternativer var lett synlige, samt at ledelsen hadde en klar 
oppfordring for å i det minste følge opp og ha en støttende holdning ovenfor A. Således finner retten at 
håndteringen av saken innebærer et markert avvik fra vanlig og forsvarlig handlemåte. 

Retten finner videre at det er rimelig å pålegge [Bedrift1] AS å betale oppreisningserstatning til A for ikke–
økonomisk tap, såkalt «tort og svie». Det foreligger ikke standardiserte satser i slike saker. Retten finner 
imidlertid veiledning i forarbeidenes uttalelser til oppreisning i arbeidsforhold etter likestillings- og 
diskrimineringsloven § 38, som forutsettes å ligge mellom 20 000 og 80 000 kroner, jf. f.eks. Prop.80 L (2016–
2017) s. 94 se også nye Prop.63 L (2018–2019) s. 28. 

Etter en skjønnsmessig vurdering, hvor graden av skyld og det klare styrkeforholdet mellom partene er 
hensyntatt, finner retten at oppreisningen kan fastsettes til kr 40.000. 

Det er av partene ikke bestridt at eventuell oppreisningserstatning bæres av de erstatningsansvarlige pro-rata, 
og retten legger dette til grunn. 

Som følge av rettens konklusjon på erstatningsspørsmålet vedrørende [Bedrift1] AS, finner retten ikke grunnlag 
for å drøfte et eventuelt samtidig brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette da det ikke ville ha 
betydning for rettens ansvarskonstatering eller erstatningsutmåling. 
 
 
6. Saksomkostninger 
Samtlige parter har lagt ned påstand om at motparten skal erstatte sakskostnadene. Den part som har vunnet 
saken har som hovedregel krav på full erstatning for sine saksomkostninger i den grad kostnadene har vært 
nødvendige og rimelige, jf. tvisteloven § 20-2 og § 20-5. En part har vunnet når vedkommende har fått 
medhold fullt ut eller i det vesentlige. Utvidelsen medhold «i det vesentlige» er ment å dekke tilfeller der 
motparten praktisk talt har tapt fullstendig, og bare vunnet frem på et mindre punkt. Når flere saker er forent til 
felles behandling etter tvisteloven § 15-6, skal saksomkostningene fastsettes separat for hver sak, jf. bl.a. HR-
2017-331-A avsnitt 134. 

Prosessfullmektigene har inngitt saksomkostningsoppgaver med samlet beløp, samt en forholdsmessig 
fordeling på hver av sakene. Advokat Nordstrøm har fremlagt et totalt krav på kr 237.251,80. Dette utgjøres av 
salærkostnader til saksforberedelse og hovedforhandling, utgifter til kopiering av utdrag, part og vitner, samt 
reise og opphold. Det er opplyst at det på grunn av fritak for momsplikt ikke påløper merverdiavgift på beløpet. 
Advokat Svardal har fremlagt et totalt krav på kr 170.937,50 inkludert mva. Dette utgjøres av salærkostnader til 
saksforberedelse og hovedforhandling, utgifter til part og vitner, samt reise og opphold. 

I sak 18-152424TVI-SENJ: 

Saksøkte har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen krav på erstatning for sakskostnadene. Advokat 
Svardal har i saken fremlagt en kostnadsoppgave på til sammen kr 57.765 inkludert mva. Saksøker hadde ingen 
merknader til saksomkostningskravet. 

Retten har av eget tiltak vurdert om noen av unntakene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse, 
men ikke funnet grunnlag for dette. Selv om saksøker hadde et behov for å få avklart saken, foreligger det etter 
rettens syn ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita saksøker fra erstatningsansvar. Det har ikke 
foreligget slik rettslig eller faktisk tvil at det hadde betydning for avgjørelsen, og retten finner heller ikke andre 
grunner som skulle tilsi helt eller delvis fritak. 

Retten anser utgiftene som nødvendige og rimelige, og de tilkjennes i sin helhet, jf. tvisteloven § 20-5 første 
ledd. 

I sak 18-152389TVI-SENJ: 

Saksøker har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen krav på erstatning for sakskostnadene. Advokat 
Nordstrøm har i saken fremlagt en kostnadsoppgave på kr 70.000. Saksøkte hadde ingen merknader til 
saksomkostningskravet, dog det ble bemerket at det var høyere enn saksøktes krav. 

Unntakene i § 20-2 tredje ledd er ikke påberopt av saksøkte. Retten har av eget tiltak vurdert om bestemmelsen 
skal komme til anvendelse, og har etter en helhetsvurdering funnet at tungtveiende grunner gjør det rimelig å 
gjøre unntak fra lovens hovedregel i medhold av tvisteloven § 20-2 tredje ledd jf. Ot.prp.nr.55 (2004–2005) s. 
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444-445. Ved vurderingen av hovedvilkåret «tungtveiende grunner», har retten lagt vekt på at «det var god 
grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom [ ... ]», jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav a. Om 
vurderingen skriver Schei mfl., Tvisteloven – Kommentarutgave, 2. utg. (2013) på side 705: 

«Tvilen kan være av faktisk eller rettslig art, men må ha en slik styrke at det var god grunn til å reise sak. I 
dette ligger at parten hadde behov for rettslig avklaring og ikke kan bebreides at han gikk til sak på det 
foreliggende grunnlag. Saken må også objektivt sett være tvilsom, og tvilen må være av kvalifisert art, jf. 
Rt-2007-1447 avsnitt 19. Det hjelper ikke parten at han var i tvil om utfallet hvis ikke retten var det, jf. Rt-
2007-278 avsnitt 10 og Rt-2003-797 avsnitt 17. 

Til tross for lovens formulering, som tilsynelatende vektlegger om saken var tvilsom da den ble reist, er det 
avgjørende kriterium om den var tvilsom da den ble avgjort i instansen.» 

Retten har funnet saken tvilsom, slik det også fremkommer av domsgrunnene. Selv om ikke rettsanvendelsen i 
saken nødvendigvis har vært utfordrende, foreligger det bevistvil i slik grad at det hadde betydning for utfallet i 
saken. Dette synes for øvrig lovgiver å være oppmerksom på, jf. særlig Prop.80 L (2016–2017) s. 50, hvor 
Departementet bl.a. uttaler at 

«Bevissituasjonen vil som regel være vanskeligere i saker om seksuell trakassering enn i andre saker. Selv 
om likestillings- og diskrimineringslovene ikke har et krav om skyld, vil vurderingene i saker om seksuell 
trakassering ofte være subjektive [ ... ]  

Disse subjektive elementene gjør bevissituasjonen svært vanskelig. I saker om seksuell trakassering kan 
partene forstå og beskrive situasjonen svært ulikt, og ofte vil det ikke være vitner til hendelsene» 

Tvilen har etter rettens vurdering vært av en slik styrke at det er rimelig å gjøre unntak for hovedregelen, jf. 
bl.a. Rt-2014-1087 avsnitt 6-7. Ved vurderingen av om det er tungtveiende grunner som gjør det rimelig å 
fravike lovens hovedregel, har retten for øvrig sett hen til at saken har hatt en prinsipiell og velferdsmessig 
betydning for saksøkte. Retten har vurdert, men ikke funnet at forhold på saksøkers side skulle tilsi et annet 
resultat. 

Retten finner dermed at saksøkte må fritas for erstatningsansvar. Dette gjelder for hele sakskostnadskravet. 
Hver av partene bærer etter dette egne sakskostnader for tingretten. 

I sak 18-152351TVI-SENJ: 

Saksøker har vunnet saken, og har etter hovedregelen krav på erstatning for sakskostnadene. Advokat 
Nordstrøm har i saken fremlagt en kostnadsoppgave på kr 97.251,80, hvilket avrundes til kr 97.252. Saksøkte 
hadde ingen merknader til saksomkostningskravet. 

Retten har vurdert, men ikke funnet at noen av unntakene i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kommer til 
anvendelse. 

Retten anser utgiftene som nødvendige og rimelige, og de tilkjennes i sin helhet, jf. tvisteloven § 20-5 første 
ledd. 

*** 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sykdom samt rettens arbeidsmengde. 

(domsslutning følger) 
 

DOMSSLUTNING 

I sak 18-152424TVI-SENJ: 
1. C frifinnes. 

 

2. A betaler Cs saksomkostninger med kroner 57 765 – femtisyvtusensyvhundreogsekstifem – innen 2 – to – 
uker fra dommens forkynnelse. 

 

I sak 18-152389TVI-SENJ: 
1. B dømmes in solidum med [Bedrift1] AS til innen to uker å betale erstatning på kroner 36 387 – 

trettisekstusentrehundreogåttisyv – til A for lidt inntektstap og feriepenger, med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

2. B dømmes til innen to uker å betale oppreisningserstatning til A på kroner 20.000 – tjuetusen – med tillegg 
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av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer. 
 

3. Hver av partene bærer egne saksomkostninger. 
 

I sak 18-152351TVI-SENJ: 
1. [Bedrift1] AS dømmes in solidum med B til innen to uker å betale erstatning på kroner 36 387 – 

trettisekstusentrehundreogåttisyv – til A for lidt inntektstap og feriepenger, med tillegg av lovens 
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

2. [Bedrift1] AS dømmes til innen to uker å betale oppreisningserstatning til A på kroner 40 000 – førtitusen – 
med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer. 

 

3. [Bedrift1] AS betaler As saksomkostninger med kroner 97 252 – nittisyvtusentohundreogfemtito – innen 2 – 
to – uker fra dommens forkynnelse.  
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Aust-Agder tingrett - Dom - TAUAG-2018-182483 
 
 

Instans Aust-Agder tingrett – Dom 
Dato 2019-04-05 
Publisert TAUAG-2018-182483 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse/omplassering. Styringsrett. Erstatning. Forvaltningsloven § 

2. Statsansatteloven § 37. 
Sammendrag A opplevde et anstrengt arbeidsmiljø med flere utfordrninger på avdelingen hun 

var leder for. Hun informerte ledelsen, men arbeidsmiljøet førte til at hun kort tid 
senere ble 100% sykmeldt. A ble senere besluttet forflyttet/omplassert til 
barneverntiltaket Z i [Sted2]. Sakens hovedspørsmål var om beslutningen om 
omplassering lå innenfor arbeidsgivers styringsrett. Retten kom frem til at Bufetat 
ikke har handlet innenfor rammene for arbeidsgivers styringsrett når de har pålagt 
A en varig endring av arbeidssted. Retten har særlig lagt vekt på hvor tyngende det 
vil være for A å få en merreiseavstand på ca. 222 kilometer tur/retur daglig, som 
tilsvarer en reisetid på minimum 3 timer og 20 minutter. Det ble også lagt vekt på 
den økonomiske belastningen flyttingen fører til og at omplasseringen var varig. 
(Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Aust–Agder tingrett TAUAG-2018-182483 – Aust-Agder tingrett TAUAG-2018-
182483 (18-182483TVI-AUAG). 

Parter A (advokat Fredrik Jadar) mot Staten v/Barne- og likestillingsdepartementet 
(advokat Andreas Hjetland). 

Forfatter Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven. Meddommer Helge Woie 
(siv.øk./adm.sjef) og meddommer Rolf Stormyr (distriktsekretær). 

 
 

 
 

Retten har kommet til at pålegget om varig endring av As arbeidssted ikke kunne gis i kraft av arbeidsgivers 
styringsrett. Rammene for arbeidsgivers styringsrett ble overskredet og oppsigelsesreglene måtte følges. 

Retten har for det første lagt vekt på den merreiseavstanden A ble påført. 

A fikk ved flyttingen en merreiseavstand fra [Sted] til [Sted2] på ca. 222 daglige merkilometer tur/retur med en 
tilleggstid på reisetid på minimum 3 timer og 20 minutter. 

Saken gjelder gyldigheten av beslutning om forflytning samt erstatningskrav. 

1. Sakens bakgrunn i hovedtrekk 

Saksøker A er 39 år gammel, gift og bor i [Sted3]. Hun er tysk statsborger og utdannet i Tyskland. A har siden 
desember 2009 vært ansatt i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør i 100% stilling som 
spesialutdannet miljøterapeut. A er også under utdanning (deltidsstudie)for mastergrad i ledelse og 
samfunnsutvikling. Hun har hatt tjenestested ved barneverntiltaket X i [Sted] helt fra ansettelsen i 2009. 
Arbeidskontrakten som ble inngått i 2009 ble fornyet 01.01.2013. 

Fra 2016 opplevde A et anstrengt arbeidsmiljø. A hadde rollen som stedfortredende avdelingsleder, og 
formidlet til ledelsen tidlig i 2017 arbeidsmiljøutfordringer på avdelingen. Den 02.02.2017 ble A 100% 
sykemeldt. Den 10.03.2017 ble det skrevet en oppfølgingsplan vedørende sykemeldingen og av denne 
fremkommer det at årsaken til sykemeldingen er arbeidsmiljøet. A forklarte seg blant annet om at det var 
«klikkdannelser», og at dette knyttet seg særlig til fire medarbeidere; B, C, D og E. Det ble gjennomført flere 
møter mellom henne og arbeidsgiver (bl.a. 10. mars, 24. mars, 30. mars), ledelsesmøter, intern granskning av 
arbeidsmiljøet og samtaler med ansatte på avdelingen. Det ble utarbeidet referater fra samtalene med A om de 
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fire kollegene nevnt over, og disse fikk gi skriftlige tilbakemeldinger på As utsagn. Prosessen munnet ut i 
arbeidsgivers «referat og konklusjon» inntatt i møtereferat av 13. juni 2017. Av referatet fremkommer at 
arbeidsgiver hadde innkalt A og regionstillitsvalgt, samt de fire arbeidskollegaene som A hadde nevnt til et 
møte. A og tillitsvalgte forlot imidlertid møte etter kort tid, da de ikke hadde fått informasjon om at de 4 
kollegaene skulle være til stede og redegjøre for sine «tilsvar» til As «anklager». A og tillitsvalgt hadde heller 
ikke fått oversendt svarene på forhånd. Av samme referat fremgår det at arbeidsgiver hadde hatt samtale med 
12 andre ansatte for å finne ut hvorvidt disse kjente seg igjen i As uttalelser. Også denne undersøkelsen skulle 
legges frem på møte, men uten at A var varslet om resultatet av undersøkelsen på forhånd eller at den skulle 
legges frem. Arbeidsgiver konkluderte etter gjennomgangen med at det ikke var noe som støttet As uttalelser 
knyttet til disse fire kollegene eller arbeidsmiljøet ved X. 

I forlengelsen av dette ble bedriftshelsetjenesten engasjert, og en fakta undersøkelsesrapport forelå den 5. 
februar 2018. Arbeidsgiver begrenset undersøkelsen til å gjelde A og de 4 andre kollegaene. Rapporten 
konkluderte med at det ikke forelå noen brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om trakassering og uheldig 
psykisk belastning. 

A var sykmeldt 100% fra februar til september 2017. Sykemeldingen ble redusert til 80% frem til oktober 2017 
og deretter 60% frem til november 2017, hvoretter hun ble friskmeldt. Den 20. juni 2017 bestred arbeidsgiver 
sykemeldingen. I etterkant er det presisert at arbeidsgiver ikke bestred at hun var syk, men at det var tale om et 
arbeidsmiljø som ga grunnlag for sykdom. 

Arbeidsgiver var i løpende dialog med A om retur til arbeidet og tilrettelegging, og det ble gjennomført 
dialogmøter. Det var enighet om at utfordringen hovedsakelig var knyttet til X. Arbeidsgiver undersøkte 
muligheter for arbeid ved andre institusjoner i Bufetat. Det ble lagt til rette for midlertidig utprøving ved Y, 
hvor det var mulig å tilrettelegge for ekstra bemanning. Y er en akuttavdeling i en annen enhet beliggende i 
Kristiansand. I august 2017 ble A deretter tilbudt stilling ved Y som et arbeidsutprøvings -og 
tilretteleggingstiltak, og takket ja til det. I evalueringsmøte den 30. oktober 2017 uttrykte A ønske om arbeid 
nærmere hjemstedet. Det var enighet om at en tilbakeføring til X var uaktuelt. A ble i oktober samme år tilbudt 
stilling på avdeling Z, som ligger i [Sted2]. A takket nei til tilbudet. Hun viste til at reiseveien var altfor lang og 
forelagt turnus derfor var umulig for henne. Hun var villig til videre dialog om en turnus som var mer tilpasset 
den lange kjøreveien, en såkalt langturnus som innebærer at man er på jobb 2 døgn for deretter å ha fri 7 døgn. 
Arbeidsgiver kunne imidlertid ikke tilby henne denne typen turnus. 

Ved e-post av 27. og 28. 11.2007 opplyste A at hun nå ønsket å komme tilbake til X. 

Kort tid etter at fakta undersøkelsesrapporten forelå den 5. februar 2018, ble A besluttet forflyttet/omplassert til 
barneverntiltaket Z i [Sted2]. Beslutningen er datert 6. februar 2018, men staten hevder endelig beslutning og 
utsendelse først skjedde 12. februar 2018. 

Fra beslutningen datert 6. februar 2018 fremkommer at arbeidsgiver med hjemmel i styringsretten endret 
arbeidsstedet fra X i [Sted] til Z i [Sted2]. Det er opplyst at arbeidsgiver mener at den aktuelle flyttingen ligger 
innenfor styringsretten. Det ble tilbudt å kompensere for reisetiden ved å tilby 100% lønn for 70% arbeidstid. 
Dette for første året med mulighet for ett års forlengelse. Det opplyses at endringen iverksettes fra 1. mars 
2018. Videre at omdisponeringen er en administrativ beslutning som ikke kan påklages. 

Bakgrunnen for beslutningen var at arbeidsgiver ikke så noen mulighet for at A kunne komme tilbake til X etter 
det som hadde skjedd. De vurderte at det ikke var nødvendig tillit mellom A og de øvrige kollegaene etter det 
som hadde skjedd. Tillit er helt nødvendig i det arbeidet som utføres. Andre alternative arbeidssteder som lå 
nærmere var ikke mulig å finne på dette tidspunktet. 

Etter beslutningen om omplassering, ble det holdt flere møter utover 2018, med arbeidsgiver, tillitsvalgte og A 
til sted. Temaene var turnus, arbeidsplaner, arbeidsgivers styringsrett, varslingssak, faktaundersøkelsene mv. 

A startet på Z i [Sted2] og ba om at arbeidsgiver dekke de økte transportutgiftene, noe arbeidsgiver avslo. 

Sommeren 2018 søkte A på stilling som miljøterapeut på Lunde i Søgne. Hun fikk stillingen etter en ordinær 
rekrutterings- og ansettelsesprosess, og tiltrådte den 2. januar 2019. 

A ved advokat Fredrik Jadar reiste søksmål ved stevning datert 4. desember 2018, med krav om at en 
administrative beslutningen av 6. februar 2018 kjennes ugyldig, krav om erstatning samt sakskostnader. Staten 
ved advokat Andreas Hjetland tok til motmæle ved tilsvar av 25. januar 2019, og nedla påstand om frifinnelse 
samt sakskostnader. 
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Hovedforhandling ble avholdt den 26 til 28 mars 2019. Foruten partsforklaring fra saksøker ble det avhørt 6 
vitner og gjennomgått dokumentasjon som redegjort for i rettsboken. 

2. Partenes påstander og påstandsgrunnlag 

A ved advokat Fredrik Jadar har nedlagt slik påstand: 

Prinsipalt: 

Oppsigelsen/administrativ beslutning av 06.02.2018 er ugyldig. 

Subsidiært: 

Oppsigelsen/administrativ beslutning av 06.02.2018 er ulovlig. 

I begge tilfeller: 
1. Staten v/Barne- og likestillingsdepartementet dømmes til å betale erstatning til A utmålt etter rettens 

skjønn, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 
 

2 A tilkjennes kostnadene med saken. 
 

A sitt påstandsgrunnlag kan sammenfattes slik: 

Prinsipalt: Det foreligger ugyldig/ulovlig endringsoppsigelse etter statsansatteloven. A skal stilles som om den 
ulovlige endringsoppsigelsen ikke hadde funnet sted og har krav på erstatning for økonomisk tap og ikke 
økonomiske tap (oppreisningserstatning). 

Det forelå en endringsoppsigelse av As stilling fordi rammene for arbeidsgivers styringsrett ble overskredet. 

Forflytningen var en oppsigelse i form av endringsoppsigelse. Verken forvaltningsloven eller statsansattelovens 
regler om stillingsvern, kompetanse eller saksbehandling ble fulgt. 

Enhetsleder F som skrev beslutningen datert 6. februar 2018 hadde ikke personell kompetanse til å beslutte 
endringsoppsigelse av A. Kompetansen lå hos ansettelsesrådet jf. statsansatte loven § 30 første ledd jf. § 6. Det 
vil i vår sak si ansettelsesrådet for Bufetat region sør (Tønsberg). Kompetansefeilen er en absolutt 
ugyldighetsgrunn. Også andre saksbehandlingsregler etter statsansatte loven ble tilsidesatt. 

Endringsoppsigelsen av A var uansett i strid med allmenne sakslighetskrav for styringsretten og 
saklighetskriteriet i statsansatteloven § 19. 

A skal ha erstattet det økonomiske tapet som hun har hatt på grunn av den ulovlige beslutningen. Hun skal 
settes i den samme økonomiske posisjon som om det ulovlige vedtaket ikke var fattet. Ved 
ugyldighet/ulovlighet etter statsansatteloven foreligger erstatningsplikt etter statsansatteloven § 37 tredje ledd. 
Dette ansvarsgrunnlaget betinger ikke skyld, og hjemler også erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Det innebærer at hun skal ha dekket kjøreutgiftene. Utgangpunktet må tas i antall kilometer hun fikk ekstra i 
reise ved flyttingen av arbeidstedet. Utmålingen er basert på statens satser for kjøregodtgjørelse for perioden 
mars – desember 2018, og skjønnsmessig fastsatt til 91.000 kroner fratrukket pendlerfradraget på 5 300 kroner. 

I tillegg skal det utmåles en oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn. Det vises til LH-2015 og LE 
2010-66409 vedrørende utmålingen. Det ikke-økonomiske tapet utmåles skjønnsmessig ut fra belastningene A 
ble påført sammenholdt med graden av arbeidsgivers skyld. 

Subsidiært; Forflytningen er ugyldig/ulovlig etter forvaltningsloven. 

Flyttingen av arbeidstedet til A faller inn under forvaltningsloven § 2 annet ledd og saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven skulle vært fulgt. Det ble ikke gjort og det foreligger flere brudd på forvaltningslovens regler, 
forvaltningslovens regler om utredningsplikt § 17, forhåndsvarsling § 16, og partsinnsyn § 18 er alle brutt. Det 
samme gjelder klagereglene. 

Spørsmålet om forflytningen var et enkeltvedtak gjelder uavhengig av om spørsmålet om arbeidsgivers 
styringsrett og endringsoppsigelse. 

Vedtaket er ugyldig fordi det er grunn til å anta at feilene kan ha virket bestemmende på vedtaket innhold, jf. 
forvaltningsloven § 41. Staten er erstatningsansvarlig for As økonomiske tap etter skadeerstatningsloven § 2-1. 
Beslutningen påførte A vesentlige ulemper knyttet til økt reisevei, økt reisetid og vesentlige kjøreutgifter. 
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Forflytningen stred mot allmenne saklighetskrav, blant annet fordi foranledningen var en arbeidskonflikt 
mellom A og fire arbeidskolleger. Beslutningen var overilt, ikke tilstrekkelig gjennomtenkt og forflytningen var 
betydelig overdreven i håndteringen. Fakta undersøkelsens konklusjoner ble ikke utprøvd på A. Det var ikke et 
presserende behov for forflytningen av hensyn til arbeidsmiljøet ved X i [Sted]. 

Dessuten fantes alternative tjenestesteder i regionen med kortere reisevei. Bufetat bruker midlertidig ansatte i 
betydelig grad, og plikter om nødvendig å rydde plass for fast ansatte i 100% stilling – som A – til et 
tjenestested nærmere hennes. 

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak ble tilsidesatt, særlig plikten til utredning jf. fvl. § 
17. 

Det foreligger erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven § 2-1. Ansvarsgrunnlaget er uaktsomhet. Det 
økonomiske tapet utgjør skjønnsmessig 91 000 kroner fratrukket pendlerfradraget på 5.300 kroner, jf. ovenfor. 

Staten ved advokat Andreas Hjetland har nedlagt slik påstand: 
1. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet frifinnes. 

 

2. Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet tilkjennes sakskostnader. 
 

Staten sitt påstandsgrunnlag kan sammenfattes slik: 

Omplasseringen av A er truffet i medhold av styringsretten, jfr. statsansatte loven § 16, og er innenfor rammene 
av arbeidsavtalen. Omplasseringen påfører ikke A vesentlige ulemper. Reglene om enkeltvedtak får derfor ikke 
anvendelse, jfr. forvaltningsloven § 2 annet ledd. De anførte ulempene er også i liten grad dokumenterte. 

Beslutningen om omplassering er forsvarlig og innenfor styringsrettens rammer. Den er truffet etter grundig og 
god saksbehandling, og strider ikke med allmenne saklighetskrav. Arbeidsgiver vurderte grundig andre 
tjenestesteder og muligheter for at A kunne returnere til X. Arbeidsgiver vektla hensynet til drift og 
arbeidsmiljø ved X tyngst. Man ønsket en rask avklaring. Omplassering til Z var eneste løsning på 
beslutningstidspunktet. Stillingens grunnpreg ble ikke endret. 

Idet forvaltningsloven ikke kom til anvendelse, ble dens regler heller ikke fulgt. Uavhengig av om beslutningen 
ble truffet i kraft av styringsretten eller ved en endringsoppsigelse, ville resultatet i saken ha blitt det samme. 

Det er ikke grunnlag for erstatning. Bufetat har ikke opptrådt uaktsomt, jfr. skadeserstatningsloven § 2-1. 
Dersom styringsrettens rammer er overskredet, er dette et tvilsspørsmål som forvaltningen har håndtert 
forsvarlig. Det foreligger derfor ikke ansvarsgrunnlag. Idet resultatet uansett ville blitt det samme, har ikke A 
blitt påført noe økonomisk tap. 

Utmåling etter statsansatte loven § 37 beror på en rimelighetsvurdering. Retten må vektlegge arbeidsgivers 
grundige prosess og at det ikke forelå andre alternativer enn omplassering. Det vises dessuten til at det samme 
resultatet kunne vært oppnådd ved endringsoppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. 

Det er ikke grunnlag for oppreisning, og uansett et svært lite beløp. 

Utmåling av det økonomiske tapet må baseres på de reelle utgiftene til bruk av egen bil. Saksøker har 
bevisbyrden. A har ikke fremlagt noen dokumentasjon på sine utgifter. Skattefri kilometergodtgjørelse var i 
2018 3,50 kroner per kilometer, mens reiseregulativets godtgjørelser var på kroner 3,90. Standard 
avstandsfradrag for arbeidsreise mellom bolig og fast arbeidssted er til sammenligning 1,56 kroner per 
kilometer. 

Uansett må retten trekke fra det avstandsfradrag A kan få tilbake ved skatteoppgjøret, jfr. skatteloven § 6-44. 

I det A ikke har dokumentert sine reelle utgifter, må retten bygge på et skjønn. A har bevisbyrden. Tvil om 
utmålingen må derfor gå utover henne. 
 
 
3. Rettens vurdering 
3.1. Ligger beslutningen om flytting av arbeidsoppgaver innenfor arbeidsgivers styringsrett 

Det første spørsmålet retten skal ta stilling til er om pålegget om varig endring av arbeidsstedet lå innenfor As 
arbeidsavtale og kunne gis i kraft av arbeidsgivers styringsrett. 
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Rammene for arbeidsgivers styringsrett er tilnærmet lik på kommunal, statlig og privat sektor, og de 
retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis er derfor sentrale uavhengig av sektor. 

Vedrørende arbeidsgivers styringsrett og rammene for den, viser retten til det som fremkommer i LE-2008-
47080 (Kantor dommen) hvor følgende fremkommer 

«At styringsretten er anerkjent i arbeidsretten som en rettslig norm, er utvilsomt. Styringsretten er en 
kompetanse for arbeidsgiver til ensidig å treffe beslutninger med virkning for det individuelle 
arbeidsforholdet, noe som tilsvarende innebærer en lydighetsplikt for arbeidstaker til å etterkomme 
pålegget. 

Styringsretten er ikke et entydig begrep. Hva som ligger i styringsretten, og hvilken rekkevidde den har, kan 
ikke fastlegges uten å beskrive de grenser den er omgitt av. Lovgivningen, kollektive tariffavtaler og de 
enkeltes arbeidsavtaler setter grenser for styringsretten. Arbeidsgiver står ikke fritt i forhold til hvilke 
beslutninger som kan treffes og heller ikke i forhold til hvordan beslutningen skal treffes. Det gjelder både 
materielle og prosessuelle begrensninger. Styringsretten må ses i sammenheng med skrankene i de 
ufravikelige stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven. Omplassering av arbeidstakere har et grensesnitt 
mot endringsoppsigelse. En endring av arbeidsområdet som går ut over de rammer som foreligger for 
arbeidsgivers styringsrett må gjennomføres som en oppsigelse. En slik oppsigelse vil bare være lovlig 
dersom den tilfredsstiller de alminnelige vilkår for oppsigelser» 

I Rt-2000-1602 Nøkk-dommen er det uttalt følgende om arbeidsgivers styringsrett: 

«Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, 
men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolking og utfylling av 
arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, 
sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av 
samfunnsutviklingen.» Videre at de aktuelle arbeidstakerne i denne saken måtte finne seg i «ikke 
ubetydelige endringer i deres arbeidsoppgaver» men at dette lå innenfor arbeidsgivers styringsrett. 

Retten legger til grunn etter det som fremkommer ovenfor at arbeidsgivers rett til å lede og organisere arbeidet, 
normalt innebærer at arbeidsgiver i kraft av styringsretten kan bestemme hvor en arbeidstaker skal utføre sine 
arbeidsoppgaver. Denne styringsretten må imidlertid utøves innenfor rammene for det inngåtte arbeidsforholdet 
etter en tolking og utfylling av den individuelle arbeidsavtalen, slik Høyesterett har gitt anvisning på i Nøkk-
dommen. 

Partene og retten er enige om at den individuelle arbeidsavtalen hvor det fremkommer at arbeidstedet er «p.t. 
avdeling X» hverken innskrenker eller utvider arbeidsgivers styringsrett etter statsansattloven § 16. 

Både juridisk teori og rettspraksis betegner arbeidsgivers styringsrett som en «restkompetanse» jf. Rt-2001-418 
(Kårstø). 

Retten har kommet til at pålegget om varig endring av As arbeidssted ikke kunne gis i kraft av arbeidsgivers 
styringsrett. Rammene for arbeidsgivers styringsrett ble overskredet og oppsigelsesreglene måtte følges. 

Retten har for det første lagt vekt på den merreiseavstanden A ble påført. 

A fikk ved flyttingen en merreiseavstand fra [Sted] til [Sted2] på ca. 222 daglige merkilometer tur/retur med en 
tilleggstid på reisetid på minimum 3 timer og 20 minutter. 

Av rettspraksis har retten ikke funnet godkjennelse av reiseavstander som er lengre enn det som fremkommer 
av LH-1997-817. Arbeidstaker fikk en reisevei som var 138 kilometer lengre og en merreisetid på 2 og ½ time 
ekstra. Lagmannsretten uttalte at dette var et geografisk tvilstilfelle. Det var her tale om en mor med omsorgen 
for 2 små barn. Endringen var imidlertid begrunnet i en omorganisering som hadde fått tilslutning av de ansatte 
og det uttales at det er mindre rom for individuelle hensyn ved avvikling av stillinger på det geografiske 
opprinnelsesstedet. 

Etter rettens syn må det legges til grunn at desto flere kilometer jo mer tyngende vil de siste kilometerne være. 
Det innebærer etter rettens syn at en mertid på omtrent en time i forhold til LH-1997-817, er betydelig og vil 
være svært tyngende for arbeidstaker. 

A forklarte i retten at endringen medførte at hun måtte stå opp kl. 0430 for å rekke morgen vakten kl. 0730, og 
hun ville da være tilbake på sin bolig tidligst kl. 1700. Ved noen anledninger når hun hadde senvakt og deretter 
tidligvakt måtte hun overnatte på institusjonen. Partene er enige og begge har fremhevet at arbeidet er 
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krevende. Det er tale om arbeid med krevende ungdommer som har ulike utfordringer. Det forutsetter at 
arbeidstakeren er opplagt og utvilt. 

For det andre har retten lagt vekt på at omplasseringen var varig. Etter forklaringen til F var det aldri tale om at 
A kunne komme tilbake til X. 

For det tredje fremkommer det at kompensasjonen med 70% arbeid og 100% lønn var midlertidig og kun ville 
gjelde første året med mulighet for forlengelse ett år. Dette innebærer en stor usikkerhet for arbeidstaker. 

F viste i sin forklaring til at A ville kunne blitt tilbudt stillinger nærmere X hvis noe ble ledig. Det er imidlertid 
et faktum at arbeidsgiver i perioden på 10 mnd. fra A begynte på Z og til hun fikk nytt arbeidsted ikke hadde 
noen dialog med A om eventuelle andre egnede arbeidssteder som lå nærmere. 

For det fjerde har retten lagt vekt på den betydelige økonomiske merbelastningen flytting medførte. Den lange 
reiseveien utgjør også for A en betydelig økonomisk belastning, som ikke arbeidsgiver var forpliktet til å 
kompensere etter det første året. 

For det femte har retten lagt vekt på at Bufetat hadde egne regler for forflytning mht. til omstillingsprosesser og 
da slik at en merreisetid på 1 og ½ time lå innenfor det akseptable. Lederhåndboken som gjaldt den gangen 
hadde også en slik begrensning. Selv om reglene ikke gjaldt direkte og ikke er avgjørende for denne sak, legger 
retten til grunn at dette er forhold som er kjent også for arbeidstakerne. Arbeidstakerne får da en forventning 
om hvor lang reiseavstand arbeidsgiver kan pålegge dem i kraft av forvaltningslovens regler om forflytting, og 
da slik at arbeidstaker måtte kunne regne med at styringsretten ikke går lengre. 

Etter rettens syn vil rammene for styringsretten være uavhengig av den underliggende begrunnelsen for 
omplasseringen. Arbeidsgiver har anført at As subjektive forhold har betydning for rammene for 
omplasseringsadgangen, og at dette utvider styringsretten. As handlemåte gjorde det umulig for arbeidsgiver å 
tilbakeføre henne til X, idet det ville medført flere sykemeldinger (blant de fire) og problemer med å drifte 
avdelingen, noe som igjen ville gått utover brukerne ved institusjonen. Resultatet ville derfor uansett blitt en 
endringsoppsigelse begrunnet i arbeidsgivers forhold. 

Retten viser med hensyn til dette til LE-2008-47080 (domkantor) hvor lagmannsretten uttaler mht. til dette 
spørsmål; 

«Lagmannsretten kan for sin del ikke følge den ankende parts argumentasjon. Etter lagmannsrettens 
oppfatning kan det ikke legges til grunn at arbeidsgivers konkrete begrunnelse for et omplasseringspålegg 
utvider rammene for styringsretten i forhold til hva som ellers gjelder. Både hensynet til stillingsvernet og 
reelle hensyn taler mot det. 

Rettens begrunnelsen er to delt. For det første vises det til lagmannsrettens grunnleggende forståelse av 
styringsretten som en restkompetanse, og at styringsretten ikke er et uavhengig og selvstendig 
kompetansegrunnlag, jf. Kårstø-dommen og Evju op.cit. ovenfor. Handlingsrommet for styringsretten 
begrenses utenfra, gjennom lovgivningen, den individuelle arbeidsavtalen og tariffavtaler, slik disse må 
tolkes og utfylles. Begrunnelsen for en styringsrettsbeslutning kan dermed ikke utvide handlingsrommet for 
styringsretten innenfra. Rammene er gitt. Når det er tale om en restbeføyelse for arbeidsgiver, kan ikke 
kompetansen utvides og sprenge seg gjennom de rammene som setter grensene for den, og det uavhengig 
av hvilken begrunnelse som gis for det vedtak som treffes. Styringsrettens handlingsrom kan ikke utvides 
gjennom begrunnelsen for det vedtak som er truffet i kraft av denne. 

For det andre må den normen som angir rammen for arbeidsgivers styringsrett, ses i nær sammenheng med 
stillingsvernsreglene. Lagmannsretten er ikke enig i at det kan sluttes fra det mer til det mindre, slik 
ankende part anfører. Etter rettens oppfatning slutter ankende part her snarere fra en ting til noe helt 
annet, enn fra det mer til det mindre.» Utgangspunktet i norsk arbeidsrett er at arbeidsavtaler bare kan 
bringes til opphør dersom det foreligger saklig grunn og dette skjer i samsvar med de formkrav som 
arbeidsmiljøloven foreskriver. Stillingsvernsreglene er preseptoriske til gunst for arbeidstaker, jf. 
arbeidsmiljøloven § 1-9. Stillingsvernet skal primært verne arbeidstaker mot at hele stillingen bringes til 
opphør, men etter rettspraksis kommer arbeidsmiljølovens regler til anvendelse også ved såkalte 
endringsoppsigelser. En endringsoppsigelse kan gjennomføres på to måter, enten som en oppsigelse av det 
eksisterende arbeidsforholdet i forening med et tilbud om nytt arbeid eller som en omplasseringsbeslutning. 
Dersom den materielle realiteten i omplasseringsbeslutning er at man står overfor en endringsoppsigelse, 
må lovens prosessregler følges. Det gjelder uavhengig av hvilken praktisk gjennomføringsmåte 
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arbeidsgiver anvender. Det er uten betydning hvilken begrunnelse arbeidsgiver påberoper som grunnlag 
for sin beslutning. Noe annet vil være en omgåelse av de rettssikkerhetsgarantiene som er gitt til beskyttelse 
av arbeidstaker som den svake part. Det vil i tilfelle åpne for at arbeidsgiver kan gå «bakveien» og pålegge 
omplassering uten å gå veien om oppsigelse. Hensynet til å ivareta arbeidstakers rett til gjennom 
domstolsprøving å få prøvd om saklig grunn for oppsigelse foreligger etter de vanlige stillingsvernsreglene 
og med anvendelse av de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven kap. 17, veier tungt.» 

I vår sak har arbeidsgiver opplyst at det ikke ville vært grunnlag for endringsoppsigelse begrunnet i 
arbeidstakers forhold, men at resultatet uansett ville vært en flytting av A en endringsoppsigelse- begrunnet i 
arbeidsgiver forhold. 

Behovet for stillingsvernet vil for arbeidstaker, etter rettens syn, uansett være like stort. 

Vitne G fra HR avdelingen forklarte i retten at hun og F hadde drøftet om de var innenfor arbeidsgivers 
styringsrett eller om de måtte foreta en endringsoppsigelse/ fatte et vedtak om forflytning etter 
forvaltningsloven § 2, slik at kompetansen lå til ansettelsesrådet. G uttalte at de i ansettelsesrådet hadde flertall 
og hadde drøftet saken med arbeidsgiverrepresentantene i rådet slik at de hadde «ryggdekning» og at resultatet 
derfor uansett ville blitt forflytning av A. Etter rettens syn viser uttalelsen at det er viktig nettopp i saker som 
denne at arbeidsgiver følger regelverket og ikke tilsidesetter stillingsvernet. 

Statsansattelovens kompetanse og saksbehandlingsregler ble således tilsidesatt. 

Enhetsleder F hadde ikke personell kompetanse til å beslutte endringsoppsigelse av A. Kompetansen til dette lå 
hos ansettelsesrådet, jf. Statsansatte loven § 30 første ledd jf. § 6, det vil si ansettelsesrådet for Bufetat region 
(Tønsberg). Denne kompetansefeilen er en absolutt ugyldighetsgrunn. Hvorvidt det foreligger brudd på de 
øvrige saksbehandlingsreglene etter statsansatteloven er det derfor ikke behov for å gå nærmere inn på. Retten 
vil likevel bemerke at det neppe er tvilsomt at de øvrige saksbehandlingsreglene etter statsansatteloven ble 
tilsidesatt, herunder statsansatteloven § 32 om retten til muntlig forklaring, og retten til klage etter § 33. I 
tillegg kommer brudd på flere rettigheter etter forvaltningsloven § 16 forhåndsvarsling, partsinnsyn § 18 og 
utredningsplikten etter § 17. 

3.2. Erstatningsutmålingen 

Statsansatteloven § 37 (3) bestemmer at en statsansatt kan kreve erstatning dersom «ordensstraffen, 
oppsigelsen, suspensjonen eller avskjeden er ulovlig. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner 
rimelig under hensynet til det økonomiske tapet, arbeidsgivers og den statsansatte eller embetsmannens forhold 
og omstendighetene for øvrig.» 

Av rettsdata fremkommer følgende om bestemmelsen; «Erstatning kan gis for både økonomisk og ikke-
økonomisk tap, dvs. lønnsgap og tap for «tort og svie». Dette går således lenger enn alminnelige 
erstatningsregler. Selve utmålingen av erstatningen er utpreget skjønnsmessig, og skal gjøres etter en 
helhetsvurdering både av arbeidsgivers og arbeidstakers forhold.» 

Ansvaret er objektivt, mens utmålingen er skjønnsmessig. 

Økonomisk tap: 

A har krevd dekket de ekstra reiseutgifter hun har blitt påført etter flyttingen. Utgangspunktet er tatt i antall 
kilometer gange statens sats for kjøring, dvs. 3,90 kroner pr. kjørte kilometer med tillegg av bompenger. 
Arbeidsgiver har bestridt kravet og vist til at det ikke er fremlagt dokumentasjon for kjøringen og at statens 
reiseregulativ er irrelevant. 

Retten finner at erstatningen for reiseutgifter skjønnsmessig kan fastsettes til kr 85.000 kroner. Retten har lagt 
til grunn statens reiseregulativ er et passende utgangspunkt pr. kjørte kilometer og med tillegg av bompenger. 
Retten viser til As oversikt over kjøreutgifter for perioden mars til desember, samt utregningene av disse, jf. det 
faktiske utdraget side 206 til 246. Retten har trukket fra pendlerfradraget på 5 300 kroner. 

Oppreisning: 

Ved vurdering av om slik erstatning skal gis og ved vurderingen av størrelsen på den skal retten legge vekt på 
både arbeidsgivers og arbeidstakers forhold. 
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A fikk etter 10 mnd. ny stilling og reiseavstanden ble i den tiden kompensert ved at hun mottok 100% lønn med 
70% arbeidstid. Likevel legger retten til grunn at hun ble påført en ekstrabelastning frem til hun skaffet seg nytt 
arbeid. Særlig knytter det seg til at avtalen som arbeidsgiver gav henne var midlertidig. 

Retten legger også vekt på arbeidsgivers mangelfulle saksbehandling som bærer preg av «bekvemmelighets 
hensyn» da arbeidsgiver la til grunn at resultatet uansett ville blitt forflytning på grunn av flertallet i 
tilsettingsrådet. 

Etter rettens syn er de to dommene som arbeidstaker har vist til LH-2015-64403 og LE-2010-66409 ikke 
sammenlignbare med vår sak. 

Etter en totalvurdering setter retten oppreisningserstatningen til 20 000 kroner. 

4. Sakskostnader 

Saksøkte har vunnet saken fullt ut og har krav på erstatning for sine sakskostnader jf. tvisteloven § 20-1, første 
ledd. 

Partene har vært til rettsmekling og begge parter har bedt om at deres forlikstilbud protokolleres. Fra 
protokollen inntas; 

Saksøkeren framsatte følgende forlikstilbud, som ble krevd protokollert: 

Staten ved barne- og likestillingsdepartementet utbetaler kr 70.000 som erstatning for kostnader som A har 
hatt i forbindelse med omplasseringen på Z i [Sted2]. 

Saksøkte framsatte følgende forlikstilbud, som ble krevd protokollert: 

Staten ved barne- og likestillingsdepartementet utbetaler kr 50.000 som erstatning for kostnader som A har 
hatt i forbindelse med omplasseringen på Z i [Sted2]. 

I medhold av tvisteloven § 20-2, tredje ledd kan saksøker helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis 
tungtveiende grunner gjør det rimelig, og det skal i medhold av bestemmelsens bokstav c) legges vekt på om 
«saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom tilsier slikt fritak». 

Retten kan ikke se at det i denne saken foreligger forhold som utgjør så tungtveiende grunner at 
sakskostnadsansvaret bortfaller. 

Saksøker har krevd dekket sakskostnader med til sammen 358 505 kroner. Det er ikke kommet innsigelser til 
kravet. Kostnadene anses rimelige og nødvendige jf. tvisteloven § 20-5. 

Staten v/Barne og likestillingsdepartementet dømmes til å erstatte As sakskostnader med til sammen 358 505 
kroner jf. tvisteloven § 20-6 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning 
1. Oppsigelsen/administrativ beslutning av 06.02.2018 er ugyldig. 

 

2. Staten v/Barne og likestillingsdepartementet dømmes til,* innen 2 uker etter dommens forkynnelse*, å betale 
erstatning til A med 105 700 kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 

 

3. Staten v/Barne og likestillingsdepartementet dømmes til, * innen 2 uker etter dommens forkynnelse*, å 
erstatte As sakskostnader med til sammen 358 505 kroner. 

 
 

* Rettet den 7.05.2019 jf. tvisteloven § 19-8. Anne Gro Aanensen Kleven. 
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Hammerfest tingrett - Kjennelse - THAFE-2018-105959-1 
 
 

Instans Hammerfest tingrett – Kjennelse 
Dato 2018-11-01 
Publisert THAFE-2018-105959-1 
Stikkord Arbeidsrett. Avskjed. Bevisavskjæring. Ulovlig videopptak. 
Sammendrag To produksjonsarbeidere i en fiskeforedlingsbedrift gitt avskjed grunnet at 

arbeidsgiver mente den ene ved tre tilfeller hadde stemplet inn for den andre. 
Arbeidsgiver ønsket å føre videopptak av arbeidstakers tidsregistrering. Tingretten 
kom til at beviset var innhentet på en utilbørlig måte. Form med kontrolltiltaket var 
ikke å overvåke de ansattes tidsregistrering. Føring av beviset ville føre til en 
fortsatt krenkelse av personvernet, og retten kom til at beviset ble nektet ført, jf. 
tvisteloven § 22-7. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Hammerfest tingrett THAFE-2018-105959-1 (18-105959TVI-HAFE). 
Parter A og B mot [Virksomhet] AS (advokat Rune Lium og advokat Geir-Arne Blix 

Johansen). 
Forfatter Kst. tingrettsdommer Jon Mjellekås. 
Sist oppdatert 2019-08-07 

 
 

 
 

Saken gjelder begjæring om avskjæring av bevistilbud i form av kameraovervåkning av arbeidsplass i sak om 
avskjed i arbeidsforhold. 

A (heretter A) og B (heretter B) ble avskjediget fra selskapet [Virksomhet] AS (heretter [Virksomhet]) den 27. 
april 2018. 

Stevning i saken ble tatt ut den 2. juli 2018 med påstand om at avskjedigelsene er ugyldige og at saksøkerne 
tilkjennes erstatning. Tilsvar ble inngitt den 5. september 2018 hvor saksøkte påstod seg frifunnet. 

Grunnlaget for avskjedigelsen anføres å være at saksøkerne skal ha hatt en ordning hvor den ene stemplet inn 
for den andre ved arbeidsdagens begynnelse og/eller slutt. 

Som en del av bevisgrunnlaget har [Virksomhet] tilbudt fremleggelse av to videoer fra overvåkningskamera 
som skal vise hvordan stemplingene har foregått ved to anledninger den 24. april 2018. 

Saksøkerne har i korte trekk anført: 

A og B har begjært videoene avskjært som bevis i saken med grunnlag i tvisteloven § 22-7. 

Det vises til at videoovervåkningen er i strid med arbeidsmiljøloven § 9-1 første ledd, idet arbeidsgiver ikke har 
noe saklig formål for dette kontrolltiltaket. Det er heller ikke ført drøftelser med de tillitsvalgte etter 
arbeidsmiljøloven § 9-2. 

Videre vises til at bruk av personvernopplysninger til et annet formål enn formålet med kontrolltiltaket, er i 
strid med personopplysningsloven § 11. 

Beviset bør også nektes ført etter tvisteloven § 21-7 annet ledd bokstav b. Videoene viser kun det som 
saksøkerne har erkjent og tilfører dermed ikke saken noe utover det som allerede er erkjent. 

Saksøkte har i korte trekk anført: 

Det bestrides at videofilmene ikke viser mer enn det som allerede er erkjent fra saksøkerne. Filmene viser 
omstendighetene rundt de aktuelle stemplingene. Bevisene er således ikke overflødige og det er ingen 
prosessøkonomiske hensyn som tilsier bevisavskjæring etter tvisteloven § 21-7 annet ledd bokstav b. 
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Terskelen for bevisavskjæring etter tvisteloven § 22-7 er høy, da dette griper inn i prinsippene om fri 
bevisførsel og at avgjørelser skal være materielt riktige. 

Det anføres at vilkårene for å benytte seg av videoovervåkning som kontrolltiltak er lovlig etter 
arbeidsmiljøloven § 9-1, idet det har et saklig grunnlag og det er ikke en uforholdsmessig belastning for 
arbeidstakeren. 

Det er ikke avklart om drøftelser etter arbeidsmiljøloven § 9-2 er gjennomført, siden daglig leder er sykemeldt 
og ikke mulig å komme i kontakt med. Øvrig administrasjon er ansatt i senere tid og de har heller ikke fått 
avklart om drøftelser har funnet sted. Dette har uansett ikke noe betydning for lovligheten av tiltaket. Beviset er 
dermed ikke innhentet på utilbørlig måte. 

Subsidiært, dersom retten kommer til at beviset er anskaffet på utilbørlig måte, må det foretas en 
interesseavveining mellom hensynet til sakens opplysning og betydningen av materielt riktig avgjørelse mot 
hensynet til eventuell krenkelse av saksøkerne. 
 
 
Rettens vurdering 
Retten tar først stilling til anførselen om bevisavskjæring etter tvisteloven § 21-7 annet ledd bokstav b. 

Retten konstaterer at partene til tross for nevnte erkjennelser fra saksøkerne, er uenige om videoen tilfører 
saken ytterligere informasjon utover erkjennelsene. Dette taler, slik retten ser det, for at bevisavskjæring ikke 
bør foretas etter denne bestemmelse. 

Når det gjelder tvisteloven § 22-7 er problemstillingen for det første om det aktuelle beviset er innhentet på en 
«utilbørlig måte». Det er ikke krav om at beviset må nødvendigvis må være innhentet på en ulovlig måte. 

I denne saken er retten av den oppfatning at beviset er innhentet på en utilbørlig måte. 

Retten viser til arbeidsmiljøloven § 9-1 som tilsier at kontrolltiltak, som for eksempel videoovervåkning av 
arbeidsplassen der bare de ansatte har adgang, krever saklig grunn og må ikke innebære en uforholdsmessig 
belastning for arbeidstakeren. Sammenholdt med personopplysningsloven § 11 kreves det at 
kameraovervåkningen må ha et formål, det må være nødvendig ut fra formålet og det må være 
interesseovervekt i favør av kameraovervåkningen kontra hensynet til personvernet. 

Formålene med kameraovervåkningen i vår sak er anført å være til bruk ved evaluering av situasjoner med 
arbeidsulykker (skader og nestenulykker), dokumentasjon for at driften i virksomheten er i tråd med 
reguleringer fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet og til slutt kontroll ved at det ikke skjer tyveri på 
arbeidsplassen. 

Retten kan ikke se at kontroll av videopptakene opp mot registrering av arbeidstid faller inn under noen av 
disse formålene. De personopplysninger som kommer frem av videopptakene er dermed innhentet i strid med 
det oppgitte formål. 

Det legges videre til grunn at saksøkerne ikke har samtykket til at opplysningene likevel kan brukes til et nytt 
formål, nemlig kontroll av stemplingene ved arbeidstidens start eller slutt. 

Videre bemerkes at drøftelser etter arbeidsmiljøloven § 9-2 skulle vært gjennomført før tiltaket settes i verk. 
Det må være [Virksomhet] som har bevisbyrden for å dokumentere at dette er gjort. Slik dokumentasjon 
foreligger ikke og en kunne forutsette at protokollen for eventuell drøftelse ville foreligge uavhengig av 
sykemeldinger og/eller ansettelsestidspunkt for den øvrige administrasjon. 

Det må likevel foretas en interesseavveining av om beviset til tross for at det er utilbørlig innhentet skal tillates 
fremlagt, jf tvisteloven § 22-7. 

Hensynet til sakens opplysning og betydning av en materielt riktig avgjørelse taler med tyngde for at 
videoopptakene bør tillates avspilt. Prinsippet om fri bevisførsel tilsier også at terskelen for å avskjære beviset 
bør være høy, slik saksøkte anfører. 

Imidlertid taler hensynet til personvernet med like stor tyngde for å nekte beviset fremlagt. Retten viser her til 
avgjørelsen i RG-2011-321 som gjaldt opplysninger fra GPS-system som viste arbeidstakerens bevegelser, men 
hvor lagmannsretten i premissene sier: 
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«Som et generelt utgangspunkt må overvåkning ved bruk av GPS karakteriseres som mindre inngripende i 
sentrale rettsgoder enn overvåkning ved bruk av lyd og bilde.» 

I vår sak er det riktignok videoopptak uten lyd, etter det retten forstår. Uttalelsen forstås likevel slik at 
kameraovervåkning er mer inngripende tiltak enn innhenting av loggen fra en GPS. 

Videre er det etter saksøktes opplysning slik at opptakene slettes etter kort tid og det er ikke snakk om skjult 
overvåkning. Kameraene er synlige og det er skiltet flere steder. Likevel er det her snakk om kontinuerlig og 
vedvarende videoovervåkning på et område hvor kun de ansatte har adgang. Videoopptak gir betydelig mer 
informasjon enn den informasjon som kan hentes ut fra GPS, som i nevnte avgjørelse. De opplysninger som 
fremkommer gjennom en video må anses som en krenkelse av personvernet. Krenkelsen ved å tillate beviset 
ført vil dermed fortsette. 

Retten har etter en samlet vurdering, dog under noe tvil, kommet til at bevisene i form av avspilling av 
videoopptakene ikke tillates fremlagt. 

SLUTNING 

Videoopptak fra overvåkningskameraene tillates ikke ført.
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Avsagt: 
 

20. august 2019 

Saksnr.: 
 

3/2019 

Lnr.: AR-2019-19 
 
Dommere: Jakob Wahl  
 Tron Løkken Sundet  
 Liv Gjølstad   
 Tor-Arne Solbakken  
 Niels Selmer Schweigaard  
 Unni Rasmussen  
 Axel Thuve  
 
Saken gjelder: Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 om rett til lønn for 

løpende tid mellom oppdrag flere steder for samme bedrift 
 

 
 

 
 
Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk 
Arbeidsmandsforbund 

Advokat Håkon Angell og  
advokat Katrine Hellum-Lilleengen 

mot 

Næringslivets Hovedorganisasjon, med 
NHO Service og handel 

Advokat Kurt Weltzien 
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DOM  

 

(1) Saken gjelder renholderes krav etter Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 på å få beregnet 

lønn for løpende tid mellom oppdrag. Spørsmålet er om vilkåret i § 4 nr. 3 første setning 

om å være pålagt oppdrag på flere arbeidssteder for «samme bedrift» skal forstås slik at 

arbeidet må utføres for samme arbeidsgiver eller for samme oppdragsgiver. 

(2) Renholdsoverenskomsten for tariffperioden 2016–2018 mellom Landsorganisasjonen i 

Norge (LO) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) på den ene siden og Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) og NHO Service og handel på den andre siden har i § 1 og § 2 

bestemmelser om arbeidstid og lønn. Etter overenskomsten § 2 nr. 1 skal renholdere ha 

lønn utbetalt som månedslønn beregnet på bakgrunn av 21 2/3 dager og et rammetimetall. 

Rammetimetallet fastsettes av bedriftsledelsen etter reglene i overenskomsten § 1 nr. 7 og 

8, og henger sammen med det renholdsarbeidet som skal utføres. Etter § 1 nr. 7 skal det 

fastsettes en ramme for renholderens daglige arbeidsområde. Renholderen skal få utlevert 

en plan for sitt område, samt en beskrivelse av arbeidets omfang. Nærmere krav til 

innholdet i renholdsplanen er inntatt i en protokolltilførsel til bestemmelsen. Planen skal 

blant annet angi detaljer om bygget som skal renholdes og om renholdsmetoder. Dersom 

en av partene mener det er behov for å endre rammen for renholderens arbeidsområde, skal 

det utføres prøverenhold. Pålagt arbeid som går ut over beskrivelsen i renholdsplan og 

arbeidsomfang, er å betrakte som merarbeid.  

(3) Overenskomsten § 1 nr. 8 har regler om fremgangsmåten ved fastsettelse av 

rammetimetallet og om adgangen til å kreve prøverenhold i tilfeller hvor det er tvil om 

rammetimetallet er riktig. Bestemmelsen har slik ordlyd:  

«For det enkelte området fastsetter bedriftsledelsen et rammetimetall. Rammetimetallet skal 

gjøre det mulig å utføre de beskrevne oppgaver i h.h.t. renholdsplan og arbeidsomfang.  

For hvert område fastsettes det en minimumstid pr. dag. Denne tiden skal gjøre det mulig å 

oppfylle bestemmelsene i renholdsplan og arbeidsomfang for hver enkelt dag. Tidsforbruket 

registreres daglig med stemplingsur/timelister. I løpet av en kalendermåned skal det arbeides 

de timer som er fastsatt.  

Er det tvil om rammetimetallet er riktig, kan det etter ønske fra renholder/tillitsvalgt eller 

bedriften etter oppstart av ny kontrakt eller etter vesentlig endring av renholdsplan eller 

arbeidsomfang, kreves prøverenhold. Krav om prøverenhold må være den annen i hende 

senest 6 uker etter oppstart.» 

 

(4) Paragraf 1 nr. 8 har utførlige regler om hvordan prøverenhold skal gjennomføres. 

(5) Rammetimetallet er utgangspunkt for beregning av lønn. Overenskomsten §§ 3 flg. har 

enkelte særlige lønnsbestemmelser som gjelder i tillegg til § 2, blant annet om 
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akkordbetaling for hovedrengjøring, lønn for arbeidslederfunksjoner og kompensasjon for 

merarbeid og overtidsarbeid. Paragraf 4 «Lønn for ventetid mv.» har i nr. 3 bestemmelser 

om lønn for løpende tid mellom oppdrag. Bestemmelsen har slik ordlyd:  

«Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha 

beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragene. Dette gjelder også 

patruljetjeneste.» 

 

(6) Oversikt over tariffreguleringen og bakgrunnen for bestemmelsen om lønn for 

løpende tid mellom oppdrag 

(7) Renholdsarbeid reguleres av to overenskomster mellom NHO og NAF: Overenskomst for 

renholdsbedrifter (heretter Renholdsoverenskomsten) og Overenskomst for renhold på land 

i egen regi. Det finnes parallelle overenskomster mellom NAF og Hovedorganisasjonen 

Virke, tidligere Handelens arbeidsgiverforening. Overenskomstene har ikke egne 

omfangsbestemmelser, men virkeområdet følger av fast praksis. Renholdsoverenskomsten 

gjelder for private virksomheter som selger renholdstjenester, det vil si hvor 

renholdsarbeidet utføres hos en oppdragsgiver. Overenskomsten for renhold på land i egen 

regi gjelder utføring av renhold hos egen arbeidsgiver.  

(8) Overenskomsten for renhold i egen regi er i dag gjort gjeldende for 5 virksomheter som har 

6 arbeidstakere tilsluttet NAF, mens Renholdsoverenskomsten omfatter om lag 4 000 

medlemmer av NAF. Frem til 1996 ble overenskomstene gjort gjeldende for det enkelte 

arbeidsstedet. Partene ble i 1996 enige om at overenskomstene fra 1997 skulle gjøres 

gjeldende for renholdsbedriften.  

(9) I Renholdsoverenskomsten for tariffperioden 1980–1982 var bestemmelsene om arbeidstid 

og lønn inntatt i §§ 1 og 2. De delene av bestemmelsene som er relevante for tvisten i 

denne saken, hadde slik utforming:  

«§ 1 Arbeidstid 

… 

3. Renholdernes daglige arbeidsområde (postens størrelse) fastsettes av bedriften i samråd 

med renholderne og – om mulig – deres tillitsvalgte. Renholderne skal få utlevert renholdsplan 

for sitt område, samt en beskrivelse av arbeidets omfang. Pålagt arbeid som går ut over nevnt 

beskrivelse, er å betrakte som ekstraarbeid.  

4. Den effektive daglige arbeidstid for det enkelte område/post, fastsettes av bedriftsledelsen i 

samråd med renholderne, eventuelt deres tillitsvalgte. Det skal tas hensyn til 

arbeidsoppdragets art når den effektive arbeidstid beregnes. Det er forutsetningen at det skal 

arbeids den tid som er fastsatt.  

5. Dersom det inntrer endringer som er av betydning for arbeidssituasjonen, kan det tas opp 

til drøftelse, jfr. punktene 3 og 4 ovenfor. … 

 

§ 2 Lønnsbestemmelser  
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1. a) Renholderne skal ha sin lønn utbetalt som månedslønn. Ved fastsettelsen av lønnen legges 

normaltimelønnssatsen på kr. 29,10 til grunn for den arbeidstid som er fastsatt for den enkelte 

renholder i henhold til § 1 nr. 4.  

... 

Protokolltilførsler: 

1) Ved utregning av de nye månedslønninger efter nevnte lønnssats legges den tidligere 

avtalte arbeidstid ved den enkelte bedrift til grunn på betingelse av at forutsetningene for 

arbeidsoppdraget ikke endres.» 

 

(10) NAF fremmet i 1982 blant annet krav om endringer i bestemmelsene om arbeidstid og 

lønn. Det er begrenset med dokumentasjon fra forhandlingene i 1982. Det er lagt frem kopi 

av kravet fra forhandlingene mellom NAF og Handelens arbeidsgiverforening. Partene er 

enige om at tilsvarende krav ble fremmet overfor Norsk arbeidsgiverforening, nå NHO. 

Kravet fra NAF hadde slik utforming på de punktene som er av betydning for saken: 

«§ 2 Arbeidstid 

… 

4. Den daglige arbeidstid for det enkelte område/post skal fastsettes ved lokale forhandlinger 

når en av partene krever det. Når det avtales daglig fast arbeidstid skal tiden beregnes ut fra 

normalt arbeidstempo, tilpasset renholderens alder, kyndighet, arbeidsevne og øvrige 

forutsetninger.  

Avtalen skal være skriftlig, og kan sies opp av partene med 1 måneds varsel.  

Oppnås ikke enighet om tidsfastsettelsen, lønnes renholderen for medgått arbeidstid.  

… 

§ 3 Lønnsbestemmelser  

1 a) Renholderne skal ha sin lønn utbetalt som månedslønn. Ved fastsettelsen av lønnen legges 

følgende normallønnssatser til grunn:   

 Fra 0-2 år – kr.  

 ″     2-4  ″ –  ″ 

 Over 4  ″ –  ″ 

b) Ved utregning av månedslønnen legges ovennevnte normallønnssatser til grunn for den 

arbeidstid som er avtalt for den enkelte renholder i henhold til § 1 nr. 4.  

… 

Protokolltilførsler: 

… 

4) Renholdere som har arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha 

beregnet lønn for løpende tid. Det vil si at vedkommende skal ha lønn også for den tid som 

medgår til å flytte fra arbeidssted til arbeidssted.» 

 

(11) Tarifforhandlingene ledet til at det ble inntatt slik protokolltilførsel til § 2 

«Lønnsbestemmelser»:  

«Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha 

beregnet lønn for løpende tid mellom oppdragene. Dette gjelder også patruljetjeneste.» 

 

(12) I NAFs medlemsblad Arbeidsmanden nummer 6/7 1982 ble tarifforslaget omtalt i notisen 

«Historiens største tariffmøte for renholdere holdt i Bergen». Her redegjøres det for 

1017



endringene i lønnsstigen i overenskomsten, og om bestemmelser om beregning av 

tjenestetid for innplassering i lønnsstigen. Avslutningsvis i notisen heter det:  

«Vi legger til at det også er nytt i overenskomsten at renholderne skal ha sin lønn for tid som 

medgår til å flytte fra arbeidssted til arbeidssted. Dette gjelder også patruljetjeneste.» 

 

(13) I 2006 ble merknaden flyttet fra § 2 og inntatt i § 4 nr. 3.  

(14) NAF fremmet i 2016 krav om at bestemmelsen skulle få slik ordlyd:  

«Renholdere som blir pålagt å utføre arbeid på flere arbeidssteder for samme arbeidsgiver 

skal ha beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragsstedene. Dette gjelder 

også patruljetjeneste.» 

 

(15) Kravet om endring ble avvist av NHO. 

(16) Nærmere om tvisteforløpet 

(17) Saken for Arbeidsretten springer ut av tvister om avlønning som har oppstått ved 

renholdsbedriftene Elite Service Partner AS, Mint Renhold AS og Kraft Drift AS. Tvistene 

ved Elite og Mint har blitt løst ved utenrettslige forlik. Tvisten om lønnskravet ved Kraft 

Drift AS er til behandling i Eidsivating lagmannsrett. Lagmannsrettssaken er stanset i 

påvente av Arbeidsrettens avgjørelse. Tolkningstvisten har også en viss tilknytning til 

vedtak av Arbeidstilsynet og Tariffnemnda i 2013, 2017 og 2018, og spørsmål om reisetid 

skal regnes som arbeidstid. Ved behandlingen av disse sakene ble det fra NHOs side 

fremmet anførsler som indikerte at NHO tolket Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 på en 

annen måte enn LO. Detaljene i disse forvaltningssakene er ikke av vesentlig betydning for 

saken, og Arbeidsretten går ikke nærmere inn på dette.  

(18) Tvisteforhandlinger mellom LO og NHO om tvistene ved Mint Renhold AS og Kraft Drift 

AS ble gjennomført 30. august 2018 og for tvisten ved Elite Service Partner AS 

11. desember 2018. Det ble i tvisteforhandlingene for Elite Service Partner AS vist til 

anførslene om tarifforståelsen i protokollen fra 30. august 2018. I protokollen fra 

tvisteforhandlingene for Mint Renhold AS og Kraft Drift AS er partenes anførsler gjengitt 

slik:  

«LO anførte:  

… 

 

LO anførte at «bedrift» i Renholdsoverenskomsten § 4.3 er å forstå som «arbeidsgiver». 

Såfremt renholderen er pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme arbeidsgiver 

skal det beregnes arbeidstid og lønn for løpende reisetid mellom oppdragene. LO sitt 

standpunkt følger av en naturlig forståelse av ordlyden og støttes av øvrige 

tolkningsmomenter, herunder tariffhistorikken, sammenhengen i regelverket og 

formålsbetraktninger.  
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Manglende beregning av arbeidstid og lønn for løpende reisetid mellom oppdrag for samme 

arbeidsgiver, innebærer tariffbrudd, og er i tillegg i strid med aml. § 10-1 første ledd. Reisetid 

mellom oppdrag er nødvendig for å utføre arbeid. Reisetiden er å anse som arbeidstid og gir 

krav på lønn.  

Det fremmes krav om etterbetaling på vegne av berørte arbeidstakere, basert på LOs 

forståelse av Renholdsoverenskomsten § 4.3.  

 

NHO anfører:  

NHO viser til protokoll mellom NAF og NHO Service og Handel 28. mai 2018 og lokal 

protokoll ved Mint Renhold AS 20. februar 2018 og fastholder de standpunkter som der 

fremkommer.  

Renholdsoverenskomsten beregner lønn ut i fra rammetimetallet på de renholdsoppdragene 

som utføres. … 

Dersom arbeidstaker eller tillitsvalgte mener at rammetimetallet ikke er satt korrekt, har 

overenskomsten regler for håndtering av dette i bestemmelsene om «prøverenhold», jf. 

Renholdsoverenskomsten § 1 nr. 7.  

Et slikt lønnssystem med rammetimetall har blitt praktisert i bransjen i svært mange år og 

innebærer at arbeidstaker får betalt for en på forhånd fastsatt tid som det normalt skal ta å 

utføre renholdsoppdraget, uavhengig av hvor lang tid arbeidstaker selv bruker. Slik 

arbeidsgiversiden forstår overenskomsten, medfører dette en avtale mellom tariffpartene om 

at arbeidstaker normalt ikke får betalt lønn ved forflytning mellom to oppdrag med 

rammetimetall.  

Renholdsoverenskomsten § 4 «Lønn for ventetid» mv» representerer et unntak fra 

hovedregelen om lønn på bakgrunn av avtalt rammetimetall.  … 

For at det skal betales lønn mellom oppdrag, er det et vilkår at renholdere blir pålagt 

arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder eller at det er avtalt patruljetjeneste. Arbeidsgiversiden 

har forstått begrepet «samme bedrift» i denne bestemmelsen som samme 

kunde/oppdragsgiver. 

I de aktuelle sakene kan arbeidsgiversiden ikke se at renholderne er blitt pålagt 

arbeidsoppdrag, eller har utført oppdrag for samme kunde. Hvorvidt oppdragene er pålagt 

må vurderes konkret, uansett hvordan begrepet bedrift i § 4.3 må forstås.» 

 

(19) Hovedforhandling ble gjennomført 19.–21. juni 2019. To partsrepresentanter og seks vitner 

avga forklaring. Dommen er på grunn av ferieavvikling avsagt etter fristen i 

arbeidstvistloven § 56 andre ledd. 

(20) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 

(21) Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Arbeidsmandsforbund, har i korte trekk anført: 

(22) Vilkåret «bedrift» i Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 om lønn mellom oppdrag sikter til 

bedriften som er bundet av overenskomsten. «Bedrift» må derfor tolkes slik at det gjelder 

oppdrag på flere arbeidssteder for samme arbeidsgiver. Dette er i samsvar med alminnelig 

tariffrettslig språkbruk. En arbeidstaker som pålegges arbeidsoppdrag på flere 

arbeidssteder for samme arbeidsgiver, vil ha tariffrettslig krav på lønn for reisetiden. 

(23) Historikken taler for LOs tolkning. NAF fremmet i 1982 et generelt krav om lønn for 

reisetid både i Renholdsoverenskomsten og i Overenskomst for renhold på land i egen regi. 

Overenskomstene har blitt forhandlet samtidig. Det gir ingen mening om uttrykket bedrift i 
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Overenskomst for renhold på land i egen regi skal forstås som arbeidsgiver, mens det i 

Renholdsoverenskomsten skal forstås som kunde eller oppdragsgiver. Dersom NHO hadde 

ment at bedrift skulle ha en annen betydning, burde dette vært tatt opp under 

forhandlingene. 

(24) Tolkningen har også støtte i sammenhengen i overenskomsten. Uttrykket bedrift brukes 48 

ganger i Renholdsoverenskomsten. I alle bestemmelsene hvor utrykket brukes, er den 

naturlige slutningen at det med «bedrift» menes renholderens arbeidsgiver, og ikke 

virksomhetens kunde eller oppdragsgiver.  

(25) Det er uten betydning for tolkningen at NAF i 2016 krevde endring av ordlyden. Det må 

skilles mellom tilfeller hvor et krav ikke fører frem i tarifforhandlinger, og det deretter 

reises en rettstvist, og tilfeller hvor krav om endring i tariffavtalen reises etter at 

tolkningsspørsmålet har oppstått. Kravet tok sikte på å få overenskomsten til å gi et 

dekkende uttrykk for rettstilstanden mellom partene, og var ikke ment som en materiell 

endring av overenskomsten. NAF klargjorde overfor NHO ved presentasjonen av kravet at 

det ikke var ment som en realitetsendring.  

(26) NAFs omtale av forhandlingsresultatet i Arbeidsmanden gir et korrekt uttrykk for hva 

partene var enige om. Det var NHOs anførsler i tvisten med Arbeidstilsynet i 2011 og 

senere tvister som gjorde LO oppmerksom på at NHO hadde en annen forståelse av § 4 nr. 

3.  

(27) Praksis taler samlet sett for LOs tolkning. De store aktørene i bransjen betaler for løpende 

tid mellom oppdrag uansett om det er oppdrag for samme kunde eller flere kunder.  

(28) Reisetid er arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-1 første ledd og arbeidstidsdirektivet 

(direktiv 2003/88/EF). Tariffpartene kan ikke fravike lovens og direktivets definisjon av 

arbeidstid. Det har også formodningen mot seg at partene har ment å avtale ulik regulering 

av hva som skal regnes som arbeidstid etter vernereglene i loven og etter 

lønnsbestemmelsene i tariffavtalen, eller har ment å avtale ulovlig overtidsarbeid. Tiden 

mellom oppdragene vil inngå i renholderens arbeidstid og stillingsandel. Dersom reisetid 

holdes utenfor ved beregning av lønn, vil en renholder i full stilling som har en times 

reisetid i løpet av arbeidsdagen, bare få om lag 87 % lønn. NHOs forståelse av 

overenskomsten gjør at mer enn 50 % av alle renholdere ikke vil få beregnet lønn av 

reisetid. 

(29) Det er nedlagt slik påstand:  
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«Renholdsoverenskomsten 2016-2018 § 4 pkt. 3 skal forstås slik at begrepet «bedrift» har 

samme betydning som «arbeidsgiver».» 

 

(30) Næringslivets Hovedorganisasjon, med NHO Service og handel, har i korte trekk anført: 

(31) Begrepet «bedrift» i Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 er ikke definert i overenskomsten 

og har ikke et allmenngyldig innhold. Begrepet må forstås kontekstuelt, og LOs tolkning 

har ikke støtte i tariffavtalens ordlyd eller sammenheng. Praksis fra Tariffnemnda og fra 

Arbeidstilsynet er ikke relevant for tolkningen. Overenskomsten gjelder for bedrifter som 

har virksomhet eller oppdrag hos kunder. Frem til 1997 ble overenskomsten gjort 

gjeldende for det enkelte oppdragssted eller den enkelte kunden. Det vil si at det var det 

enkelte arbeidsstedet som var tariffert, og ikke de enkelte renholdsbedrifter. Henvisningen 

til oppdrag på flere arbeidssteder må da leses som en henvisning til flere tarifferte 

arbeidssteder. Det er ingen holdepunkter i senere tariffrevisjoner for å fravike dette 

utgangspunktet. Samme bedrift må da forstås som en henvisning til samme kunde eller 

oppdragsgiver.  

(32) Tolkningen må også se hen til de ulike måter renholdsarbeid avlønnes på, og at 

utgangspunktet etter § 4 nr. 3 jf. § 2 er at det ikke betales lønn for løpende tid mellom 

oppdrag. Hovedregelen er avlønning etter rammetimetall. Overenskomsten § 4 om 

ventelønn mv. gjør unntak fra dette for renholdere som er pålagt oppdrag på flere 

arbeidssteder for samme bedrift og for patruljetjeneste. Dersom bedrift i § 4 nr. 3 tolkes 

som om det stod arbeidsgiver, vil bestemmelsen tømmes for innhold. Renholdere arbeider 

alltid for egen arbeidsgiver, men oppdragene utføres hos kundene. LOs tolkning gjør at det 

bare gjelder to vilkår for avlønning for tid mellom arbeidsoppdrag, og systemet med 

rammetimetall vil kollapse. Selv om LO anfører at tvisten gjelder rett til betaling for 

reisetid mellom oppdrag, reiser tarifforståelsen uavklarte spørsmål om rett til betaling for 

løpende tid for renholdere som har oppdrag tidlig på dagen og på ettermiddag/kveld. 

(33) Det finnes ikke relevant praksis fra tariffpartene som kaster lys over innholdet i 

bestemmelsen. Praksis i renholdsbedriftene gir i dette tilfellet ikke noe bidrag til 

tolkningen.  

(34) NAF har flere ganger forsøkt å få endret bestemmelsen. Det er ingen spor i de tidsnære 

bevis for at LOs tariffkrav i 2016 bare var ment som en redaksjonell endring. Dette tilsier 

at den foreliggende saken egentlig gjelder en interessetvist.  

(35) Det er nedlagt slik påstand:  

«Saksøkte frifinnes.» 
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(36) Arbeidsrettens merknader 

(37) Spørsmålet i saken er om plikten etter Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 første setning til 

å beregne lønn for løpende tid mellom oppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift, 

gjelder ved oppdrag flere steder for samme arbeidsgiver eller oppdrag flere steder for 

samme oppdragsgiver.  

(38) Etter Renholdsoverenskomsten § 1 og § 2 skal bedriften fastsette et rammetimetall som 

ligger til grunn for beregning av lønn. Rammetimetallet fastsettes for det enkelte 

arbeidsområdet, og skal gjøre det mulig å utføre arbeidsoppgavene i henhold til 

renholdsplanen og arbeidets omfang. Partene er enige om at rammetimetallet ikke omfatter 

løpende tid mellom oppdrag. En renholder som bruker tid på å flytte seg mellom 

arbeidsstedene, får etter §§ 1 og 2 ikke lønnsmessig uttelling for denne tiden uten hensyn 

til om reisetiden regnes som arbeidstid etter reglene i arbeidsmiljøloven.  

(39) Bestemmelser om plikt til å beregne lønn for løpende tid mellom oppdrag er inntatt i § 4 

«Lønn for ventetid mv.». LO har anført at § 4 nr. 3 er en selvstendig lønnsbestemmelse for 

tid som anses som arbeidstid, og at partene i 1982 var kjent med arbeidstidsbegrepet i 

arbeidsmiljøloven. Etter Arbeidsrettens vurdering gir reglene om arbeidstid ikke veiledning 

for tolkningsspørsmålet. Utgangspunktet er at lovens regler om arbeidstid og tariffavtalens 

regler om beregning av lønn er «to separate regelsett, som hver for seg må forstås i den 

sammenheng de inngår i», jf. ARD-2001-16 på s. 32 og tilsvarende utgangspunkt i HR-

2018-1036-A avsnitt 76. Dette gjelder likevel ikke dersom det er holdepunkter for noe 

annet, sml. ARD-1988-72. Slike holdepunkter er det ikke i tariffbestemmelsen. 

Tolkningsspørsmålet må løses på grunnlag av bestemmelsens ordlyd, historikk og 

praktisering.   

(40) Etter Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 første setning er det et vilkår for å få beregnet 

lønn for løpende tid mellom oppdrag at det utføres arbeidsoppdrag flere steder for «samme 

bedrift». Begrepet bedrift brukes flere steder i overenskomsten, og kan isolert sett forstås 

som en henvisning til renholdsbedriften, det vil si arbeidsgiveren. Dette samsvarer med 

hvordan begrepet bedrift brukes ellers i overenskomsten. Paragraf 1 nr. 6 om arbeidstid 

skiller for eksempel mellom bedrift og kunde. Etter denne bestemmelsen skal henleggelse 

av arbeidstid fastsettes av «bedriften i samråd med renholder og innenfor de rammer 

avtalen med kunden tillater». Bedrift må her forstås som renholdsbedriften og ikke 

oppdragsgiver. Det samme gjelder når det i protokolltilførslene til § 2 heter at detaljer i 
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lønnsavregning utformes av «bedriften», og at «bedriften» skal angi den til enhver tid 

gjeldende pensjonsleverandør.  

(41) Begrepet bedrift slik det brukes i § 4 nr. 3 er imidlertid ikke entydig når det inngår i 

formuleringen «samme bedrift». Renholderen må være pålagt arbeidsoppdrag på «flere 

arbeidssteder» for samme bedrift. «Arbeidssteder» er arbeidsområdet hos oppdragsgiveren, 

og må ses i sammenheng med arbeidsoppdraget. Bestemmelsen utfyller reglene om 

rammetimetall som grunnlag for beregning av lønn. Dette timetallet fastsettes ut fra 

renholdsarbeidet hos oppdragsgiver. Bestemmelsen blir da et tilbygg til reglene om 

fastsettelse av tid som skal gi lønnsmessig uttelling. På det tidspunkt protokolltilførselen 

kom inn i overenskomsten, ble overenskomsten gjort gjeldende for det enkelte 

arbeidsstedet, og ikke for renholdsbedriften. Dersom bedrift leses som en henvisning til det 

arbeid overenskomsten var gjort gjeldende for, taler det mot at det skal forstås som 

renholdsbedriften. Da overenskomsten ble endret i 1996 slik at den skulle gjøres gjeldende 

for renholdsbedriften og ikke det enkelte arbeidssted, er det ikke dokumentert noen 

drøftelse av konsekvensene for lønnsbestemmelsen i § 4 nr. 3. Den tariffrettslige 

sammenhengen fra 1982 er da fortsatt av betydning for tolkningen, og taler til en viss grad 

mot at bedrift i § 4 nr. 3 første setning må forstås som renholdsbedriften.  

(42) Tariffhistorikken gir ikke entydige holdepunkter for tolkningen. Bestemmelsen var fra 

1982 inntatt som en protokolltilførsel til lønnsbestemmelsen i § 2, men ble i 2006 flyttet til 

§ 4 nr. 3. Partene er enige om at innplasseringen i § 4 nr. 3 bare var en redaksjonell 

endring. Endringen kaster derfor ikke lys over forståelsen. NHO har anført at NAFs krav 

om å endre formuleringen til «samme arbeidsgiver» ved tariffrevisjonen i 2016 taler mot 

LOs tolkning. Dette kan ikke føre frem. Kravet ble fremmet etter at det fra 2013 viste seg 

at LO og NHO var uenige om tolkningen av § 4 nr. 3 første setning. Tariffkravet må i en 

slik situasjon forstås som et krav om å tydeliggjøre den forståelsen LO hadde gjort 

gjeldende overfor NHO etter at tolkningsspørsmålet ble reist. Ut fra parts- og 

vitneforklaringene må det også legges til grunn at LO ved presentasjonen av kravet overfor 

NHO i 2016 ga uttrykk for at det bare var ment som en redaksjonell endring, mens NHO 

Service og handel oppfattet det som et krav om en materiell endring. Når det ikke er 

fremlagt andre bevis knyttet til tarifforhandlingene i 2016, må det legges til grunn at den 

tariffrettslige stillingen mellom partene ikke ble endret av at LO fremmet krav om endring 

av avtaleteksten. Andre krav om endringer i overenskomsten i perioden 1982–2016 gir 

ikke bidrag til forståelsen, og Arbeidsretten går ikke inn på disse.  
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(43) Bestemmelsen i § 4 nr. 3 kom inn i overenskomsten i 1982 som en protokolltilførsel til § 2. 

NAF fikk ikke gjennomslag for alle kravene, og ordlyden i protokolltilførselen er ikke 

identisk med NAFs krav. Det er ingen dokumentasjon knyttet til selve forhandlingsforløpet 

eller arbeidet med utformingen av den endelige avtaleteksten. Spørsmålet er hvilke 

slutninger man kan trekke ut av en sammenligning mellom tariffkravet og 

protokolltilførselen.  

(44) NAFs krav til protokolltilførsel var del av et mer omfattende krav om endringer i 

lønnsbestemmelsen. Utgangspunktet for kravet var at lønn i henhold til § 2 skulle beregnes 

på grunnlag av den tid som var fastsatt for utføring av arbeidet på grunnlag av et timetall 

fastsatt av «bedriftsledelsen». Tid mellom oppdrag ga ikke lønnsmessig uttelling. NAF 

fremmet i 1982 krav om en ny bestemmelse om at den daglige arbeidstiden for hvert 

område eller hver post skulle fastsettes gjennom lokale forhandlinger dersom en av partene 

krevde det. Dersom partene ikke ble enige om timetallet gjennom forhandlinger, skulle 

renholderen lønnes for medgått arbeidstid. Til dette kom et krav om protokolltilførsel til 

lønnsbestemmelsene i § 2 med slik ordlyd:  

«Renholdere som har arbeidsoppdrag flere steder for samme bedrift skal ha beregnet lønn for 

løpende tid. Det vil si at vedkommende skal ha lønn også for den tid som medgår til å flytte fra 

arbeidssted til arbeidssted.» 

 

(45) NAF fikk ikke gjennomslag for kravet om forhandlingsbestemmelse for timetallet, 

eventuelt avlønning etter medgått tid. Kravet om protokolltilførsel førte frem, men denne 

fikk en endret ordlyd:  

«Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha 

beregnet lønn for løpende tid mellom oppdragene. Dette gjelder også patruljetjeneste.» 

 

(46) Andre setning i protokolltilførselen fikk en bestemmelse om at plikten til å beregne lønn 

for løpende tid mellom oppdrag også gjaldt for patruljetjeneste. Overenskomsten definerer 

ikke patruljetjeneste. Parts- og vitneforklaringene viser imidlertid at dette er et 

vidtrekkende begrep. Patruljetjeneste er renholdsarbeid hvor renholderen utfører arbeid 

flere steder og i alminnelighet for ulike kunder eller oppdragsgivere. Arbeidet kan være 

lagt opp slik at arbeidsgiver stiller en bil med renholdsutstyr til disposisjon for renholderen, 

og renholderen kjører en fastsatt rute for å utføre en rekke oppdrag. En renholder kan ha 

inntil 20 oppdrag som del av patruljetjenesten. Arbeidet utføres på en bestemt måte og i en 

rekkefølge fastsatt av arbeidsgiver. Det er likevel ikke et absolutt krav at arbeidsgiver 

stiller utstyr til disposisjon for renholderen for at det skal være tale om patruljetjeneste. 

Patruljetjeneste kan også være tilfeller hvor renholderen utfører renholdsarbeid ved bruk av 
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kundens renholdsutstyr. Hvilke begrensninger som ligger i begrepet patruljetjeneste er ikke 

tema i denne saken.  

(47) Praksis i bransjen viser at det i stor utstrekning betales for tid mellom oppdrag på ulike 

steder, uavhengig av om det er arbeid for samme arbeidsgiver eller for samme 

oppdragsgiver. Store aktører i bransjen slik som AB Solutions, Toma og ISS betaler lønn 

for løpende tid mellom oppdrag dersom det er reise- eller gangtid mellom oppdragene. 

Hovedtillitsvalgt i AB Solutions, Trine Wiig Hansen, har forklart at drøftelser om reisetid i 

stor grad har vært rettet mot å finne et timetall som er dekkende for beregning av tid 

mellom oppdrag. Dersom den faktiske reisetiden avviker fra det man har antatt, kan det bli 

en diskusjon om å finne et tall som er mer dekkende for reisetiden. Diskusjonen har kort 

sagt gått på hvor mye det skal betales for reisetid, og ikke om det skal betales lønn for 

reisetid. Preben Gautun, Head of pricing i ISS, har forklart at ISS i alminnelighet vil 

organisere og fordele renholdsoppdrag slik at man unngår at renholdere får oppdrag på 

ulike arbeidssteder. Dersom renholdsarbeid utføres ulike steder for samme kunde, vil ISS 

forsøke å fordele oppdragene på ulike renholdere. I tilfeller hvor kunden krever en bestemt 

renholder for oppdrag på ulike arbeidssteder eller det av andre grunner ikke er mulig å 

fordele arbeidet på flere renholdere, vil renholderen godtgjøres for løpende tid mellom 

oppdragene. Advokat Elisabeth Lea Strøm i NHOs avdeling for Lønn og tariff, har opplyst 

at det ikke er registrert tvistesaker om bestemmelsen før tolkningsspørsmålet ble tatt opp 

etter 2013. Det er dokumentert en lokal tvistesak fra 1990, men uenigheten mellom partene 

gjaldt om det var pålagt arbeid og kaster ikke lys over spørsmålet i saken.  

(48) Spørsmålet er etter dette om ordlyd, historikk og praksis samlet sett tilsier at «bedrift» i § 4 

nr. 3 første setning må forstås slik at det sikter til renholdsbedriften eller oppdragsgiver. I 

denne avveiningen har Arbeidsretten delt seg i et flertall og et mindretall.  

(49) Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Sundet, Gjølstad, Schweigaard og Thuve har 

kommet til at LO ikke kan få medhold i påstanden. Selv om begrepet bedrift i andre 

bestemmelser i overenskomsten viser til renholdsbedriften, er dette ikke uten videre 

avgjørende for tolkningen av § 4 nr. 3 første setning. Etter flertallets vurdering kan 

tolkningsspørsmålet ikke løses gjennom en isolert og generell forståelse av begrepet bedrift 

i første setning, men må fastlegges ved å lese § 4 nr. 3 første og andre setning i 

sammenheng, og som en presisering av bestemmelsene i § 2 om beregning av lønn.  

(50) Protokolltilførselen fra 1982 bestemmer at det skal beregnes lønn for løpende tid mellom 

oppdrag på flere steder for «samme bedrift» eller ved patruljetjeneste. Åpningsordene 
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«dette gjelder også» i andre setning tilsier at plikten til å beregne lønn for patruljetjeneste 

er et alternativ til første setning. Dette fremstår som en realitetsendring sammenlignet med 

NAFs krav i 1982. NAFs krav talte i første setning generelt om beregning av lønn for 

løpende tid mellom oppdrag for samme bedrift, uten noen presisering om hva «samme 

bedrift» siktet til. Andre setning i kravet presiserte at bestemmelsen ga krav på lønn for tid 

som gikk med til forflytning mellom oppdragssteder. I den endelige avtaleteksten har andre 

setning blitt et selvstendig grunnlag for krav på lønn. Løpende tid mellom oppdrag kan 

oppstå når renholderen utfører renholdsarbeid for samme kunde eller for flere kunder. I 

begge tilfeller utføres arbeidet for samme arbeidsgiver. Dersom første setning tolkes slik at 

den gjelder arbeid for samme arbeidsgiver, blir alternativet om patruljetjeneste overflødig. 

Ved å tolke bedrift i første setning som samme oppdragsgiver, vil andre setning fange opp 

tilfeller når arbeid flere steder utføres for flere oppdragsgivere. Når første og andre setning 

leses i sammenheng ble det innført en regel om beregning av lønn for løpende tid mellom 

oppdrag når arbeidet organiseres slik at det må utføres flere steder, så fremt de øvrige 

vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Den kortfattede omtalen av bestemmelsen i 

medlemsbladet Arbeidsmanden gir derfor en dekkende beskrivelse av endringen som kom 

på plass i 1982.  

(51) LO har anført at tolkningen av samme bedrift må se hen til at en likelydende bestemmelse 

også ble inntatt i Overenskomst for renhold på land i egen regi, og at dette var den 

dominerende tariffavtalen i 1982. Ved renhold i egen regi er det ikke naturlig å tale om 

oppdragsgiver. Etter flertallets vurdering kan det ikke trekkes noen avgjørende slutning fra 

dette.  

(52) I 1982 var det få etablerte renholdsbedrifter som påtok seg renholdsoppdrag for andre 

virksomheter, og de fleste bedrifter hadde renholdsopplegget i egen regi. Renholdere var 

derfor ansatt direkte i de ulike bedrifter de hadde oppdrag for. Overenskomstene innførte 

fra 1982 et nytt prinsipp om at tid som gikk med til forflytning mellom arbeidssteder på 

nærmere vilkår skulle gi lønnsmessig uttelling. Partene laget en kortfattet protokolltilførsel 

til lønnsbestemmelsene i begge overenskomster som dekker arbeid som organiseres og 

utføres på ulike måter. Referansen er i begge tilfeller bedriften som får utført 

renholdsarbeidet.  

(53) Etter flertallets oppfatning kan det ikke trekkes noen sikre slutninger fra praksis utover at 

det i all hovedsak synes å bli beregnet lønn for løpende tid mellom oppdrag flere steder 
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dersom det ikke er mulig å organisere eller planlegge arbeidet på en annen måte. Dette kan 

bygge på sammenhengen mellom § 4 nr. 3 første og andre setning.  

(54) På denne bakgrunn har flertallet kommet til at formuleringen «samme bedrift» i 

Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 første setning ikke kan tolkes som at det gjelder 

arbeidsoppdrag for samme arbeidsgiver. 

(55) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Solbakken og Rasmussen, har kommet til at LO må 

få medhold i påstanden. Ut fra det som er opplyst om historikk og praksis er det ikke 

grunnlag for å anta at bedrift i § 4 nr. 3 sikter til noe annet enn arbeidsgiveren. Dette er i 

samsvar med den alminnelige forståelsen av begrepet bedrift og med bruken av begrepet 

bedrift i overenskomsten ellers. Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter i opplysningene fra 

tarifforhandlingene i 1982 til å begrunne en innskrenkende tolkning. Under forhandlingene 

ble det gjort endringer som begrenset plikten til å beregne lønn for tid mellom oppdrag 

sammenlignet med det opprinnelige kravet fra NAF. Vilkåret «samme bedrift» ble ikke 

endret eller presisert i teksten. Det har formodningen for seg at kravet fra NAF bygget på 

den alminnelige forståelsen av begrepet bedrift, og ikke den snevrere forståelsen NHO gjør 

gjeldende. I en slik situasjon er det NHO som under tarifforhandlingene burde ha sørget for 

å presisere at begrepet bedrift i protokolltilførselen skulle ha et annet innhold. Praksis gir 

heller ingen holdepunkter for en innskrenkende tolkning av begrepet bedrift i § 4 nr. 3 

første setning. NHOs tolkning gjør det uklart om avgrensningen skal skje ut fra om det er 

samme kunde/oppdragsgiver eller samme oppdragsavtale. Det er nærliggende å anta at en 

slik tolkning ville gitt grunnlag for tvistesaker, men det har ikke skjedd før etter at NHO i 

2013 ga uttrykk for en annen forståelse av bestemmelsen. Fraværet av tvistesaker taler for 

LOs forståelse av bestemmelsen.  

(56) På denne bakgrunn må vilkåret bedrift i Renholdsoverenskomsten § 4 nr. 3 første setning 

tolkes slik at det skal beregnes lønn for løpende tid mellom oppdrag som utføres for 

samme arbeidsgiver.  

(57) På denne bakgrunn blir dom å avsi i samsvar med flertallets syn. Dommen er avsagt med 

slik dissens som fremgår foran.  
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SLUTNING 

 

Saksøkte frifinnes. 

 

 

 

 

Jakob Wahl 

(sign.)  

   

Tron Løkken Sundet 

(sign.) 

Liv Gjølstad 

(sign.) 

Tor-Arne Solbakken 

(sign.) 

   

Niels Selmer Schweigaard 

(sign.) 

Unni Rasmussen 

(sign.) 

Axel Thuve 

(sign.) 

 

 

 

 

 

 

Rett utskrift bekreftes:  

 

 

 

 

 

1028



    DOM    
 
Avsagt: 
 

11. juli 2019 

Saksnr.: 
 

2/2019 

Lnr.: AR-2019-18 
 
Dommere: Jakob Wahl  
 Eli Mette Jarbo 

Liv Gjølstad 
 

 Tor-Arne Solbakken  
 Kim Nordlie  
 Unni Rasmussen 

Karin Ask-Henriksen 
 

   
   
 
Saken gjelder: Hvorvidt en arbeidstidsordning gir rett til nedsettelse av 

arbeidstiden til 35,5 timer per uke i henhold til bilag 9 i 
Bussbransjeavtalen. 

 
 
 

 
 
1. Landsorganisasjonen i Norge v/LO Stat 
med Norsk Jernbaneforbund 

Advokat Håkon Angell 

mot 

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 
2. Vy Buss AS 

Advokat Tarjei Thorkildsen 
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DOM  

 

(1) Saken gjelder spørsmålet om arbeidstidsordningen i en sommerturnus i 2017 for 

bussjåfører i Kongsvinger i tidligere Nettbuss AS – nå Vy Buss AS – oppfyller vilkårene 

for nedsatt arbeidstid til 35,5 timer per uke etter bilag 9 til Bussbransjeavtalen i Nettbuss 

2016-2018. Spørsmålet er om den er å anse som sammenlignbar med døgnkontinuerlig 

skiftarbeid. 

(2) Sakens tariffrettslige ramme 

(3) Mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter) på den ende side og LO Stat på den 

annen side er det for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2018 inngått Bussbransjeavtale 

gjeldende for selskaper i Nettbuss for medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund, 

Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund. Bilag 9 til avtalen gjelder nedsettelse av 

arbeidstiden og lyder: 

«Fra 1. januar 1987 ble følgende arbeidstidsnedsettelse gjennomført: 

1. Til 37,5 timer per uke: 

    Dagstidsarbeid. 

2. Til 36,5 timer per uke: 

     Vanlig 2-skiftsarbeid som verken går lørdag kveld eller i helligdagsdøgnet. 

3. Til 35,5 timer per uke: 

    a. Arbeid som drives «hovedsakelig» om natten. 

    b. Døgnkontinuerlig skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid. 

    c. 2-skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid som «regelmessig» drives på søn-     

        og/eller bevegelige helligdager. 

    d. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje  

         søn- og/eller bevegelige helligdager. 

4. Til 33,6 timer per uke: 

     a. Helkontinuerlig skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid. 

     b. Arbeids under dagen i gruver. 

     c. Arbeid med tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen. 

 …» 

(4) Tariffhistorikken 

(5) Arbeidstidsbilaget kom inn i LO-NHO-området første gang ved tariffoppgjøret i 1976. 

Dette lød: 

«A. Fra 1. april 1976 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelser: 

     1.Til 40 timer pr. uke: 

        a. Dagtidsarbeid. 

        b. Vanlig 2-skiftarbeide som hverken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet. 

        c. Arbeidstakere som går inn under arbeidervernlovens § 24 nr. 5. 
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        d. Turnusarbeide og andre arbeidstidsordninger som ikke går inn under 2 og 3  

             nedenfor. 

    2. Til 38 timer pr. uke: 

        a. Arbeid som drives «hovedsakelig» om natten. 

        b. Døgnkontinuerlig skiftarbeide og «sammenlignbart» turnusarbeide. 

        c. 2-skiftarbeide og «sammenlignbart» turnusarbeide som «regelmessig» drives  

            på søn- og/eller helligdager. 

        d. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver 

            tredje søn- og/eller bevegelige helligdag. 

    3. Til 36 timer pr. uke: 

        a. Helkontinuerlig skiftarbeide og «sammenlignbart» turnusarbeide. 

        b. Arbeide under dagen i gruver. 

        c. Arbeide med tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen. 

…» 

             

(6) Ved tariffrevisjonen i 2006 ble det enighet om å forhandle frem en tilnærmet identisk 

overenskomst for bussbransjen i LO-NHO-området og i Spekter-området (tidligere 

NAVO). Partene kom til enighet om Bussbransjeavtale 6. februar 2007, og den trådte i 

kraft fra 1. januar 2008. Det vises til ARD-2010-154 avsnitt 2 flg., ARD-2014-151 avsnitt 

15 og ARD-2016-126 avsnitt 18. 

(7) Ved tariffrevisjonen i 2014 ble LO og Spekter under meklingen enige om å ta inn del A i 

Arbeidstidsbilaget fra LO-NHO-området fra 1986, gjeldende fra 1. januar 1987, som nytt 

bilag 9 til Bussbransjeavtalen. Det har vært uforandret siden den gang. 

(8) Nærmere om bakgrunnen for tvisten 

(9) Tvisten har sin bakgrunn i en turnusordning benevnt «Komg 1» som gjaldt for åtte uker – 

fra og med 26. juni til og med 20. august 2017. Årsaken til at det ble utarbeidet en særskilt 

sommerturnus var at det i dette tidsrommet er færre ruteavganger enn ellers i året. 

Turnusplanen ble satt opp etter drøftelser med de tillitsvalgte. Arbeidstidsordningen så slik 

ut: 

 Start Slutt Arb.timer Pause Utstrekk 

Uke 1      

Mandag 08:47 18:15 07:01 02:27 09:28 

Tirsdag 05:41 11:55 05:44 00:30 06:14 

Onsdag 05:45 17:27 08:38 03:04 11:42 

Torsdag 05:45 17:27 08:38 03:04 11:42 
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Fredag 09:30 18:11 06:51 01:50 08:41 

Lørdag 08:38 16:00 06:57 00:30 07:22 

Uke 2      

Mandag 13:00 22:33 09:03 00:30 09:33 

Tirsdag 17:12 21:57 04:45 00:00 04:45 

Onsdag 12:30 22:00 09:00 00:30 09:30 

Torsdag 17:12 21:57 04:45 00:00 04:45 

Fredag 13:00 22:33 09:03 00:30 09:30 

Lørdag      

Uke 3      

Mandag 05:41 11:55 05:44 00:30 06:14 

Tirsdag 08:47 18:15 07:01 02:27 09:28 

Onsdag 08:47 18:15 07:01 02:27 09:28 

Torsdag 08:47 18:15 07:01 02:27 09:28 

Fredag 08:47 18:15 07:01 02:27 09:28 

Lørdag      

Uke 4      

Mandag 17:12 21:57 04:45 00:00 04:45 

Tirsdag 13:00 22:33 09:03 00:30 09:33 

Onsdag 17:12 21:57 04:45 00:00 04:45 

Torsdag 13:00 22:33 09:03 00:30 09:33 

Fredag 17:12 21:57 04:45 00:00 04:45 

Lørdag 08:50 18:00 08:40 00:30 09:10 

Uke 5      

Mandag 09:30 18:11 06:51 01:50 08:41 

Tirsdag 05:45 17:27 08:38 03:04 11:42 

Onsdag 05:41 11:55 05:44 00:30 06:14 

Torsdag 09:30 18:11 06:51 01:50 08:41 
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Fredag 05:45 17:27 08:38 03:04 11:42 

Lørdag      

Uke 6      

Mandag 05:40 13:27 07:01 00:46 07:47 

Tirsdag 05:10 12:29 06:25 00:54 07:19 

Onsdag 05:40 13:27 07:01 00:46 07:47 

Torsdag 05:10 12:29 06:25 00:54 07:19 

Fredag 05:41 11:55 05:44 00:30 06:14 

Lørdag      

 

(10) Arbeidstiden var gjennomsnittsberegnet med 37,5 timer per uke. Som det fremgår av 

oversikten var det tolv dager hvor de ansatte måtte starte arbeidet før kl. 06.00 og ti dager 

hvor arbeidet ble avsluttet etter kl. 21.00. Dette utgjorde tilsammen 16 timer og 33 

minutter. Dette gir et snitt på 2 timer og 45 minutter per uke. I løpet av perioden avviklet 

sjåførene tre ukers ferie. Det ble arbeidet to lørdager. 

(11) Tvisteforløpet 

(12) Nettbuss avdeling Kongsvinger og Norsk Jernbaneforbund hadde drøftingsmøte 10. mai 

2017. Protokollen fra møtet lyder: 

«Bakgrunnen for møtet er at NJF har bedt om drøfting av ukentlig arbeidstid på to 

sommerturnuser på Kongsvinger. Dette gjelder turnus Kong1 og Kong2. Se turnuser vedlagt. 

NJF mener disse turnusene skal ha en ukentlig arbeidstid på 35,5 t og ikke 37,5 t slik de er satt 

opp. Det henvises til bilag 9 i BBA, samt dom av 8. februar 2017, Saksnr:  26/2015 Lnr.:AR-

2017-3 der Nobina måtte endre turnuser fra 37,5 timer til 35,5 timer arbeidstid per uke. 

Slik bedriften ser det er ikke grunnlaget for 35,5 timers uke oppfylt. Turnusene Nobina fremla 

hadde arbeid hver 6. søndag i tillegg til skift som startet før kl. 06:00 og etter kl. 21:00. 

Aktuelle turnuser på Kongsvinger inneholder ikke søndagsarbeid, så bedriften kan ikke se at 

denne dommen er relevant til disse turnusene. Det understrekes at det må være både 

«nattarbeid» og søndagsarbeid for å oppfylle kravet til 35,5 timers uke.»   
  

(13) Nettbuss og Norsk Jernbaneforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norsk 

Transportarbeiderforbund avholdt forhandlingsmøte 20. juni 2017. Fra møtet ble det 

skrevet slik protokoll: 

«Den lokale uenigheten baserer seg på at Norsk Jernbaneforbund (NJF) mener 

sommerturnusene kalt Kong1 og Kong2 skal ha en ukentlig arbeidstid på 36,5 timer og ikke 

37,5 timer slik de er satt opp. Dette med bakgrunn i at turnusene slik de er utformet 

representerer en to-skiftsordning. 

De hovedtillitsvalgte støtter NJFs oppfatning, og henviser til Bilag 9 i BBA og AML § 10. 
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Bedriften mener at denne saken må begrunnes i skillet mellom skiftarbeid og turnusarbeid. 

Disse to ordningene for arbeidstid er ikke klart definert i AML, men det er typisk at 

skiftordninger har samme bemanningsbehov hele døgnet. Skift og turnus dekker dermed ulike 

behov. Turnus brukes da som betegnelse på arbeidsplanen når behovet for arbeidskraft 

varierer gjennom døgnet slik som driftsbehovet er i Nettbuss AS. 

Med bakgrunn at vi ikke har skiftordning, men turnus i vår virksomhet, mener bedriften at 

kravet om to-skiftordning kan avvises.»  

    

(14) Forhandlingsmøte mellom Spekter og LO Stat ble avholdt 17. august 2017. Protokollen fra 

møtet lyder: 

«Partene er enige om at sommerturnus 2017 Kong2 oppfyller vilkår for nedsatt arbeidstid 

etter overenskomst del B/Bussbransjeavtalen bilag 9 pkt. 2 til 36,5 timer per uke. 

Partene har ulik oppfatning omkring sommerturnus 2017 Kong1. 

LO Stats anførsler i anledning Kong1: 

LO Stat mener at vilkår for nedsatt arbeidstid etter bilag 9 nr. 3 subsidiært nr. 2 er oppfylt. 

Arbeidstidsbilaget er en gjennomgående og uttømmende regulering. Når arbeidstidsordningen 

ikke inneholder bare dagarbeidstid men betydelig nattarbeidstid tilsier arbeidstidsbilagets 

system at turnusordningen må inngå under de alternativer til sammenlignbart turnusarbeid 

som er angitt i nr. 3, subsidiært under nr. 2. Det vises også til at toskiftsordning i Kong1 er like 

belastende som Kong2 som kvalifiserer til nedsatt arbeidstid etter arbeidstidsbilaget. 

Spekters anførsler i anledning Kong1: 

Spekter kan ikke se at vilkår for nedsatt arbeidstid er oppfylt etter bilag 9 pkt. 2 da Kong1 

ikke er en 2-skiftsordning. Spekter kan heller ikke se at turnusen oppfyller vilkår i bilag 9 nr. 

3. Arbeidet drives ikke «hovedsakelig» om natten, jf. pkt. a. Arbeidet er heller ikke 

«sammenlignbart» med døgnkontinuerlig skiftarbeid, jf. pkt. b. Turnusen drives heller ikke 

«regelmessig» på søn- og/eller bevegelige helligdager, jf. pkt. c.  

 

(15) Landsorganisasjonen i Norge v/LO Stat med Norsk Jernbaneforbund tok ut stevning for 

Arbeidsretten 16. januar 2019. Spekter innga tilsvar 15. februar 2019. Hovedforhandling 

ble avholdt 11. og 12. juni 2019. Én partsrepresentant og fem vitner forklarte seg. 

(16) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 

(17) Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Jernbaneforbund har i korte trekk anført: 

(18) «Kong 1» oppfyller vilkårene for nedsatt arbeidstid til 35,5 timer per uke, jf. nr. 3 bokstav 

b i bilag 9 til overenskomsten. Det skal foretas en konkret vurdering av 

arbeidstidsordningen, og den må anses som en turnusordning som er sammenlignbar med 

døgnkontinuerlig skiftarbeid. 

(19) Arbeidstidsbilaget i LO-NHO- området er forbildet til arbeidstidsbilaget i 

Bussbransjeavtalen. Avtalens bestemmelser om redusert arbeidstid for enkelte avvikende 

arbeidstidsordninger er tilsvarende arbeidsmiljølovens bestemmelser. Lovforarbeidene til 

endringer i den tidligere arbeidervernloven og arbeidsmiljøloven er relevante 

tolkningsmomenter til overenskomstbestemmelsen. Arbeidstidsbilaget kom inn i LO-

NHO-området i 1976, og uketimetallene i de ulike arbeidstidsordninger ble redusert ved 
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tariffoppgjøret i 1986. Det er verdt å merke seg at «sekkebestemmelsen» i 1976-bilaget i 

nr. 1 bokstav d om at turnusarbeid og andre arbeidstidsordninger, som ikke falt inn under 

nr. 2 og 3 skulle ha samme arbeidstid som dagtidsarbeid, ikke ble videreført i 1986-bilaget. 

Det vises til omtalen i AR-2017-3 (Nobina-saken) avsnitt 67.  

(20) Det skal fortas en objektiv vurdering av arbeidsplanen som sådan, og det er uten betydning 

at sjåførene avviklet tre ukers ferie i planperioden. 

(21) Enhver skiftplan/turnusordning/arbeidstidsplan må innplasseres i et av alternativene i nr. 1-

4 i arbeidstidsbilaget, jf. AR-2016-10 (Idun-saken) avsnitt 36. Ved den konkrete 

vurderingen må det ses hen til hvilket av alternativene som ordningen er mest 

sammenlignbar med. 

(22) Arbeid i henhold til «Kong 1» er ikke dagtidsarbeid med 37,5 t/uke ettersom det er innslag 

av nattarbeid. Ordningen er langt mer belastende enn vanlig to-skiftarbeid, og den faller 

ikke under bilagets nr. 2 – 36,5 t/uke. I nr. 3 er det flere alternativer som gir rett til 35,5 

timers arbeidsuke. Systembetraktninger tilsier at ordningen må gå inn under det som passer 

best av alternativene i nr. 3 a-d. Det mest naturlige alternativet å henføre «Kong 1» under 

er bokstav b. Ulempene for arbeidstakerne er sammenlignbare med døgnkontinuerlig 

skiftarbeid.   

(23) I «Kong 1» er det tolv skift som begynner før kl. 06.00 og ti skift som innebærer arbeid 

etter kl. 21.00. Innslag av nattarbeid, dvs. i tidsrommet kl. 21.00 – kl. 06.00, er i 

gjennomsnitt 2 timer og 45 minutter per uke. Det er i alt 32 skift i turnusen, herunder 

mange påfølgende skift. Det arbeides to lørdager, hvorav den ene til kl. 18.00. 

Lørdagsarbeid er helgearbeid.  Det er et betydelig innslag av utstrekk som følge av delte 

skift; tre skift med 8:40 timer, ett skift med 9:10 timer, ni skift mellom 9:28 timer og 9:33 

timer og fire skift med 11:42 timer. Det er lange arbeidsdager også uten utstrekk med i alt 

ni skift utover 8,5 timer. Det er lange arbeidsuker som følge av delte skift og mye 

ettermiddagsarbeid. Det er 23 skift som innebærer arbeid etter kl. 17.00, og 18 skift har 

arbeid etter kl. 18.00.  Det er hyppige vekslinger ved påtropp innenfor arbeidsuken – tidlig 

morgen – tidlig formiddag og formiddag – ettermiddag, og det er betydelige variasjoner i 

påtropp og avtropp. Skiftordningen er styrt av arbeidsgiver, og produksjonen legges opp ut 

fra de tilbud som selskapet har inngitt på rutekjøringen. Det er uten betydning at 

arbeidsplanen er drøftet med de tillitsvalgte.  

(24) Arbeidstidsordningen påfører arbeidstakerne betydelige psykiske og fysiske ulemper. 

Nattarbeid inngår som en fast og integrert del, og det er lange utstrekk som følge av delte 
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skift. Det er et gjennomgående trekk at en uforholdsmessig stor del av arbeidstiden er 

forlagt til tidspunkt hvor familiemedlemmene har fri og arbeidsfrie perioder hvor resten av 

familien ikke har fri. Dette medfører en uheldig familiesituasjonen, som blant annet 

vanskeliggjør levering og henting av barn i barnehage. Deltakelse i fritidsaktiviteter og det 

sosiale liv for øvrig blir skadelidende.  

(25) Belastningene for arbeidstakerne i «Kong 1» kan sammenlignes med de som bussjåførene i 

Nobina hadde, jf. AR-2017-3. Det er foretatt en sakkyndig komparativ analyse av 

arbeidstidsordningen «Kong 1» og ordningene i Nobina med hensyn til arbeidstid som gir 

redusert årvåkenhet. Den viser at «Kong 1» er mer belastende enn tre av de ordningene i 

Nobina som ga rett til 35, 5 t/uke. En svensk undersøkelse viser nedsatt kjøreferdigheter og 

økt risiko for ulykker som følge av trøtthet når det arbeides til uregelmessige tider og en 

arbeidssituasjon som innebærer høyt stress. Disse momentene inngår i den 

ulempevurderingen som må foretas. 

(26) Også de vurderinger Arbeidsretten foretok av arbeidstidsordningen i Idun-dommen – AR-

2016-10, og som kvalifiserte til 35,5 t/uke er relevante for vår sak. De samme avveininger 

som fremgår av avsnitt 41 i den dommen må foretas i vår sak. «Kong 1» er sammenlignbar 

med døgnkontinuerlig skiftarbeid. Det innebærer at den kvalifiserer til 35.5 t/uke.  

(27) Det avgjørende er de samlede ulemper som arbeidstidsordningen innebærer for 

arbeidstakerne. Hyppige vekslinger av når arbeidet må utføres, mange og ulike delte skift, 

lange arbeidsdager, svært mange skift ut over ettermiddagen, lørdagsarbeid og betydelig 

innslag av nattarbeid tilsier i sum at «Kong 1» oppfyller vilkårene for 35,5 t/uke.  

(28) Bussjåførene som arbeidet i henhold til ordningen har arbeidet to timer for mye per uke. 

Dette er overtidsarbeid, og Vy Buss er forpliktet til å foreta etterbetaling.  

(29) Det er nedlagt slik påstand:  

«1. Turnusordningen «KONG 1» oppfyller vilkårene for 35,5 timers uke i Bussbransjeavtalen 

i Nettbuss 2016-2018 bilag 9, dens nr. 3 bokstav b). 

2. Vy Buss AS er forpliktet til å etterbetale lønn i tråd med påstandens punkt 1.» 

 

(30) Arbeidsgiverforeningen Spekter og Vy Buss AS har i korte trekk anført: 

(31) «Kong 1» oppfyller ikke vilkårene for redusert arbeidstid til 35,5 t/uke etter nr. 3 bokstav b 

i bilag 9 til Bussbransjeavtalen. Arbeidstidsordningen er ikke sammenlignbar med 

døgnkontinuerlig skiftarbeid. Eventuelle andre grunnlag for redusert ukentlig arbeidstid 

enn 35,5 t/uke faller utenfor saken, slik påstanden er utformet.  
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(32) Lovgivningen utgjør en viktig rettesnor for hvilke kriterier som må være oppfylt for at en 

arbeidstidsordning skal gi rett til redusert arbeidstid. Reguleringen i den tidligere 

arbeidervernlov og någjeldende arbeidsmiljølov er etablert gjennom partsinfluerte 

lovgivningsprosesser. Lovforarbeidene og rettstilstanden etter loven gir derfor det 

vesentligste bidrag til å klargjøre hva som skal til for å anse en arbeidstidsordning som 

«sammenlignbart turnusarbeid» i henhold til tariffavtalen.  Det følger av forarbeidene til så 

vel arbeidervernloven som arbeidsmiljøloven at det er en høy terskel for å anse en 

arbeidstidsordning sammenlignbar med døgnkontinuerlig skiftarbeid.   

(33) Det skal foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering av om en turnusordning skal anses 

som sammenlignbar med døgnkontinuerlig skiftarbeid. Målestokken det skal vurderes mot 

er det som kjennetegner døgnkontinuerlig skiftarbeid, nemlig innslag av arbeid i den 

egentlige natt. Omfanget av nattarbeid er det sentrale kriterium. 

(34) Det har ikke skjedd noen realitetsendring av vilkårene for redusert arbeidstid av betydning 

for vår sak siden arbeidstidsbilaget kom inn i LO-NHO-området i 1976. Det er ingen 

holdepunkter for at fjerningen av nr. 1 bokstav d – «sekkebestemmelsen» –  i 1986 innebar 

noen realitetsendring. Tilsvarende endring ble gjort i loven. Det er heller ingen 

holdepunkter for at det har vært noen utvikling mellom partene etter 1986. Bestemmelsene 

i arbeidstidsbilaget regulerer arbeidstiden så vel oppad som nedad. 

(35) Uttrykket «dagtidsarbeid» i nr. 1 innebærer ingen annen regulering enn hva som følger av 

loven. Dagtidsarbeid omfatter dagsverk uten særskilt belastning. Dagtid sier ikke i denne 

sammenheng noe om tidsintervall, men er uttrykk for arbeidstidsordning uten belastninger 

som gir krav på annen arbeidstid. Det er ikke slik at enhver form for arbeidstidsordning 

som har noe avvik i forhold til dagtidsarbeid automatisk gir rett til redusert ukentlig 

arbeidstid. 

(36) I vår sak er målestokken hva som er tilsvarende belastning som arbeid i en 

døgnkontinuerlig skiftplan. Omfanget av nattarbeid er ment å være det sentrale kriterium 

for hva som skal anses som sammenlignbart turnusarbeid, jf. ARD-2005-1.  

(37) I «Kong 1» er det svært begrenset med arbeid før kl. 06.00 og etter kl. 21.00. Driften går 

ikke døgnet rundt, og det er veldig mye mindre nattarbeid enn i en typisk døgnkontinuerlig 

skiftordning. Det er ingen arbeidstid i den egentlige natt. Siste avslutningstidspunkt er kl. 

22.33, to ganger i uke to og to ganger i uke fire. Det er mye mindre arbeid før kl. 06.00 og 

etter kl. 21.00 enn i en typisk døgnkontinuerlig skiftplan. I løpet av seks uker er det tale om 

16,5 timer. Hensett til at det ble avviklet tre uker ferie, er rent faktisk utført arbeid i nevnte 
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tidsrom 13,75 timer. I en normal døgnkontinuerlig skiftordning vil det være 85 timer 

nattarbeid i en seks ukers periode. «Kong 1» har mindre enn 1/6 belastning i forhold til 

normal døgnkontinuerlig skiftarbeid. Sjåførene i ordningen hadde på ingen måte den type 

belastning som følger av å arbeide til alle døgnets tider. 

(38) Det er ingen korte hvileperioder mellom arbeidsperiodene, kun ett tilfelle med mindre 

hvile enn 11 timer. Helgehvilen er også akseptabel. Det er ikke en belastende 

rotasjonsordning. Arbeidsplanen er forutsigbar, og det er lite skifte mellom arbeid på ulike 

tider av dagen. 

(39) Ulempene for sosial omgang og familielivet er ikke spesielt store. Forekomsten av delte 

skift utgjør ikke noe tungtveiende moment ved ulempevurderingen. Selv med kortere 

ukentlig arbeidstid må skiftene deles, jf. ulikt rutemønster i løpet av dag, ettermiddag og 

kveld. Alternativet til delte skift vil være utstrakt bruk av deltidsstillinger.  

(40) Det er ikke noe som tilsier at arbeidstidsordningen medfører usikker transport. 

Arbeidsgiver har plikt til å påse at forskrift om arbeidstid for sjåfører og vegtrafikklovens 

bestemmelser overholdes. Analysen av «Kong 1» sammenholdt med Nobina-ordningene 

hva gjelder søvnproblematikk, er irrelevant for det som er tema i saken her.  

(41) Tidligere dommer fra Arbeidsretten – særlig Nobina-saken og Idun-saken – gir ingen 

veiledning for avgjørelsen i vår sak. Arbeidstidsordningene i Nobina ble vurdert etter 

bilagets nr. 3 bokstav c, og da er sammenligningsgrunnlaget to-skiftarbeid. Søndagsarbeid 

er tillagt en særlig betydning når belastningene ved en arbeidstidsordning skal vurderes. 

Arbeidstidsordningen i Idun innebar ulemper av en helt annen karakter enn i «Kong 1» idet 

omfanget av nattarbeid var av en helt annen dimensjon.   

(42) For det tilfelle at «Kong 1» kvalifiserer til 35,5 t/uke, bestrides ikke etterbetalingskravet. 

(43) Det er nedlagt slik påstand:  

«De saksøkte frifinnes.» 

(44) Arbeidsrettens merknader 

(45) Arbeidsretten er kommet til at de saksøkte må frifinnes, og vil bemerke: 

(46) LO har nedlagt påstand om at arbeidstidsordningen i «Kong 1» oppfyller vilkårene for 35,5 

timers arbeidsuke i henhold til arbeidstidsbilaget nr. 3 bokstav b. Slik saken er lagt opp fra 

LOs side skal Arbeidsretten ikke vurdere hvorvidt «Kong 1» oppfyller vilkårene for 

redusert arbeidstid etter bilagets punkt 2 eller de øvrige alternativene i punkt 3.   
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(47) Arbeidstidsbilaget i Bussbransjeavtalen i Spekterområdet er identisk med del A i 

arbeidstidsbilaget i LO-NHO-området. Bilaget nr. 1 – 3 har slike bestemmelser: 

«Fra 1. januar 1987 ble følgende arbeidstidsnedsettelse gjennomført: 

1. Til 37,5 timer per uke: 

    Dagstidsarbeid. 

2. Til 36,5 timer per uke: 

     Vanlig 2-skiftsarbeid som verken går lørdag kveld eller i hellidagsdøgnet. 

3. Til 35,5 timer per uke: 

    a. Arbeids som drives «hovedsakelig» om natten. 

    b. Døgnkontinuerlig skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid. 

    c. 2-skiftarbeid og «sammenlignbart» turnusarbeid som «regelmessig» drives på søn-     

        og/eller bevegelige helligdager. 

    d. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje  

         søn- og/eller bevegelige helligdager.» 

 

(48) Det er en nær sammenheng mellom arbeidstidsbilaget og arbeidsmiljølovens regler om 

arbeidstid. Det vises til redegjørelsen i ARD-2005-1 avsnitt 8-34. Det lovgivningsarbeidet 

som pågikk forut for vedtakelsen av arbeidstidsbilaget i 1976, og som i stor grad bygde på 

innspill fra partene i arbeidslivet, tilsier at uttalelsene i forarbeidene til endringene i den 

tidligere arbeidervernloven og arbeidsmiljøloven av 1977 er relevante tolkningsfaktorer for 

gjeldende arbeidstidsbilag.  

(49) I Ot.prp. nr. 29 (1975-1976) om endringer i arbeidervernloven fremgår følgende på side 3: 

«Departementet foreslår at arbeidstiden for døgnkontinuerlig skiftarbeid, dvs. arbeid som 

drives om natten i medhold av § 19 punkt j, skal settes ned til 38 timer pr. uke. Det foreslås at 

bestemmelsen utvides til også å gjelde turnusarbeid som kan sammenlignes med slikt 

skiftarbeid. Dette vil si arbeid som drives om natten i medhold av andre bestemmelser enn      

§ 19 punkt j. Dette er arbeid som i ulemper ikke skiller seg fra arbeid som tradisjonelt 

betegnes som døgnkontinuerlig skiftarbeid, og som påfører arbeidstakerne de samme ulemper 

som slikt arbeid.» 

(50) I Ot.prp. nr. 41 (1975-1976) – Arbeidsmiljøloven av 1977 – heter det på side 63: 

«Nr. 3 fastsetter hvilke arbeidstakere som skal ha 38 timers arbeidsuke. 

Punkt a) omfatter døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid. 

Bestemmelsen er i overensstemmelse med det forslaget til ny § 23 nr. 3 første ledd i 

arbeidervernloven som ble fremmet i Ot.prp. nr. 29 (1975-76). Ved avgjørelsen av om en 

turnusordning kan sammenlignes med døgnkontinuerlig skiftarbeid må det legges avgjørende 

vekt på om arbeidstidsordningen påfører arbeidstakerne de samme eller tilnærmet de samme 

ulemper som døgnkontinuerlig skiftarbeid. Departementet mener at dette som regel vil være 

tilfelle når arbeidet drives i mer enn 5 timer hver natt, selv om det antall timer den enkelte 

arbeidstaker arbeider om natten vil ligge noe under det som vil være tilfelle om virksomhetene 

ble drevet døgnet rundt.» 

 

(51) Arbeidstidsbilaget nr. 3 bokstav b omfatter to arbeidstidsordninger: «Døgnkontinuerlig 

skiftarbeid» og «sammenlignbart turnusarbeid». Ulempene med turnusordningen må 

sammenlignes med ulempene ved døgnkontinuerlig skiftarbeid, jf. ovennevnte 

1039



forarbeidsuttalelser. I NOU 1979:56 –Skiftarbeiderutvalget – side 12 er «skiftarbeid» 

definert som «alle arbeidstidsordninger med ubekvem og uregelmessig arbeidstid i 

bedrifter og institusjoner hvor driftstiden går ut over vanlig dagtid på hverdager, på 

søndager og/eller på høytids- og helligdager». Utvalget definerer ikke hva som menes med 

«vanlig dagtid». Det sentrale er at disse arbeidsordningene har en varierende ramme for 

arbeidstiden, som kan begynne eller slutte før eller etter normalarbeidsdagen. 

Døgnkontinuerlig skift- og turnusordning er samme sted definert slik:  

«Arbeidstidsordning i bedrift eller institusjon hvor driften går sammenhengende døgnet 

rundt, men stopper i helgene. Gir arbeidstakerne rett til 38- timers arbeidsuke i gjennomsnitt i 

løpet av skift- eller turnusperioden. Driften dekkes av flere arbeidstakere eller skiftlag som 

avløser hverandre i løpet av døgnet. Hver arbeidstaker har vanligvis like mange av hver type 

skift i løpet av skift- eller turnusperioden.» 

 

(52) For å gi rett til nedsettelse av arbeidstiden etter bokstav b, må turnusordningen være 

sammenlignbar med døgnkontinuerlig skiftarbeid. «Sammenlignbart turnusarbeid» er i 

NOU 1979: 56 side 13 definert som arbeid som «fører med seg tilsvarende ulemper 

(nattarbeid, søndagsarbeid, veksling mellom arbeid til forskjellige tider m.v.) som arbeid 

etter skiftplan kan gi. Betegnelsene døgnkontinuerlig og helkontinuerlig turnusarbeid 

brukes også». Det ligger i Skiftarbeiderutvalgets definisjon av sammenlignbart 

turnusarbeid at det må foretas en samlet vurdering av ulempene. I NOU 1979:56 side 14 

defineres turnusordning slik:  

«Arbeidstidsordning som brukes i arbeid som varer utover vanlig dagtid hvor flere 

arbeidstakere eller arbeidslag avløser hverandre etter en plan som er bestemt på forhånd, og 

etter et system med faste avløsningstider som kan være forskjellige for arbeidstakerne. 

Arbeidstidsordningen følger en arbeidsplan som i en periode fra 2 opp til 52 uker gir hver 

arbeidstaker like mange arbeidstimer i gjennomsnitt pr. uke.  

Arbeidsplanen er ikke nødvendigvis systematisk rullerende som i en skiftordning. Tilpassing 

til behovet for ujevn bemanning i døgnet og uken gir arbeidsperioder av ulik lengde. 

Turnusarbeidere har derfor ofte flere av en type vakter enn av andre, f. eks. flere dagvakter 

enn nattvakter. Hver arbeidstaker har heller ikke alltid like mange av hver type vakt i løpet av 

turnusperioden.» 

 

(53) «Kong 1» var en arbeidstidsordning som var utarbeidet for seks uker. Den gjaldt for åtte 

uker sommeren 2017. Den innebar at sjåførene i løpet av seks uker skulle arbeide tolv 

dager før kl. 06.00 og ti dager etter kl. 21.00. Dette utgjorde til sammen 16 timer og 33 

minutter, i gjennomsnitt 2 timer og 45 minutter per uke. Sjåførene avviklet imidlertid tre 

uker sommerferie i planperioden.  Faktisk arbeidet tid i ovennevnte tidsrom utgjorde 13,75 

timer. Tidligste starttidspunkt var kl. 05:10, to dager, og seneste avslutningstidspunkt var 

kl. 22:33, fire dager. Etter planen skulle det arbeides to lørdager i seks uker. Det ble ikke 

arbeidet på søndagene. 
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(54) LO har til støtte for at «Kong 1» gir rett til 35,5 timers arbeidsuke særlig vist til AR-2016-

10 – Idun-dommen – og AR-2017-3 – Nobina-dommen. Arbeidsretten kan ikke se at disse 

to dommene gir veiledning for hvordan «Kong 1» skal vurderes opp mot vilkårene for 35,5 

timer arbeidsuke i nr. 3 bokstav b.  

(55) I Idun-dommen ble arbeidstidsordningen ansett å fylle vilkårene i nr. 3 bokstav b. Den 

dreide seg om en arbeidstidsordning med døgnkontinuerlig arbeid en uke i en periode på 

seks uker, og det ble lagt til grunn at arbeidstidsordningen hadde et «betydelig innslag av 

nattarbeid». I vår sak er omfanget av nattarbeid mye mindre. Når vurderingstemaet er om 

arbeidstakerne blir påført de samme belastninger og ulemper som døgnkontinuerlig 

skiftarbeid, er det etter Arbeidsrettens syn av betydning å se hen til det faktiske omfang av 

arbeidet tid før kl. 06.00 og etter kl. 21.00 i turnusplanen, og hvor store avvik det er i 

forhold til disse tidsintervallene. Arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 anses som 

nattarbeid etter arbeidsmiljøloven. «Kong 1» var en sommerturnus over åtte uker 

begrunnet i reduserte bussavganger. I løpet av disse åtte ukene avviklet de ansatte tre uker 

ferie. Rent faktisk arbeidet tid i tidsrommet kl. 21.00 – kl. 06.00 var som følge av 

ferieavvikling 13.75 timer i løpet av seks uker. Dette er en betydelig mindre belastning enn 

hva som følger av en normal døgnkontinuerlig skiftordning, som vil innebære 85 timer 

nattarbeid i løpet av seks uker. Det vises i denne sammenheng til hva som uttales i Prop. 72 

L (2016-2017) om endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende varsling og arbeidstid. Her 

heter det på side 30/31: 

«Departementet mener at virksomhetenes behov for fleksibilitet med hensyn til både bruk og 

plassering av nattarbeid er godt ivaretatt i dagens lov. Hensynet til vern av arbeidstakerne 

taler også for restriktive bestemmelser hva angår nattarbeid som foregår gjennom natten.  

Samtidig er det et poeng at sammenhengen mellom nattarbeid og ulykkesrisiko i hovedsak 

gjelder arbeidstakere som over tid arbeider gjennom hele eller store deler av natten. 

Situasjonen for dagarbeidere som av og til arbeider om kvelden og da i enkelte tilfelle arbeider 

ut over klokken 21.00, er ikke direkte sammenlignbar.»  

 

 

(56) Som nevnt var tidligste oppstart av arbeidet i «Kong 1» kl. 05.10 og ingen arbeidsdag varte 

lenger enn til kl. 22.33. Det vises til avsnitt 9 hvor selve arbeidstidsordningen er inntatt. 

(57) Det vises videre til ARD-2005-1 hvor det i avsnitt 74 uttales at «omfanget av nattarbeid og 

søndagsarbeid er ment å være det sentrale kriterium for hva som er «sammenlignbart 

turnusarbeid». I vår sak er det ikke tale om arbeid som foregår gjennom hele eller store 

deler av natten, men hvor det av og til arbeides før kl. 06.00 og etter kl. 21.00.   
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(58) Arbeidstidsordningene i Nobina-saken ble vurdert etter et annet alternativ som gir rett til 

35,5 timers arbeidsuke, nemlig nr. 3 bokstav c – «2-skiftarbeid og «sammenlignbart» 

turnusarbeid som «regelmessig» drives på søn- og/eller bevegelige helligdager». De seks 

turnusplanene Arbeidsretten hadde til behandling i den saken ble sammenlignet med «2-

skiftarbeid» som er noe annet enn «døgnkontinuerlig skiftarbeid» Alle planene hadde 

innslag av arbeid på søndager, som i både lov og tariffavtale er tillagt særskilt betydning 

ved ulempevurderingen. Vilkårene for redusert arbeidstid er forskjellige etter bokstav b og 

c. 

(59) LO har fremlagt en sammenlignende analyse av turnusordningen i «Kong 1» og fire av 

turnusplanene i Nobina vedrørende søvnighet/redusert årvåkenhet. Det er også vist til en 

svensk studie om bussjåførers arbeidstid sammenholdt med trøtthet. Av disse fremgår det 

at det er økt sjanse for å bli involvert i trafikkulykker når man kjører med redusert 

årvåkenhet. Arbeidsretten kan ikke se at dette materiale er av betydning for den 

ulempevurdering som skal foretas etter arbeidstidsbilaget. Hensynet til sikkerhet og 

egnethet ivaretas av vegtrafikkloven og forskrift om arbeidstid og kjøre- og hviletid.   

(60) Det bemerkes at det kun er ett tilfelle i seks-ukers perioden hvor døgnhvilen er mindre enn 

elleve timer, og da kun syv minutter kortere. Det seneste tidspunkt for arbeidstidens 

avslutning er kl. 22.33 fire dager. Arbeidstakerne får ikke slik forskyvning av døgnrytmen 

som kjennetegner en døgnkontinuerlig skiftordning.      

(61) LO har vist til at nr. 1 bokstav d i arbeidstidsbilaget av 1976, jf. avsnitt 5, ikke ble 

videreført i Arbeidstidsbilaget fra 1986. Etter bokstav d skulle turnusarbeid og andre 

arbeidstidsordninger som ikke kvalifiserte til redusert arbeidstid ha arbeidstid lik 

dagtidsarbeid. Etter Arbeidsrettens syn kan ikke fjerningen av denne «sekkebestemmelsen» 

tas til inntekt for at enhver arbeidstidsordning som har noe avvik i forhold til dagtidsarbeid 

uten videre gir rett til redusert arbeidstid. Som nevnt innledningsvis skal Arbeidsretten ikke 

vurdere hvorvidt «Kong 1» kvalifiserer til 36,5 timer per uke. Sammenligningsgrunnlaget i 

vår sak er døgnkontinuerlig skiftarbeid.   

(62) Etter en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering av arbeidstidsordningen, er Arbeidsretten 

kommet til at de samlede ulempene for sjåførene i «Kong 1» ikke kan sammenlignes med 

døgnkontinuerlig skiftarbeid. Det sentrale kriterium for å anse en arbeidstidsordning 

sammenlignbar med døgnkontinuerlig skiftarbeid er omfanget av nattarbeid. Det var i de 

sommerukene turnusen varte ikke tale om drift som gikk sammenhengende døgnet rundt, 

noe som er kjennetegnet ved slikt skiftarbeid. Det ble ikke utført arbeid over tid gjennom 
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hele eller store deler av natten. Vekslinger i arbeidstidens begynnelse og slutt og delte skift 

kan heller ikke lede til en annen vurdering. De dagene i arbeidsplanen hvor utstrekket av 

arbeidstiden som følge av delte skift er over 7,5 timer, er det i all hovedsak lange 

arbeidsfrie perioder.  

(63) Dommen er enstemmig. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2019-17 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2019-06-13 
Publisert AR-2019-17 
Stikkord Tariffavtaletolkning. Virkningstidspunkt for økning av diettsatser. Etterbetaling 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om virkningstidspunktet for økning av diettsatser for 

kabinansatte i SAS. Spørsmålet var om en bestemmelse i Flykabinavtalen om 
regulering av diettsatser måtte forstås slik at det skulle skje en samtidig regulering 
mellom pilotenes og de kabinansattes diettsatser. Partene var enige om at den 
omtvistede bestemmelsen regulerte to forhold. Den gjaldt for det første en årlig 
indeksregulering av satsene basert på en europeisk indeks. I henhold til praksis og 
henvisning til pilotenes avtale, skulle indeksreguleringen skje per 1. januar. Dette 
var også partene enige om. For det andre skulle satsene koordineres med 
tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter. Dette er andre reguleringer av 
diettsatsene, typisk som følge av lønnsforhandlinger. Den delen av bestemmelsen 
inneholder ikke et konkret virkningstidspunkt. Med utgangspunkt i ordlyden og 
forståelsen av begrepet .koordinere., kom Arbeidsrettens flertall til at 
bestemmelsen var slik å forstå at det skal skje en samtidig regulering. Flertallet la 
til grunn at koordinering betyr å samordne eller sideordne, og at bestemmelsen er 
en gjennomføringsbestemmelse, på den måten at den bestemmer hva som skal skje 
etter at pilotene har forhandlet om endringer i diettsatsene. Lest i lyst av at 
overenskomsten inneholder et prinsipp om likestilling av grupper av flyvende 
personell, må det innebære en samtidig regulering. Flertallet la også vekt på 
tidligere praksis i virksomheten. Dissens 4-3. Se også sak AR-2019-16. 

Saksgang Saksnr.: 5/2019 Lnr.: AR-2019-17 
Parter Arbeidstakerorganisasjonen Parat (Advokat Lene Liknes Hansen) mot 1. 

Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Scandinavian Airlines System Denmark- 
Norway-Sweden (Advokat Margrethe Meder) 

Forfatter Jakob Wahl, Eli Mette Jarbo, Karin Bruzelius, Didrik Coucheron, Niels Selmer 
Schweigaard, Flemming Hansen og Axel Thuve. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Virkningstidspunkt for økning av diettsatser for kabinansatte i SAS Norge. 
 
(1) Saken gjelder tvist om virkningstidspunkt for økning av diettsatser for kabinansatte i SAS i Norge. 
 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart/Scandinavian Airlines System 

Denmark-Norway-Sweden (SAS) på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS)/Parat/SAS Norge Kabinforening (SNK) på den andre er det inngått Flykabinavtale, avtale nr. 
217. 
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(4) Tvisten gjelder Per Diem (diett) og hotell, som er bilag D til avtalen. Siste avsnitt i punktet om Per 

diem lyder: 

«Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og 
koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter.» 

 

 
(5) Tredje ledd i Flykabinavtalen § 1, punkt 1.1 har følgende ordlyd: 

«Denne overenskomsten og dens bilag bygger på prinsippet om likestilling mellom grupper av flygende 
personell i SAS i tråd med prinsippet i Likestillingsloven § 3, som forbyr forskjellsbehandling mellom 
kjønnene. Det innebærer forbud mot enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik 
at det ene kjønn på urimelig måte stilles dårligere enn det annet, med mindre handlingen i særlige tilfeller 
har et saklig formål uavhengig av kjønn og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke 
uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet. Dette innebærer at arbeidsvilkårene må utformes og 
praktiseres slik at det ikke oppstår usaklig forskjellsbehandling.» 

 

 
(6) I overenskomsten mellom NHO/NHO Luftfart/SAS og YS/Parat/Scannor Flygerforening, avtale nr. 494, som gjelder fra 1. 

april 2017 til 31. mars 2020, er det i § 3 Lønnsbestemmelser blant annet nærmere bestemmelser om indeksregulering av per 
diem-satser. I punktet Per diem/dagpenger i forb.m. flytjeneste står det følgende: 

«For de reelle meromkostninger, som oppstår i forbindelse med flytjenesten, oppebærer piloten betaling i 
overensstemmelse med nedenstående: 

a) Grunnnivået for per diem er pr. 1. april 2017 gjeldende satser (se bilag 5). 

Per 01. jan tillempes for justering av per diem en indeks (se nedenfor) beregnet på underlag fra ECA 
(Emplyment Condition Abroad Ltd). Ved beregning anvendes ECA «Daily rate excluding hotell/breakfast, 3 
star». 

... » 

Overenskomsten mellom NHO/NHO Luftfart/SAS og LO/Norsk Flygerforbund/Norske SAS-Piloters 
Forening har en likelydende bestemmelse. 

 

 
(7) Tariffhistorikken 
 

 
(8) Etter det opplyste har bestemmelsen i Flykabinavtalen bilag D stått uendret i lang tid. Det er ikke lagt 

frem informasjon om når den kom inn i avtalen. 
 

 
(9) I februar og mars 2010 ble det forhandlet mellom SAS og pilotene og de kabinansatte om reduksjon 

av per diem-satsene. Bakgrunnen var behov for kostnadsbesparelser i SAS. 
 

 
(10) Følgende fremgår i «ÖVERENSKOMMELSE» 5. mars 2010 mellom SAS og SNF (Scannor 

Flygerforening): 

«Mellom ovenståede parter, er det aftalt, at nuværende per diem-satser for flight Per Diem reduceres 
med virkning fra 1. april 2010 med 12,5% fra niveauet per den 31. marts 2010. Dette indebærer, at de nye 
per diem satserne bliver ECA(Mercer)-21,25%. 

... » 
 

 
(11) I protokoll fra forhandlingsmøter 18. februar, 4. og 5. mars 2010 mellom SAS og SNK fremgår: 

« ... . 

Partene er enige om følgende forhold: 

1. Alle per diem satser per 01.01.2010 reduseres med 12,5% med virkning fra og med 01.04.2010. 
Fremtidige reguleringer av per diem satser tar utgangspunkt i nye satser fra og med 01.04.2010. 
Regulering skjer iht bilag om per diem, nåværende bilag d, i den til enhver tid gjeldende overenskomst 
mellom partene. 

... » 
 

 
(12) I 2012 var det også en vanskelig økonomisk situasjon i SAS. 
 

 
(13) SAS og SNK inngikk 19. november 2012 avtale om implementering av ny kollektivavtale. Partene ble enige om å videreføre 

kollektivavtalen for kabinpersonell ansatt på base i Norge på endrede vilkår. Hvor ikke annet fremgikk, gjaldt endringene 
med umiddelbar virkning. I avtalen heter det blant annet: 

« ... 

Kollektivavtalens løbetid. 

Kollektivavtalen er videreført og gjelder perioden fra d.d. til den 31. mar. 2014. 

... 

Bilag D: Diett- og Hotellreglement. 
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Partene er enige om, at nuværende per diem satser sænkes med 27%. 

... » 
 

 
(14) Samme dag ble det inngått avtale mellom SAS og pilotforeningene i Danmark, Sverige og Norge om tilsvarende reduksjon i 

per diem-satsene for pilotene. 
 

 
(15) Nærmere om tvisten 
 

 
(16) SAS og pilotforeningene, Norske SAS piloters forening (NSF) og Scannor Flygerforening (SNF), ble i tariffoppgjøret 2017 

enige om å øke diettsatsene med 9,57%. I protokoll fra møte 14. september 2017 mellom SAS og disse foreningene 
vedrørende K 17 (Kollektivavtale 2017) heter det: 

«Partene er enige om at: 

- Avtalte lønnstillegg på tabell for 2017 effektueres med virkning fra 1. april 2017 

- Avtalt økning i Per Diem sats gis med virkning fra 1. april 2017 

- Ny Per Diem sats på helligdager gis med virkning fra 1. april 2017» 
 

 
(17) Det avholdes månedlige samarbeidsmøter (UCM) mellom SAS og arbeidstakerorganisasjonene i virksomheten. SAS og SNK 

avholdt et slikt møte 12. februar 2018. Av referatet fra møtet fremgår blant annet følgende: 

« ... 

SAS bekrefter at Per diem justeres både ift pilotenes avtale, og indeksreguleringen. Justeringen gjøres iht 
det beskrevet i Bilag D, med effekt fra 1.1.18. 

SAS anerkjenner ikke at Bilag D skal tolkes dit hen at justeringene også skal gjelde retroaktivt.» 
 

 
(18) Av referat fra UCM 12. mars 2018 fremgår følgende: 

« .. 

2. Diett-justering og etterbetaling. Krav om etterbetaling diett fra 1. april 2017, ref. bilag D, se eget 
vedlegg. 

o Partene ikke enige. Uenighetsprotokoll skrives. 

... » 
 

 
(19) SNK og SAS avholdt forhandlingsmøte 12. mars 2018. Fra møte ble det skrevet slik protokoll: 

«SNK krever etterbetaling av diett fra 1. april 2017 og viser til følgende tekst: 

Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og 
koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter. 

SNK mener at ovenstående tekst tydelig indikerer at Diettsatsene alltid skal koordineres med pilotene, og 
finner ingen holdepunkter for at retroaktiv betaling er unntatt fra bestemmelsen. 

SAS bekreftet i møte 12. feb 2018 at Per diem justeres både ift pilotenes avtale, og indeksreguleringen. 
Justeringen gjøres iht det beskrevet i Bilag D, med effekt fra 1.1.18. SAS anerkjenner ikke at Bilag D skal 
tolkes dit hen at justeringen også skal gjelde retroaktivt.» 

 

 
(20) Parat/SNK og NHO Luftfart/SAS avholdt forhandlingsmøte 22. august 2018. Protokollen fra møtet lyder: 

«Parat viser til protokoll av 10. mars 2018 og anførslene der. 

NHO Luftfart/bedriften viser også til lokal protokoll og det som fremkommer der. 

Partene ble ikke enige.» 
 

 
(21) YS og NHO avholdt forhandlingsmøte 14. januar 2019. I møtet diskuterte partene flere temaer. Punkt 3 i protokollen 

omhandler bilag D Per diem. Om dette er det protokollert følgende: 

«YS sitt syn: 

YS viser til tidligere protokoller i saken og opprettholder synspunktene inntatt i disse. 

NHOs syn. 

NHO mener at bedriften ikke har opptrådt tariffstridig i saken, og er av den oppfatning at bilag D ikke 
regulerer tidspunktet for når regulering av diettsatser skal skje. Det vises for øvrig til tidligere protokoller 
og det som fremkommer der.» 

 

 
(22) YS overdro sin søksmålskompetanse til Parat 28. januar 2019. 
 

 
(23) Parat tok ut stevning for Arbeidsretten 29. januar 2019. NHO innga tilsvar 4. mars 2019. 
 

 
(24) LO med Kabinansattes forbund hadde 11. januar 2019 tatt ut stevning mot NHO og SAS om samme tvistetema, sak 1/2019 

(AR-2019-16). Bestemmelsene i arbeidstvistloven § 38 om rettens sammensetning i den enkelte sak er til hinder for at 
sakene kunne forenes til felles behandling, jf. arbeidstvistloven § 47. Under saksforberedelsen ble LO, Parat og NHO enige 
om å avvikle felles hovedforhandling i de to sakene. Retten har funnet dette ubetenkelig. 

 

 
(25) Felles hovedforhandling i sakene ble avholdt 28. og 29. mai 2019. Partsrepresentanten fra SAS Norge og til sammen 5 vitner 

avga forklaring i de to sakene. 
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(26) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(27) Parat har i korte trekk anført: 
 

 
(28) Saken her omhandler samme tvistetema som sak 1/2019. Sakene gjelder likelydende overenskomstbestemmelser og er for 

øvrig i hovedsak like. 
 

 
(29) Partene er enige om at det skal gjelde samme diettsatser for piloter og kabinansatte i SAS. Spørsmålet i saken er om 

kabinsatte har krav på økningen i satsene fra 1. april 2017, som er det tidspunktet økningen for pilotene ble iverksatt. Partene 
er også enige om at den omtvistede bestemmelsen i overenskomsten bilag D dekker to forskjellige forhold. 

 

 
(30) Bestemmelsen består av to deler, som hver står på egne ben. Saksøkte argumenterer for en innskrenkende tolkning. Kravet 

om koordinering mister sin betydning hvis endringer i per diem-satsene bare skal ha ett, fast reguleringstidspunkt. 
 

 
(31) Bestemmelsens første del omhandler en årlig indeksregulering av per diem-satsene i henhold til en bestemt prosedyre. Denne 

reguleringen skjer per 1. januar hvert år. Prosedyren og datoen fremgår ikke av gjeldende ordlyd, men følger av koblingen til 
pilotavtalene og praksis. I følge bestemmelsens andre del skal satsene «koordineres» med tilsvarende diettsatser for 
pilotene. Denne delen gjelder for andre reguleringer av satsene, for eksempel i forbindelse med tariffrevisjoner, og har ingen 
konkret tidsangivelse. At satsene skal koordineres må bety at de skal bringes i overensstemmelse med hverandre fra samme 
tidspunkt som det skjer endringer i pilotenes diettsatser. Hvis koordineringen skjer på et senere tidspunkt, plikter SAS å 
etterbetale. 

 

 
(32) En slik «hengebestemmelse» til pilotenes avtale bidrar til forenkling av overenskomstsystemet ved at det gir felles satser og 

reguleringstidspunkter. Den er også en fordel for de kabinansatte fordi de har en svakere forhandlingsposisjon. 
 

 
(33) Hengebestemmelsen er viktig for å sikre prinsippet om likestilling som er nedfelt i overenskomsten § 1. Prinsippet skal ikke 

bare sikre likebehandling mellom kjønn, men gjelder også likebehandling mellom flygende personell. Dette er en 
formålsbestemmelse som oppstiller et generelt vern mot usaklig forskjellsbehandling. Den er som sådan en relevant 
tolkningsfaktor. Den omtvistede bestemmelsen kan sies å være et konkret utslag av prinsippet om likestilling. 

 

 
(34) Praksis viser at pilotenes og de kabinansattes diettsatser har fulgt hverandre, også når justeringer er skjedd til andre 

tidspunkter enn 1. januar. I 2010 og 2012 ble avtaler om reduserte diettsatser iverksatt umiddelbart, både for piloter og 
kabinansatte. Praksis understreker dermed at reguleringstidspunktet 1. januar gjelder indeksregulering og ikke andre 
endringer. 

 

 
(35) Saksøktes anførsel om at økningen av diettsatsene var et utslag av pilotenes prioritering i tariffrevisjonen i 2017 og som 

sådan et interessespørsmål, gir ikke mening når de kabinansatte fikk samme tillegg utenom tariffoppgjør, bare på et senere 
tidspunkt. 

 

 
(36) I denne sammenheng må det vektlegges at pilotene brukte nedgangen i 2012 som begrunnelse for krav om oppjustering i 

2017. Det må gjelde på samme måte for de kabinansatte. Videre må det vektlegges at SAS når pilotenes krav i forbindelse 
med tariffrevisjonen 2017 ble kostnadsberegnet, også inkluderte økning for de kabinansatte. 

 

 
(37) I henhold til overenskomsten § 7 skal diettsatsene dekke utgifter til kost på reiser. Utgifter til kost er de samme for både 

piloter og kabinansatte. Dette tilsier også likebehandling. 
 

 
(38) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Avtale nr. 217 Flykabinavtale mellom YS/Parat/SNK og NHO/NHO Luftfart/SAS Bilag D Per Diem er 
slik å forstå at endringer i diettsatser for pilotene også skal gis virkning for kabinansatte fra samme 
tidspunkt. 

2. Det etterbetales diett til kabinansatte for perioden 1. april 2017 til 1. januar 2018 i samsvar med 
påstand 1.» 

 

 
(39) Næringslivets Hovedorganisasjon og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden har i korte trekk anført: 
 

 
(40) Saken er en ordinær tolkningstvist hvor spørsmålet er om endringer i diettsatsene for piloter skal gis virkning for 

kabinansatte fra samme tidspunkt eller om endringene først får virkning for de kabinansatte fra 1. januar. 
 

 
(41) Det er første gang denne problemstillingen har oppstått. Det var dermed ingen foranledning for SAS til å ta den opp før man 

kom til det ordinære reguleringstidspunktet i henhold til Flykabinavtalen. 
 

 
(42) Økningen i pilotenes diettsatser kom som en del av pilotenes tariffoppgjør i 2017. Etter konflikt og ny mekling ble det i 

september 2017 avtalt et særskilt retroaktivt virkningstidspunkt, 1. april 2017, blant annet for økningen i diettsatsene. 
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(43) I avtalene SAS har med pilotene reguleres grunnivået for diettsatsene, og det fremgår at det skal være en årlig 

indeksregulering per 1. januar, etter nærmere fastsatte kriterier. 
 

 
(44) Den omtvistede bestemmelsen i Flykabinavtalen pålegger bare årlig regulering av diettsatsene og henviser for øvrig til hva 

som gjelder for pilotene. «Koordinering» i andre setning betyr at satsene skal tilpasses hverandre, men innebærer ingen 
løpende regulering. Bestemmelsen pålegger ikke SAS å etterbetale diettsatser mellom 1. april og 31. desember 2017. 

 

 
(45) Det er ingen opplysninger om når bestemmelsen kom inn i Flykabinavtalen eller om hva partene har ment. Løsningen må 

dermed finnes i ordlyden og praksis knyttet til bestemmelsen. SAS' forståelse har støtte både i ordlyd og praksis. 
 

 
(46) Bestemmelsen må ses som en helhet. Den inneholder bare ett tidspunkt for indeksregulering, og det er «hvert år». Det er 

naturlig å forstå bestemmelsen når den leses i sammenheng, slik at både indeksregulering og koordinering med pilotenes 
satser skjer hvert år. I henhold til pilotavtalene og praksis skjer dette per 1. januar. Dersom det skulle foretas en løpende 
koordinering, ville det bety at bestemmelsens del om indeksregulering ble uten selvstendig mening. 

 

 
(47) Begrepet «koordinere» regulerer nivået på diettsatsene og er ikke ment å oppstille et eget virkningstidspunkt. Det kan ikke 

være slik at det pilotene oppnår som del av en interessetvist skal få umiddelbar virkning for de kabinansatte. 
 

 
(48) Det er andre bestemmelser i overenskomsten som uttrykkelig skal sikre en løpende regulering, i motsetning til et fast 

tidspunkt, som i saken her. Som eksempel kan vises til § 7 om diett- og reisegodtgjørelse, hvor det fremgår at « ... CC skal 
motta kompensasjon i samsvar med det til enhver tid gjeldende diettreglement ... ». Tilsvarende formulering finnes i 
Bilag I Cabin Crew Ressurspool. 

 

 
(49) Det har vært en varig og fast praksis mellom partene for regulering av diettsatsene per 1. januar. Avtalene om reduksjon i 

diettsatsene som ble inngått i 2010 og 2012 viser at partene anså det nødvendig å avtale virkningstidspunktet nærmere når 
det avvek fra 1. januar. 

 

 
(50) Det kan ikke ses bort fra at reguleringen av pilotenes per diem-satser er fremforhandlede rettigheter og som sådan er et 

uttrykk for partenes prioriteringer. Prinsippet om forhandlingsrett må tillegges stor vekt. Partene prioriterer ulikt, noe som 
gjenspeiles i at det er mange forskjellige bestemmelser i avtalesesystemet. Heller ikke diettreglene har vært like til enhver 
tid. Kabinansatte har på enkelte punkter hatt bedre rettigheter enn pilotene. Det viser at det er ulike prioriteringer, og at det 
også er et lønnselement i diettreguleringene. 

 

 
(51) Saksøkers anførsel om likebehandling må mer anses som rimelighetsbetraktninger enn som en tolkningsfaktor. 

Formålsbetraktninger kan uansett ikke ha vekt når det egentlig er snakk om et interessespørsmål. 
 

 
(52) Uttalelser om likebehandling i protokollen 19. november 2012 mellom SAS og SNK handlet om likebehandling av alle 

grupper i forbindelse med de konkrete økonomiske besparelsene. Uttalelsene kan ikke tillegges vekt i etterfølgende oppgjør. 
 

 
(53) Kabinavtalen bilag D strider ikke mot punktet om likestilling i overenskomsten § 1. Punktet om likestilling kom antakelig 

inn i overenskomsten etter per diem-bestemmelsen og kan ikke tilføre noe når det gjelder tolkningen av reguleringen av per 
diem-satsene. Da likstillingsbestemmelsen kom inn i overenskomsten var formålet fra de kabinansattes side å sikre en 
ordning av arbeidstiden som var lik pilotenes. 

 

 
(54) Likestillingsbestemmelsen i § 1 kan uansett ikke bety at det må være full parallellitet mellom gruppene til enhver tid. 

Regulering av per diem-satsene per 1. januar innebærer bare avvik mellom pilotenes og de kabinansattes satser i 9 måneder. 
 

 
(55) For det tilfellet at Arbeidsretten gir saksøker medhold i deres påstand i punkt 1, bestrides ikke etterbetalingskravet i 

påstanden punkt 2. 
 

 
(56) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(57) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(58) Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Jarbo, Coucheron og Hansen er kommet til at saksøker må gis medhold, og vil 

bemerke: 
 

 
(59) Saken er en ordinær tolkningstvist der Arbeidsretten må ta utgangspunkt i ordlyden i den omtvistede bestemmelsen. Per 

diem-bestemmelsen i Flykabinavtalen bilag D lyder som følger: 

«Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og 
koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter.» 
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(60) Det er ikke fremlagt opplysninger om bestemmelsens tilblivelse. Ordlyden har stått uendret i overenskomsten i lang tid. 

Partene er enige om at bestemmelsen innebærer at de kabinansatte og pilotene skal ha samme diettsatser. Det er også enighet 
om at tidspunktet for indeksregulering er 1. januar hvert år, på grunnlag av henvisningen til pilotenes avtale og langvarig 
praksis. 

 

 
(61) Flertallet tar utgangspunkt i at bestemmelsen i bilag D består av to deler som dekker to forskjellige forhold. For det første 

bestemmes det at diettgodtgjørelsen skal indeksreguleres «hvert år», som i henhold til praksis skjer per 1. januar. 
Reguleringen er knyttet til en indeks basert på informasjon fra ECA (Employment Condition Abroad Ltd). Reguleringen kan 
medføre både økning og reduksjon i satsene. Økning i satsene på dette grunnlaget etterbetales hvis det oppstår forsinkelser 
med beregning eller utbetaling. 

 

 
(62) I andre del bestemmes det at det skal foretas en koordinering med diettsatsene som gjelder for piloter. En naturlig forståelse 

av «å koordinere» er at det innebærer at noe skal samordnes eller sideordnes. Etter flertallets syn må denne delen av 
bestemmelsen forstås som en gjennomføringsbestemmelse, på den måten at den bestemmer hva som skal skje etter at 
pilotene har forhandlet om endringer i diettsatsene. En slik forståelse er i tråd med at viktige formål for de kabinansatte med 
en slik «hengeavtale» til pilotenes avtale var å forenkle forhandlingssystemet og å kunne få fordel av pilotenes 
forhandlingsstyrke. 

 

 
(63) At dette er en selvstendig del av bestemmelsen støttes etter flertallets syn også av at de kabinansatte inngikk i 

kostnadsberegningen av pilotenes krav om økning i diettsatsene i lønnsoppgjøret i 2017. 
 

 
(64) Etter flertallets syn følger det også av en naturlig forståelse av «å koordinere» at samordningen skal skje samtidig. I denne 

sammenheng mener flertallet at prinsippet om likestilling i Flykabinavtalen § 1 tredje ledd må ha betydning. Etter sin ordlyd 
gjelder likestillingsprinsippet for overenskomsten og dens bilag, og det gjelder for grupper av flyvende personell i SAS. 

 

 
(65) Diettgodtgjørelse er ikke et tillegg som vil variere med arbeidsoppgaver eller innsats og er som sådan en type ytelse hvor det 

er naturlig at prinsippet om likestilling kommer til anvendelse. Det vil normalt ikke foreligge saklig grunn til 
forskjellsbehandling når det gjelder diettsatser. 

 

 
(66) Etter flertallets syn må formuleringen «..koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter», sett i 

sammenheng med formålet om likebehandling i Flykabinavtalen § 1, bety at det skal være sammenfall i tid mellom per diem-
satsene for piloter og kabinansatte. 

 

 
(67) Praksisen med indeksregulering per 1. januar er langvarig og konsistent, men etter flertallets syn treffer den ikke vår sak helt. 

I 2010 og 2012 ble det inngått avtaler om reduksjon av diettsatsene med et annet virkningstidspunkt enn 1. januar og som var 
sammenfallende for piloter og kabinansatte. Etter flertallets syn støtter dette opp under forståelsen av at siste del av per diem-
bestemmelsen er en gjennomføringsbestemmelse hvor endringene skal gjennomføres samtidig. 

 

 
(68) Det kan ikke tillegges betydning at disse endringene ble gjort ved avtale. Situasjonen i SAS var i alle disse tilfellene spesiell. 

Det var et prekært behov for å få på plass økonomiske innsparinger, og spørsmålet om reduksjon av diettsatser var ett av 
flere elementer. 

 

 
(69) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Bruzelius, Schweigaard og Thuve, mener de saksøkte må få medhold, og vil bemerke: 
 

 
(70) Etter mindretallets syn er det bare ordlyden i bestemmelsen som kan tillegges vekt ved tolkingen. Andre forhold som 

flertallet har vektlagt, kan etter mindretallets syn således ikke føre til noen annen forståelse av ordlyden en den som følger av 
denne. 

 

 
(71) Mindretallet finner det helt klart at per diem-bestemmelsen må ses som en helhet. Bestemmelsen har ett virkningstidspunkt 

som må gjelde for alle justeringer som følger av bestemmelsen. Dersom man hadde ment at det skulle foretas en løpende 
regulering burde det ha fremkommet uttrykkelig, slik det gjør i enkelte andre bestemmelser i overenskomsten. 

 

 
(72) Koordinering betyr at nivået på diettsatsene skal være likt ved den årlige reguleringen av diettsatsene, men kan etter 

mindretallets syn ikke forstås slik at nivået skal reguleres på andre tidspunkter enn ved den årlige indeksreguleringen. Andre 
endringer enn indeksreguleringen følger gjerne av forhandlinger mellom selvstendige parter som foretar egne prioriteringer 
og valg. Det er også dokumentert at per diem-bestemmelsene ikke er like til enhver tid. Som påpekt av partsrepresentanten 
fra SAS, Carsten Hansen, har de kabinansatte for eksempel hatt bedre dekning knyttet til helligdager og for flygning på 
langruter. 

 

 
(73) Avtalene som ble inngått i 2010 og 2012, understreker at avtalepartene fant det nødvendig å inngå særskilte avtaler for å få 

til et annet virkningstidspunkt for nivåreguleringen for kabinpersonalets vedkommende, enn den som ellers ville ha fulgt av 
bestemmelsen. 

 

 

1051



(74) Mindretallet kan heller ikke se at den omstendighet at selskapet ved beregningen av årsvirkningen av pilotenes krav 
vinteren/våren 2017 inkluderte kostnadene for tilsvarende nivåendring for de kabinansatte, kan tillegges vekt, gitt at 
bestemmelsen om nivåjustering ville medføre økt kostnadsnivå for selskapet også for kabinpersonalet på grunn av den 
aktuelle hengebestemmelsen. Slike årsvirkningsberegninger er generelle og ikke knyttet til virkninger i det året de foretas. 

 

 
(75) Etterbetalingskravet er ikke omstridt dersom saksøker får medhold i tolkningsspørsmålet. Arbeidsretten tar kravet til følge i 

henhold til saksøkers påstand punkt 2. 
 

 
(76) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 

SLUTNING 

1. Avtale nr. 217 Flykabinavtale mellom YS/Parat/SNK og NHO/NHO Luftfart/SAS Bilag D Per Diem er slik å 
forstå at endringer i diettsatser for pilotene også skal gis virkning for kabinansatte fra samme tidspunkt. 

2. Det etterbetales diett til kabinansatte for perioden 1. april 2017 til 1. januar 2018 i samsvar med punkt 1. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2019-16 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2019-06-13 
Publisert AR-2019-16 
Stikkord Tariffavtaletolkning. Virkningstidspunkt for økning av diettsatser. Etterbetaling. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om virkningstidspunktet for økning av diettsatser for 

kabinansatte i SAS. Spørsmålet var om en bestemmelse i Flykabinavtalen om 
regulering av diettsatser måtte forstås slik at det skulle skje en samtidig regulering 
mellom pilotenes og de kabinansattes diettsatser. Partene var enige om at den 
omtvistede bestemmelsen regulerte to forhold. Den gjaldt for det første en årlig 
indeksregulering av satsene basert på en europeisk indeks. I henhold til praksis og 
henvisning til pilotenes avtale, skulle indeksreguleringen skje per 1. januar. Dette 
var også partene enige om. For det andre skulle satsene koordineres med 
tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter. Dette er andre reguleringer av 
diettsatsene, typisk som følge av lønnsforhandlinger. Den delen av bestemmelsen 
inneholder ikke et konkret virkningstidspunkt. Med utgangspunkt i ordlyden og 
forståelsen av begrepet .koordinere., kom Arbeidsrettens flertall til at 
bestemmelsen var slik å forstå at det skal skje en samtidig regulering. Flertallet la 
til grunn at koordinering betyr å samordne eller sideordne, og at bestemmelsen er 
en gjennomføringsbestemmelse, på den måten at den bestemmer hva som skal skje 
etter at pilotene har forhandlet om endringer i diettsatsene. Lest i lyst av at 
overenskomsten inneholder et prinsipp om likestilling av grupper av flyvende 
personell, må det innebære en samtidig regulering. Flertallet la også vekt på 
tidligere praksis i virksomheten. Dissens 4-3. Se også sak AR-2019-17. 

Saksgang Sak nr. 1/2019 Lnr.: AR-2019-16. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge med Kabinansattes Forbund (Advokat Imran Haider) 

mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Scandinavian Airlines Systems 
Denmark- Norway-Sweden (Advokat Eirik Hognestad). 

Forfatter Jakob Wahl, Eli Mette Jarbo, Karin Bruzelius, Unni Rasmussen, Niels Selmer 
Schweigaard, Stein Grøtting og Axel Thuve. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Virkningstidspunktet for økning av diettsatser for kabinansatte i SAS Norge. 
 
(1) Saken gjelder tvist om virkningstidspunkt for økning av diettsatser for kabinansatte i SAS i Norge. 
 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/NHO Luftfart/Scandinavian Airlines System 

Denmark-Norway-Sweden (SAS) på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk 
Kabinforening (NKF) på den andre er det inngått Flykabinavtale, avtale nr. 543. Norsk Kabinforening 
er medlem av Kabinansattes Forbund, som er tilsluttet av LO. 
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(4) Tvisten gjelder diett- og hotellreglementet, som er bilag D til avtalen. I punktet PER DIEM (per dag) 

heter det i siste avsnitt: 

«Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og 
koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter.» 

 

 
(5) Andre ledd i Flykabinavtalen § 1 Overenskomstens omfang har følgende ordlyd: 

«Denne overenskomsten og dens bilag bygger på prinsippet om likestilling mellom grupper av flyvende 
personell i SAS i tråd med prinsippet i likestillingsloven § 3, som forbyr forskjellsbehandling mellom 
kjønnene. Det innebærer forbud mot enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik 
at det ene kjønn på urimelig måte stilles dårligere enn det annet, med mindre handlingen i særlige tilfeller 
har et saklig formål uavhengig av kjønn og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke 
uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet. Dette innebærer at arbeidsvilkårene må utformes og 
praktiseres slik at det ikke oppstår usaklig forskjellsbehandling.» 

 

 
(6) I overenskomsten mellom NHO/NHO Luftfart/SAS og LO/Norsk Flygerforbund/Norske SAS-Piloters Forening, avtale 541, 

som gjelder fra 1. april 2017 til 31. mars 2020, er det i § 3 Lønnsbestemmelser blant annet nærmere bestemmelser om 
indeksregulering av per diem-satser. I punktet Per diem/dagpenger i forb.m. flytjeneste står det følgende: 

«For de reelle meromkostninger, som oppstår i forbindelse med flytjenesten, oppebærer piloten betaling i 
overensstemmelse med nedenstående: 

a) Grunnnivået for per diem er pr. 1. april 2017 gjeldende satser (se bilag 5). 

Per 01. jan tillempes for justering av per diem en indeks (se nedenfor) beregnet på underlag fra ECA 
(Emplyment Condition Abroad Ltd). Ved beregning anvendes ECA «Daily rate excluding hotell/breakfast, 3 
star». 

... » 

Overenskomsten mellom NHO/NHO Luftfart/SAS og YS/Parat/Scannor Flygerforening har en 
likelydende bestemmelse. 

 

 
(7) Tariffhistorikken 
 

 
(8) Etter det opplyste har bestemmelsen i Flykabinavtalen bilag D stått uendret i lang tid. Det er ikke lagt 

frem informasjon om når den kom inn i overenskomsten. 
 

 
(9) I mars 2004 ble det undertegnet en protokoll/overenskomst om ny tariffavtale mellom SAS og NKF. 

Avtalen gjaldt for kabinansatte med tjenestested i Norge. I avtalens bestemmelse om lønn var det 
inntatt følgende bestemmelse: 

« ... v. Per Diem i henhold til endring med piloter. Dog ikke bortfall av endagsdiett.» 
 

 
(10) Vitnet Espen Pettersen opplyste at bestemmelsen kom inn i 2004 som følge av en reduksjon i per diem-satsene for piloter på 

10%, som også skulle gjøres gjeldende for kabinansatte. Avtalen hadde virkning fra 1. mars 2004. 
 

 
(11) I februar og mars 2010 ble det forhandlet mellom SAS og pilotene og de kabinansatte om reduksjon av per diem-satsene. 

Bakgrunnen var behov for kostnadsbesparelser i SAS. 
 

 
(12) Følgende fremgår i «ÖVERENSKOMMELSE» 5. mars 2010 mellom SAS og SNF (Scannor Flygerforening): 

«Mellom ovenståede parter, er det aftalt, at nuværende per diem-satser for flight Per Diem reduceres 
med virkning fra 1. april 2010 med 12,5% fra niveauet per den 31. marts 2010. Dette indebærer, at de nye 
per diem satserne bliver ECA(Mercer)-21,25%. 

... » 
 

 
(13) I protokoll fra forhandlingsmøter 18. februar, 4. og 5. mars 2010 mellom SAS og NKF fremgår: 

« ... . 

Partene er enige om følgende forhold: 

1. Alle per diem satser per 01.01.2010 reduseres med 12,5% med virkning fra og med 01.04.2010. 
Fremtidige reguleringer av per diem satser tar utgangspunkt i nye satser fra og med 01.04.2010. 
Regulering skjer iht bilag om per diem, nåværende bilag d, i den til enhver tid gjeldende overenskomst 
mellom partene. 

... » 
 

 
(14) I 2012 var det også en vanskelig økonomisk situasjon i SAS. 
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(15) SAS og NKF inngikk 19. november 2012 avtale vedrørende implementering av ny tariffavtale. Partene ble enige om å 
videreføre tariffavtalen for kabinpersonell ansatt på base i Norge på endrede vilkår. Hvor ikke annet fremgikk, gjaldt 
endringene med umiddelbar virkning. I avtalen heter det blant annet: 

« ... 

Kollektivavtalens løbetid. 

Kollektivavtalen er videreført og gjelder perioden fra d.d. til den 31. mars 2014. 

... 

Bilag D: Diett- og Hotellreglement. 

Partene er enige om, at nuværende per diem satser sænkes med 27%. 

... » 
 

 
(16) Samme dag ble det inngått avtale mellom SAS og pilotforeningene i Danmark, Sverige og Norge om tilsvarende reduksjon i 

per diem-satsene for pilotene. 
 

 
(17) Nærmere om tvisten 
 

 
(18) SAS og pilotforeningene, Norske SAS piloters forening (NSF) og Scannor Flygerforening (SNF), ble i tariffoppgjøret 2017 

enige om å øke diettsatsene med 9,57%. I protokoll fra møte 14. september 2017 mellom SAS og disse foreningene 
vedrørende K 17 (Kollektivavtale 2017) heter det: 

«Partene er enige om at: 

- Avtalte lønnstillegg på tabell for 2017 effektueres med virkning fra 1. april 2017 

- Avtalt økning i Per Diem sats gis med virkning fra 1. april 2017 

- Ny Per Diem sats på helligdager gis med virkning fra 1. april 2017» 
 

 
(19) I e-post 7. desember 2017 fra NKF til SAS ble det fremsatt krav om forhandlinger: 

« ... 

Norsk kabinforening har nå flere ganger bedt om svar på diettregulering fra selskapet, dette på bakgrunn 
i pilotenes regulering og etterbetaling. Disse henvendelsene har ikke [ ... ] blitt besvart. På bakgrunn av 
dette antar NKF at Selskapet ikke vil honorere denne reguleringen i vår tariffavtale. 

NKF krever med hjemmel i hovedavtalen § 2.3 punkt 1 lokale forhandlinger på dette. Etter samme 
paragraf punkt 5 ber vi om tilbakemelding på når arbeidsgiver kan stille. NKF ber om flere forslag til tid og 
dato da ikke alle tidspunkt passer. 

NKF vil minne om fristen på 8 dager som er nedfelt i hovedavtalen for svar.» 
 

 
(20) Det avholdes månedlige samarbeidsmøter (UCM) mellom SAS og arbeidstakerorganisasjonene i virksomheten. Av referat 

fra et slikt møte mellom SAS og NKF 18. desember 2017 fremgår blant annet: 

«Innmeldte punkter fra NKF 

... 

- Justering av Per Diem ihht pilotenes avtale. 

o SAS avventer dato for implementering for pilotene, (utfordringer ift dobbel per diem på 
helligdager), men vil informere når denne er på plass. SAS vil dog vende tilbake med et alternativt 
forslag ift dette punkt innen utgangen av januar. 

... » 
 

 
(21) Av referatet fra UCM 12. februar 2018 fremgår blant annet: 

«Innmeldte punkter fra NKF 

- Diettøkningen, jfr pilotenes tariffavtale. Vi har forstått at økningen er på plass, men ikke 
etterbetaling. NKF opprettholder derfor kravet om at lokal forhandling finner sted på UCM møtet, 
såfremt ikke selskapet bekrefter at etterbetaling fra 1. april vil forekomme på førstkommende 
lønnsutbetaling. 

o SAS bekrefter at Per diem justeres både ift pilotenes avtale, og indeksreguleringen. 
Justeringen gjøres iht det beskrevet i Bilag D, med effekt fra 1.1.18. 

SAS anerkjenner ikke at Bilag D skal tolkes dit hen at justeringene også skal gjelde retroaktivt. 

o Uenighetsprotokoll skrives. 

... » 
 

 
(22) NKF og SAS avholdt forhandlingsmøte 12. mars 2018. Fra møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«NKF krever etterbetaling av diett fra 1. april 2017 og viser til følgende tekst: 

Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og 
koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter. 

NKF mener at ovenstående tekst tydelig indikerer at Diettsatsene alltid skal koordineres med pilotene, og 
finner ingen holdepunkter for at retroaktiv betaling er unntatt fra bestemmelsen. 

SAS bekreftet i møte 12. feb 2018 at Per diem justeres både ift pilotenes avtale, og indeksreguleringen. 
Justeringen gjøres iht det beskrevet i Bilag D, med effekt fra 1.1.18. SAS anerkjenner ikke at Bilag D skal 
tolkes dit hen at justeringen også skal gjelde retroaktivt.» 
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(23) Kabinansattes forbund (KF)/NKF og NHO Luftfart/SAS avholdt forhandlingsmøte 2. juli 2018. Protokollen fra møtet lyder: 

«KF viser til protokoll av 12. mars 2018 og anførslene der. 

NHO Luftfart/bedriften viser også til lokal protokoll og det som fremkommer der. 

Partene ble ikke enige.» 
 

 
(24) LO og NHO avholdt forhandlingsmøte 31. oktober 2018. Protokollen fra møtet lyder: 

«LO viser til tidligere uenighetsprotokoller i saken, og opprettholder synspunktene inntatt i disse. 

NHO er av den oppfatning at bilag D ikke regulerer tidspunktet for når regulering av diettsatser skal 
skje. Det vises for øvrig til protokoll av 12. mars 2018.» 

 

 
(25) LO med Kabinansattes Forbund tok ut stevning for Arbeidsretten 11. januar 2019. NHO innga tilsvar 4. mars 2019. 
 

 
(26) Arbeidstakerorganisasjonen Parat tok 29. januar 2019 ut stevning mot NHO og SAS om samme tvistetema, sak 5/2019. 

Bestemmelsene i arbeidstvistloven § 38 om rettens sammensetning i den enkelte sak er til hinder for at sakene kan forenes til 
felles behandling, jf. arbeidstvistloven § 47. Under saksforberedelsen ble LO, Parat og NHO enige om å avvikle felles 
hovedforhandling i de to sakene. Retten har funnet dette ubetenkelig. 

 

 
(27) Felles hovedforhandling i sakene ble avholdt 28. og 29. mai 2019. Partsrepresentanten fra SAS Norge og til sammen 5 vitner 

avga forklaring i de to sakene. 
 

 
(28) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(29) Landsorganisasjonen i Norge med Kabinansattes forbund har i korte trekk anført: 
 

 
(30) Partene er enige om at det skal gjelde samme diettsatser for piloter og kabinansatte i SAS. Spørsmålet i saken er om de 

kabinsatte har krav på økningen i satsene fra 1. april 2017, som er det tidspunktet økningen for pilotene ble iverksatt. Partene 
er også enige om at den omtvistede bestemmelsen i overenskomsten bilag D dekker to forskjellige forhold. 

 

 
(31) Bestemmelsen består av to deler, som hver står på egne ben. Saksøkte argumenterer for en innskrenkende tolkning. Kravet 

om koordinering mister sin betydning hvis endringer i per diem-satsene bare skal ha ett, fast reguleringstidspunkt. 
 

 
(32) Bestemmelsens første del omhandler en årlig indeksregulering av per diem-satsene i henhold til en bestemt prosedyre. Denne 

reguleringen skjer per 1. januar hvert år. Prosedyren og datoen fremgår ikke av gjeldende ordlyd, men følger av koblingen til 
pilotavtalene og praksis. I følge bestemmelsens andre del skal satsene «koordineres»med tilsvarende diettsatser for pilotene. 
Denne delen gjelder for andre reguleringer av satsene, for eksempel i forbindelse med tariffrevisjoner, og har ingen konkret 
tidsangivelse. At satsene skal koordineres må bety at de skal bringes i overensstemmelse med hverandre fra samme tidspunkt 
som det skjer endringer i pilotenes diettsatser. Hvis koordineringen skjer på et senere tidspunkt, plikter SAS å etterbetale. 

 

 
(33) En slik «hengebestemmelse» til pilotenes avtale bidrar til forenkling av overenskomstsystemet ved at det gir felles satser og 

reguleringstidspunkter. Den er også en fordel for de kabinansatte fordi de har en svakere forhandlingsposisjon. 
 

 
(34) Også SAS erkjenner at de kabinansatte har en hengeavtale til pilotenes avtale. Følgende fremgår av referat fra møte mellom 

SAS og NKF 4. april 2017, der saken gjaldt hvordan indeksreguleringen av per diem-satsene ble gjennomført: 

«Per Diem. Jrf tidligere møter 

Pilotene har alle satsene regulert i sin avtale, og i tillegg en bestemmelse om regulering. Kabin har «hengt 
seg på» denne avtalen, og har rett på tilsvarende bestemmelser som pilot. 

Cost of Living beregnes 2 ganger pr år av ECA. En gang pr år reguleres satsene i Per Diem i tråd med 
ECA s beregning av siste års cost of Living beregnet for de ulike landene av ECA.» 

 

 
(35) Hengebestemmelsen er viktig for å sikre prinsippet om likestilling som er nedfelt i overenskomsten § 1. Dette er en 

formålsbestemmelse og som sådan en relevant tolkningsfaktor. Prinsippet skal ikke bare sikre likebehandling mellom kjønn, 
men gjelder også likebehandling mellom flygende personell. Den omtvistede bestemmelsen kan sies å være et konkret utslag 
av prinsippet om likestilling. 

 

 
(36) Praksis viser at pilotenes og de kabinansattes diettsatser har fulgt hverandre, også når justeringer er skjedd til andre 

tidspunkter enn 1. januar. I 2004, 2010 og 2012 ble avtaler om reduserte diettsatser iverksatt umiddelbart, både for piloter og 
kabinansatte. Praksis understreker dermed at reguleringstidspunktet 1. januar gjelder indeksregulering og ikke andre 
endringer. 

 

 
(37) Saksøktes anførsel om at økningen av diettsatsene var et utslag av pilotenes prioritering i tariffrevisjonen i 2017 og som 

sådan et interessespørsmål, gir ikke mening når de kabinansatte fikk samme tillegg utenom tariffoppgjør, bare på et senere 
tidspunkt. 

 

 
(38) I denne sammenheng må det vektlegges at pilotene brukte nedgangen i 2012 som begrunnelse for krav om oppjustering i 
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2017. Det må gjelde på samme måte for de kabinansatte. Videre må det vektlegges at SAS når pilotenes krav i forbindelse 
med tariffrevisjonen 2017 ble kostnadsberegnet, også inkluderte økning for de kabinansatte. 

 

 
(39) I henhold til overenskomsten § 5 skal diettsatsene dekke utgifter til kost på reiser. Utgifter til kost er de samme for både 

piloter og kabinansatte. Dette tilsier også likebehandling. 
 

 
(40) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Avtale nr. 543 Flykabinavtale NHO/SAS-LO/NKF Bilag D Per Diem er slik å forstå at endringer i 
diettsatsene for piloter også skal gis virkning for kabinansatte fra samme tidspunkt. 

2. Det etterbetales diett til kabinansatte for perioden 1. april 2017 til 1. januar 2018 i samsvar med 
påstand 1.» 

 

 
(41) Næringslivets Hovedorganisasjon og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden har i korte trekk anført: 
 

 
(42) Saken er en ordinær tolkningstvist hvor spørsmålet er om endringer i diettsatsene for piloter skal gis virkning for 

kabinansatte fra samme tidspunkt eller om endringene først får virkning for de kabinansatte fra 1. januar. 
 

 
(43) Det er første gang denne problemstillingen har oppstått. Det var dermed ingen foranledning for SAS til å ta den opp før man 

kom til det ordinære reguleringstidspunktet i henhold til Flykabinavtalen. 
 

 
(44) Økningen i pilotenes diettsatser kom som en del av pilotenes tariffoppgjør i 2017. Etter konflikt og ny mekling ble det i 

september 2017 avtalt et særskilt retroaktivt virkningstidspunkt, 1. april 2017, blant annet for økningen i diettsatsene. 
 

 
(45) I avtalene SAS har med pilotene reguleres grunnivået for diettsatsene, og det fremgår at det skal være en årlig 

indeksregulering per 1. januar, etter nærmere fastsatte kriterier. 
 

 
(46) Den omtvistede bestemmelsen i Flykabinavtalen pålegger bare årlig regulering av diettsatsene og henviser for øvrig til hva 

som gjelder for pilotene. «Koordinering» i andre setning betyr at satsene skal tilpasses hverandre, men innebærer ingen 
løpende regulering. Bestemmelsen pålegger ikke SAS å etterbetale diettsatser mellom 1. april og 31. desember 2017. 

 

 
(47) Det er ingen opplysninger om når bestemmelsen kom inn i Flykabinavtalen eller om hva partene har ment. Løsningen må 

dermed finnes i ordlyden og praksis knyttet til bestemmelsen. SAS' forståelse har støtte både i ordlyd og praksis. 
 

 
(48) Bestemmelsen må ses som en helhet. Den inneholder bare ett tidspunkt for indeksregulering, og det er «hvert år». Det er 

naturlig å forstå bestemmelsen når den leses i sammenheng, slik at både indeksregulering og koordinering med pilotenes 
satser skjer hvert år. I henhold til pilotavtalene og praksis skjer dette per 1. januar. Dersom det skulle foretas en løpende 
koordinering, ville det bety at bestemmelsens del om indeksregulering ble uten selvstendig mening. 

 

 
(49) Begrepet «koordinere» regulerer nivået på diettsatsene og er ikke ment å oppstille et eget virkningstidspunkt. Det kan ikke 

være slik at det pilotene oppnår som del av en interessetvist skal få umiddelbar virkning for de kabinansatte. 
 

 
(50) Det er andre bestemmelser i overenskomsten som uttrykkelig skal sikre en løpende regulering, i motsetning til et fast 

tidspunkt, som i saken her. Som eksempel kan vises til § 5 om reiser i tjenesten, hvor det fremgår at « ... CC skal motta 
kompensasjon i samsvar med det til enhver tid gjeldende diettreglement..». Tilsvarende formulering finnes i Bilag I 
Cabin Crew Ressurspool. 

 

 
(51) Det har vært en varig og fast praksis mellom partene for regulering av diettsatsene per 1. januar. Avtalene om reduksjon i 

diettsatsene som ble inngått i 2010 og 2012 viser at partene anså det nødvendig å avtale virkningstidspunktet nærmere når 
det avvek fra 1. januar. Også i 2004 fulgte avvikende virkningstidspunkt av avtale. 

 

 
(52) Det kan ikke ses bort fra at reguleringen av pilotenes per diem-satser er fremforhandlede rettigheter og som sådan er et 

uttrykk for partenes prioriteringer. Prinsippet om forhandlingsrett må tillegges stor vekt. Partene prioriterer ulikt, noe som 
gjenspeiles i at det er mange forskjellige bestemmelser i avtalesesystemet. Heller ikke diettreglene har vært like til enhver 
tid. Kabinansatte har på enkelte punkter hatt bedre rettigheter enn pilotene. Det viser at det er ulike prioriteringer, og at det 
også er et lønnselement i diettreguleringene. 

 

 
(53) Saksøkers anførsel om likebehandling må mer anses som rimelighetsbetraktninger enn som en tolkningsfaktor. 

Formålsbetraktninger kan uansett ikke ha vekt når det egentlig er snakk om et interessespørsmål. 
 

 
(54) Uttalelser om likebehandling i protokollen 19. november 2012 mellom SAS og NKF handlet om likebehandling av alle 

grupper i forbindelse med de konkrete økonomiske besparelsene. Uttalelsene kan ikke tillegges vekt i etterfølgende oppgjør. 
 

 
(55) Kabinavtalen bilag D strider ikke mot punktet om likestilling i overenskomsten § 1. Punktet om likestilling kom antakelig 
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inn i overenskomsten etter per diem-bestemmelsen og kan ikke tilføre noe når det gjelder tolkningen av reguleringen av per 
diem-satsene. Da likstillingsbestemmelsen kom inn i overenskomsten var formålet fra de kabinansattes side å sikre en 
ordning av arbeidstiden som var lik pilotenes. 

 

 
(56) Likestillingsbestemmelsen i § 1 kan uansett ikke bety at det må være full parallellitet mellom gruppene til enhver tid. 

Regulering av per diem-satsene per 1. januar innebærer bare avvik mellom pilotenes og de kabinansattes satser i 9 måneder. 
 

 
(57) For det tilfellet at Arbeidsretten gir saksøker medhold i deres påstand i punkt 1, bestrides ikke etterbetalingskravet i 

påstanden punkt 2. 
 

 
(58) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(59) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(60) Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Jarbo, Rasmussen og Grøtting er kommet til at saksøker må gis medhold, og vil 

bemerke: 
 

 
(61) Saken er en ordinær tolkningstvist der Arbeidsretten må ta utgangspunkt i ordlyden i den omtvistede bestemmelsen. Per 

diem-bestemmelsen i Flykabinavtalen bilag D lyder som følger: 

«Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og 
koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter.» 

 

 
(62) Det er ikke fremlagt opplysninger om bestemmelsens tilblivelse. Ordlyden har stått uendret i overenskomsten i lang tid. 

Partene er enige om at bestemmelsen innebærer at de kabinansatte og pilotene skal ha samme diettsatser. Det er også enighet 
om at tidspunktet for indeksregulering er 1. januar hvert år, på grunnlag av henvisningen til pilotenes avtale og langvarig 
praksis. 

 

 
(63) Flertallet tar utgangspunkt i at bestemmelsen i bilag D består av to deler som dekker to forskjellige forhold. For det første 

bestemmes det at diettgodtgjørelsen skal indeksreguleres «hvert år», som i henhold til praksis skjer per 1. januar. 
Reguleringen er knyttet til en indeks basert på informasjon fra ECA (Employment Condition Abroad Ltd). Reguleringen kan 
medføre både økning og reduksjon i satsene. Økning i satsene på dette grunnlaget etterbetales hvis det oppstår forsinkelser 
med beregning eller utbetaling. 

 

 
(64) I andre del bestemmes det at det skal foretas en koordinering med diettsatsene som gjelder for piloter. En naturlig forståelse 

av «å koordinere» er at det innebærer at noe skal samordnes eller sideordnes. Etter flertallets syn må denne delen av 
bestemmelsen forstås som en gjennomføringsbestemmelse, på den måten at den bestemmer hva som skal skje etter at 
pilotene har forhandlet om endringer i diettsatsene. En slik forståelse er i tråd med at viktige formål for de kabinansatte med 
en slik «hengeavtale» til pilotenes avtale var å forenkle forhandlingssystemet og å kunne få fordel av pilotenes 
forhandlingsstyrke. 

 

 
(65) At dette er en selvstendig del av bestemmelsen støttes etter flertallets syn også av at de kabinansatte inngikk i 

kostnadsberegningen av pilotenes krav om økning i diettsatsene i lønnsoppgjøret i 2017. 
 

 
(66) Etter flertallets syn følger det også av en naturlig forståelse av «å koordinere» at samordningen skal skje samtidig. I denne 

sammenheng mener flertallet at prinsippet om likestilling i Flykabinavtalen § 1 andre ledd må ha betydning. Etter sin ordlyd 
gjelder likestillingsprinsippet for overenskomsten og dens bilag, og det gjelder for grupper av flyvende personell i SAS. 

 

 
(67) Diettgodtgjørelse er ikke et tillegg som vil variere med arbeidsoppgaver eller innsats og er som sådan en type ytelse hvor det 

er naturlig at prinsippet om likestilling kommer til anvendelse. Det vil normalt ikke foreligge saklig grunn til 
forskjellsbehandling når det gjelder diettsatser. 

 

 
(68) Etter flertallets syn må formuleringen «..koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter», sett i 

sammenheng med formålet om likebehandling i Flykabinavtalen § 1, bety at det skal være sammenfall i tid mellom per diem-
satsene for piloter og kabinansatte. 

 

 
(69) Praksisen med indeksregulering per 1. januar er langvarig og konsistent, men etter flertallets syn treffer den ikke vår sak helt. 

I 2004, 2010 og 2012 ble det inngått avtaler om reduksjon av diettsatsene med et annet virkningstidspunkt enn 1. januar og 
som var sammenfallende for piloter og kabinansatte. Etter flertallets syn støtter dette opp under forståelsen av at siste del av 
per diem-bestemmelsen er en gjennomføringsbestemmelse hvor endringene skal gjennomføres samtidig. 

 

 
(70) Det kan ikke tillegges betydning at disse endringene ble gjort ved avtale. Situasjonen i SAS var i alle disse tilfellene spesiell. 

Det var et prekært behov for å få på plass økonomiske innsparinger, og spørsmålet om reduksjon av diettsatser var ett av 
flere elementer. 
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(71) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Bruzelius, Schweigaard og Thuve, mener de saksøkte må få medhold, og vil bemerke: 
 

 
(72) Etter mindretallets syn er det bare ordlyden i bestemmelsen som kan tillegges vekt ved tolkingen. Andre forhold som 

flertallet har vektlagt, kan etter mindretallets syn således ikke føre til noen annen forståelse av ordlyden en den som følger av 
denne. 

 

 
(73) Mindretallet finner det helt klart at per diem-bestemmelsen må ses som en helhet. Bestemmelsen har ett virkningstidspunkt 

som må gjelde for alle justeringer som følger av bestemmelsen. Dersom man hadde ment at det skulle foretas en løpende 
regulering burde det ha fremkommet uttrykkelig, slik det gjør i enkelte andre bestemmelser i overenskomsten. 

 

 
(74) Koordinering betyr at nivået på diettsatsene skal være likt ved den årlige reguleringen av diettsatsene, men kan etter 

mindretallets syn ikke forstås slik at nivået skal reguleres på andre tidspunkter enn ved den årlige indeksreguleringen. Andre 
endringer enn indeksreguleringen følger gjerne av forhandlinger mellom selvstendige parter som foretar egne prioriteringer 
og valg. Det er også dokumentert at per diem-bestemmelsene ikke er like til enhver tid. Som påpekt av partsrepresentanten 
fra SAS, Carsten Hansen, har de kabinansatte for eksempel hatt bedre dekning knyttet til helligdager og for flygning på 
langruter. 

 

 
(75) Avtalene som ble inngått i 2004, 2010 og 2012, understreker at avtalepartene fant det nødvendig å inngå særskilte avtaler for 

å få til et annet virkningstidspunkt for nivåreguleringen for kabinpersonalets vedkommende, enn den som ellers ville ha fulgt 
av bestemmelsen. 

 

 
(76) Mindretallet kan heller ikke se at den omstendighet at selskapet ved beregningen av årsvirkningen av pilotenes krav 

vinteren/våren 2017 inkluderte kostnadene for tilsvarende nivåendring for de kabinansatte, kan tillegges vekt, gitt at 
bestemmelsen om nivåjustering ville medføre økt kostnadsnivå for selskapet også for kabinpersonalet på grunn av den 
aktuelle hengebestemmelsen. Slike årsvirkningsberegninger er generelle og ikke knyttet til virkninger i det året de foretas. 

 

 
(77) Etterbetalingskravet er ikke omstridt dersom saksøker får medhold i tolkningsspørsmålet. Arbeidsretten tar kravet til følge i 

henhold til saksøkers påstand punkt 2. 
 

 
(78) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 

SLUTNING 

1. Avtale nr. 543 Flykabinavtale NHO/SAS-LO/NKF Bilag D Per Diem er slik å forstå at endringer i 
diettsatsene for piloter også skal gis virkning for kabinansatte fra samme tidspunkt. 

 

2. Det etterbetales diett til kabinansatte for perioden 1. april 2017 til 1. januar 2018 i samsvar med 
punkt 1. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2019-14 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2019-05-02 
Publisert AR-2019-14 
Stikkord Rett til fagbrevtillegg. 
Sammendrag Saken gjelder tvist om rett til fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten i 

Nettbusskonsernet mellom LO Stat/Fagforbundet på den ene siden og 
Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter) og Nettbuss AS (Nettbuss) på den andre. 
Tvisten har sin bakgrunn i krav om fagbrevtillegg for teamledere, trafikkledere og 
bemanningsledere ved Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Trøndelag AS (nå 
Nettbuss Midt-Norge) etter lønnsoppgjøret i 2016. (Sammendrag ved Lovdata.) 

Saksgang Saksnr: 21/2018 Lnr.: AR-2019-14. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet (Advokat Imran Haider) mot 1. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Nettbuss AS (Advokat Tarjei Thorkildsen / 
Rettslig medhjelper: Advokat Rajvinder Singh Bains). 

Forfatter Jakob Wahl, Eli Mette Jarbo, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Tor-Arne Solbakken, 
Kim Nordlie, Unni Rasmussen og Karin Erlimo. 

 
 

 
 

 
(1) Saken gjelder tvist om rett til fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten i Nettbusskonsernet. 
 

 
(2) Tvisten står mellom LO Stat/Fagforbundet på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter 

(Spekter) og Nettbuss AS (Nettbuss) på den andre. Tvisten har sin bakgrunn i krav om fagbrevtillegg 
for teamledere, trafikkledere og bemanningsledere ved Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Trøndelag 
AS (nå Nettbuss Midt-Norge) etter lønnsoppgjøret i 2016. 

 

 
(3) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(4) Mellom Spekter og dens medlemmer og Landsorganisasjonen i Norge (LO) v/ LO Stat og dens 

medlemmer er det inngått hovedavtale for perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2021. 
Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder. Nettbuss er overenskomstområde 5. 
Overenskomstene i Spekterområdet består av en generell del, del A, som forhandles mellom Spekter 
og LO Stat. Denne er felles for alle virksomheter innenfor overenskomstområdet. Del B er 
overenskomstens spesielle del, og denne forhandles mellom en virksomhet og forhandlingsberettigede 
forbund/foreninger under LO Stat. 

 

 
(5) Mellom Spekter og Nettbuss på den ene side og LO Stat, Norsk Transportarbeiderforbund, 

Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Handel og Kontor i Norge og Forbundet for ledelse og teknikk 
på den andre side er det inngått B-dels-overenskomst for funksjonærer i Nettbusskonsernet 
(Funksjonæroverenskomsten) gjeldende for Nettbuss og Nettbuss Travel AS. 
Funksjonæroverenskomsten ble opprettet i 2015. 

 

 
(6) Funksjonæroverenskomsten 2016–2018, som var den som gjaldt på tidspunktet da tvisten oppsto, 

inneholder i punkt 4 generelle lønnsbestemmelser. Punkt 4.2 Lønnssystem lyder: 

«Lønn fastsettes etter en vurdering av arbeids- og ansvarsområde, kompetanse og hensynet til å kunne 
rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. 
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Følgende minste årslønnssatser gjelder: 

Trafikk/Bemanningsleder kr 400.000,- 

Regnskapsmedarbeidere kr 345.000,- 

Lønnsmedarbeidere kr 345.000,- 

Øvrig administrativt personale kr 345.000,- 

For annen drift utenfor kjernevirksomheten fastsettes lønn etter forhandlinger mellom de lokale partene 
på avdelingsnivå. 

Minstelønnssatsene for arbeidstakere med relevant fagbrev er kr 10,- per time over disse 
minstelønnssatsene. 

Det tilstås et fagbrevtillegg ut over individuell lønn på kr 10,- per time ved dokumentasjon av relevant 
fagbrev. 

Merknad: 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 4,00 per time per 1. april 2016. 

Det gis per 1. april 2017 et generelt tillegg på kr 3,00 per time, som kommer i tillegg til resultatet i 
mellomoppgjøret. 

For arbeidstakere med rett til frikort gis et generelt tillegg på kr 2,00 fra 1. juli 2016.» 
 

 
(7) I punkt 4.4 er det inntatt en bestemmelse om lønnsjustering i forbindelse med endring av ansvar og kompetanse: 

«For ansatte som i perioden får endring av kompetanse og ansvarsområde, skal det foretas fortløpende 
vurdering av lønn for den/de det gjelder i henhold til følgende kriterier: 

- utdanning/kurs 

- realkompetanse 

- utvidet ansvarsområde 

- mer komplekse arbeidsoppgaver 

- faglig dyktighet i henhold til kvalitetskrav og spiss- og breddekompetanse» 
 

 
(8) Funksjonæroverenskomsten 2018–2020 er lik på disse punktene, bortsett fra endrede satser og endret merknad til punkt 4.2. 

Dette er uten betydning i vår sak. 
 

 
(9) Tariffhistorikken 
 

 
(10) I Spekters overenskomstområde 5 er det to overenskomster: Bussbransjeavtalen, som er identisk med tilsvarende 

overenskomst i NHO-området, og Funksjonæroverenskomsten. Ca. 200 av Nettbuss-konsernets 4 500 ansatte er omfattet av 
Funksjonæroverenskomsten. Overenskomsten ble etablert i 2015 for administrativt ansatte i Nettbuss. Ved etableringen 
inneholdt ikke overenskomsten bestemmelser om fagbrevtillegg. Funksjonæroverenskomsten er en minstelønnsavtale, mens 
Bussbransjeavtalen i hovedsak er en normallønnsavtale. De fastsatte lønnstabellene i Bussbransjeavtalen angir lønn 
henholdsvis med og uten fagbrev. 

 

 
(11) Ved tariffrevisjonen i 2016 fremsatte arbeidstakerorganisasjonene blant annet slikt krav: 

«4.4 Lønnsjustering ved endring av ansvar og kompetanse 

Nytt siste avsnitt: 

Ansatte med fagbrev skal ha et fagbrevtillegg på kr 11,00 per time på den til enhver tid gjeldende lønn. 

Til stillinger hvor det kreves spesielle sertifiseringer skal det gis et kompetansetillegg.» 
 

 
(12) Forhandlingene førte ikke frem, og oppgjøret gikk til mekling. Den reviderte overenskomsten trådte i kraft 1. april 2016. I 

tillegg til justering av minstelønnssatsene, ble partene enige om følgende, som ble tatt inn i punkt 4.2 Lønnssystem: 

«Minstelønnssatsene for arbeidstakere med relevant fagbrev er kr 10,- per time over disse 
minstelønnssatsene. 

Det tilstås et fagbrevtillegg ut over individuell lønn på kr 10,- per time ved dokumentasjon av relevant 
fagbrev.» 

 

 
(13) Nærmere om bakgrunnen for tvisten 
 

 
(14) Den 15. desember 2016 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Nettbuss og Norsk Transportarbeiderforbund, 

Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet vedrørende fagbrevtillegg for teamledere ved Nettbuss i 
Drammen. Protokollen fra møtet lyder: 

«Sak: fagbrevtillegg kr 10 pr time. 

Nettbuss: 

Ved tilsetting av teamledere i Drammen ble det rekruttert teamledere som tidligere hadde vært sjåfører i 
selskapet. Dette var en fordel både for selskapet, og for de sjåfører som fikk muligheten til et opprykk i 
selskapet. Dette var i tillegg fordelaktig for begge parter da en andel av stillingen inneholdt kjøring av buss, 
samt at ny leder kjente godt til de arbeidsoppgavene som tillegger en sjåfør. 

Stilling som teamleder lønnes godt over sjåførlønn, og under lønnsdannelsen for teamlederstillingene ble 
sjåførlønn, med full ansiennitet lagt til grunn. Da to av de tre rekrutterte teamlederne hadde fagbrev som 
sjåfør måtte også dettes legges inn for å få en tilstrekkelig differanse mellom sjåførenes lønn, og teamleders 
lønn. Da fagbrev ikke var et kompetansekrav for teamlederstillingene, vurderte man det dit at man måtte 
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ha et likelønnsprinsipp for stillingene. Dette likelønnsprinsippet medførte at også den teamleder som ikke 
hadde fagbrev i utgangspunktet fikk samme lønn som de to teamlederne som hadde fagbrev fra tidligere. 
Dette ble oppfattet rettferdig da fagbrev ikke var et kompetansekrav for stillingene. 

Nettbuss ser meget positivt på at teamleder som opprinnelig var uten fagbrev har valgt å tilegne seg 
samme kompetanse som de to andre teamlederne, ved at han nå har tatt fagbrev og nå er på lik linje med 
sine teamlederkolleger når det gjelder formell kompetanse. 

Når det gjelder krav om tillegg for relevant fagbrev, må vi si at dette er ivaretatt under lønnsdannelsen 
ved det likelønnsprinsipp som ble lagt til grunn for de tre teamlederstillingene i utgangspunktet. Det vil nå 
være feil å gi tillegg for avlagt fagbrev når den ansatte i realiteten har tatt etterutdanning for å komme på 
samme kompetansenivå som sine kolleger, og som ikke får ytterligere tillegg for den samme formelle 
kompetanse de fikk godtgjort under lønnsdannelsen. 

Anføring fra forbundene: 

Forbundene mener at Nettbuss ikke følger det de mener skal være forståelsen av funksjonæravtalens 
bestemmelser vedrørende fagbrevtillegg. 

Forbundene hevder at riksmeglers møtebok 3.-5. mai ikke blir gjennomført etter avtale, da Nettbuss sin 
forståelse av fagbrevtillegg i funksjonæroverenskomst del B ikke er tilstede. Forbundene mener avtalens 
tekst; Det tilstås et fagbrevtillegg utover individuell lønn på kr 10 pr time ved dokumentasjon av relevant 
fagbrev. 

Forbundene krever etterbetalt kr 10,- pr time fra 1. april 2016.» 
 

 
(15) Tvisten var deretter gjenstand for forhandlinger mellom Spekter/Nettbuss og LO Stat/Fagforbundet 22. mars 2017. Fra dette 

møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«LO Stat anfører at i Funksjonæroverenskomsten 4.2 heter det at «det tilstås et fagbrevtillegg ut over 
individuell lønn på kr 10,- pr. time ved dokumentasjon av relevant fagbrev». Dette betyr at alle som kan 
dokumentere et slikt fagbrev får sin lønn økt med kr 10,- pr. time fra 01. april 2016. I denne sak vil det 
gjelde teamledere med fagbrev. 

Spekter anfører at fagbrev ikke er et krav til stillingene som teamleder, og at man ved lønnsfastsettelse 
ved ansettelse har vurdert den enkelte medarbeiders kompetanse ved ansettelsestidspunktet som grunnlag 
for individuell avlønning. 

Partene fastslår at det er ikke var mulighet til å oppnå enighet.» 
 

 
(16) Fagforbundet og Nettbuss avholdt forhandlingsmøte 1. juli 2016 om fagbrevtillegg for forbundets medlemmer på 

driftssentralen i Nettbuss i Trondheim. Protokollen fra møtet lyder: 

«Fagforbundet: 

Krav om fagbrevtillegg for ansatte på Driftssentralen 

Vi krever fagbrevtillegg for våre medlemmer på DS i Trøndelag med fagbrev tunge kjøretøy 
(bussfagbrev) fordi vi mener dette fagbrevet er relevant for den jobben de gjør. Dette med bakgrunn i § 4.2 i 
Konsernoverenskomsten [Funksjonæroverenskomsten] der det står: Det tilstås et fagbrevtillegg på kr 10,- 
pr time ved dokumentasjon av relevant fagbrev. 

Vi krevde forhandlinger om dette kravet den 31.05.16, noe bedriften har avslått. 

Hvorfor fagbrev for buss er relevant for ansatte på Driftssentralen: 

De bidrar med sin kunnskap om regelverket i bransjen, og forståelsen av det arbeidet sjåførene gjør, slik 
at sjåførene og bedriften kan være trygge på at jobben de gjør er innenfor lov og regelverk, F.eks. kjøre-
hviletidsbestemmelser ifm bytte av skift, turoppdrag, ekstrakjøring osv. 

Daglig kunnskapsdeling med de på arbeidsplassen som ikke er like trygge i lov og regelverk. De tar 
avgjørelser på vognbytter som går på tekniske vurderinger og HMS vurderinger, f eks mønsterdybde på 
dekk ol. 

De svarer på spørsmål fra sjåfører om kjøretøy, vegtrafikklovgivning, HMS bestemmelser ol. Et annet 
moment som kan tas med er at det fagbrev som finnes for kontoransatte er lite relevant for våre 
yrkesgrupper på DS. 

Nettbuss AS 

Under tariffrevisjon 2016 ble siste setning anført med tanke på fagbrev for ovennevnte «yrkesgrupper»i 
tabellen. Det eksisterer ikke i dag egen fagbrevopplæring for trafikkledere/bemanningsledere og Nettbuss 
anser ikke fagbrev innen annet yrke som relevant. Fagbrev som sjåfør er kun relevant når man utfører 
sjåførarbeid og er tilsatt som yrkessjåfør. 

Videre ble partene under forhandlingene enige i at det skulle være fagbrevtillegg i administrative 
stillinger der hvor dette fantes og var relevant, eksempelvis kontor, renhold og regnskap. Disse yrkene har 
fagbrevopplæring og således var det riktig at også et fagbrev her ville bli kompensert på lik linje med 
fagbrev som sjåfør. 

Fagbrev er ikke vektlagt ved tilsetting og har ikke vært vurdert som relevant ifm stilling ved DS. I tillegg 
har man ved tilsetting [ ... ] hensyntatt den lønn som vedkommende måtte ha hatt som sjåfør inkl. 
fagbrevtillegg. 

... » 
 

 
(17) Denne tvisten var gjenstand for forhandlinger mellom LO Stat/Fagforbundet og Spekter/Nettbuss 2. mai 2017. Fra dette 

møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«LO Stat anfører at man krever fagbrevtillegg for våre medlemmer på Driftssentralen i Trøndelag med 
fagbrev tunge kjøretøy (bussfagbrev) fordi vi mener at dette fagbrevet er relevant for den jobben de gjør. 
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Dette med bakgrunn i pkt. 4.2 i konsernoverenskomsten [Funksjonæroverenskomsten] der det står: «Det 
tilstås et fagbrevtillegg på kr 10,- pr. time ved dokumentasjon av relevant fagbrev.» 

Spekter anfører at fagbrev ikke er et krav til stillingene ved driftssentralen i Trøndelag, og at man ikke 
anser fagbrev tunge kjøretøy (bussfagbrev) som relevant fagbrev. 

Partene fastslår at det ikke var mulighet til å oppnå enighet.» 
 

 
(18) LO Stat anmodet 8. mars 2018 Spekter om et nytt møte for å se om det ville være grunnlag for å enes om forståelsen av 

punkt 4.2 i overenskomsten og løse tvisten ved Nettbuss' avdelinger i Drammen og Trøndelag. Etter det opplyste ble det 
avholdt møter mellom Spekter og LO Stat 19. april 2018 og det var kontakt senere utover våren, frem til slutten av juni 2018. 
Det er ikke utferdiget protokoller fra disse møtene. Det ble imidlertid utvekslet e-poster mellom Spekter ved spesialrådgiver 
og advokat Øyvind Sollie og LO Stat ved advokat Imran Haider. I e-post 25. mai 2018 fra Haider til Sollie fremgår det: 

«Hei, 

Jeg viser til telefonsamtale i stad, hvor jeg nevnte at jeg hadde hatt møte med mine, spesielt for å drøfte 
forlikstilbudet om utbetaling av fagbrevtillegg fra mai 2018 fra bedriften hva gjelder teamlederne 
Drammen. 

Forbundet er klare på at tillegget skal gis fra tariffoppgjøret i 2016 og er villige til å bringe saken videre. 
Forbundet ønsker gjerne en avklaring av forståelsen av funksjonæravtalen. 

Er det imidlertid rom for en mellomløsning hvor teamlederne ikke får tillegg fra mai 2018, men mai 
2017? Begge parter tar si så fall et år på sin kappe. Jeg vet ikke om forbundet er villig til å akseptere en slik 
løsning, men er forannevnte noe å jobbe videre med?» 

 

 
(19) I e-post 21. juni svarer Sollie følgende til Haider: 

«Viser til e-poster fra deg og beklager at vi ikke har kommet tilbake til dere tidligere. 

Vi har hatt nye runder med arbeidsgiver i denne saken, og vil innledningsvis understreke at arbeidsgiver 
selvfølgelig er positiv til at arbeidstakere får økt sin kompetanse, og at dette når det foreligger relevant 
fagbrev, kompenseres i tråd med de inngåtte avtaler. I den forbindelse vil vi vise til at Nettbuss er kjent med 
at en ansatt ved Nettbuss Drammen, som ikke er teamleder, nå har fått fagbrev. Vedkommende vil derfor få 
tillegget, når han, i tråd med de interne rutinene man er enige med de tillitsvalgte om, fremlegger 
dokumentasjon fra Opplæringsnemnda. 

I det foreliggende tilfellet fastholder vi imidlertid at de tre aktuelle arbeidstakerne har fått kompensert 
sitt fagbrev gjennom sin individuelle avlønning herunder utbetalte bonuser de siste årene. Vi avviser derfor 
at de tre teamlederne har krav på ytterligere tillegg på kr 10 i timen med henvisning til relevant fagbrev. 
Utbetaling av ytterligere tillegg vil slik vi ser det innebære at de aktuelle arbeidstakerne for uttelling for 
fagbrevet to ganger.» 

 

 
(20) I e-post samme dag skriver Haider til Sollie: 

«Dette skjønte jeg ikke for du snakket om tillegg kunne betales fra 01.05.18, mens vårt mottilbud var at 
bedriften ga tillegget fra 01.05.17 som en mellomløsning på vårt krav om tillegg fra 01.05.16.» 

 

 
(21) Sollie svarte til dette i e-post 22. juni: 

«Hei 

Skjønner at du spør. Bakgrunnen er at vi har vurdert saken på nytt sammen med arbeidsgiver, og 
kommet til at vi fastholder vårt opprinnelige standpunkt om at de tre arbeidstakerne allerede har fått 
godtgjort denne kompetansen. 

I og med at dere ikke aksepterte vårt opprinnelige tilbud, men i stedet kom med et nytt krav, mener vi at 
vi ikke lenger er bundet av vårt opprinnelige tilbud.» 

 

 
(22) Advokat Haider svarte følgende i e-post samme dag: 

«Hei 

Dumt at det ikke ble noen løsning. 

Jeg har snakket med mine klienter, og fått beskjed om å ta ut stevning. 

Dette til orientering.» 
 

 
(23) LO Stat med Fagforbundet tok ut stevning for Arbeidsretten 27. september 2018. Spekter og Nettbuss innga tilsvar 9. 

november 2018. Hovedforhandling ble avholdt 19. og 20. mars 2019. To partsrepresentanter og fire vitner avga forklaring. 
Dom i saken har ikke blitt avsagt innen fristen i arbeidstvistloven § 56 andre ledd på grunn av reisefravær blant dommerne. 

 

 
(24) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(25) LO Stat med Fagforbundet har i korte trekk anført: 
 

 
(26) Ansatte i Nettbuss som er omfattet av Funksjonæroverenskomsten og som hadde relevant fagbrev per 1. april 2016, må også 

være omfattet av overenskomstens bestemmelse om fagbrevtillegg til individuell lønn. 
 

 
(27) Dette er det alminnelige tariffrettslige utgangspunktet, jf. ARD-1993-55. Det er ikke spørsmål om tilbakevirkning. Det 

kreves ikke utbetalt fagbrevtillegg fra før 1. april 2016. 

1063



 

 
(28) For Arbeidsretten har arbeidsgiversiden anført at fagbrevtillegget bare skal gis til ansatte som erverver fagbrev etter 1. april 

2016 fordi en annen forståelse av bestemmelsen vil gi uttelling for fagbrev to ganger. Det blir feil å hevde at det gis dobbelt 
fagbrevtillegg. Det kan ikke være slik at tillegg gitt etter Bussbransjeavtalen skal få betydning ved overgang til 
Funksjonæroverenskomsten. 

 

 
(29) Ordlyden i bestemmelsen er helt generell og den har ingen regel om virkningstidspunkt. Bestemmelsen gir som sådan ingen 

særskilt veiledning for løsning av tvisten. 
 

 
(30) Bakgrunnen for at krav om fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten ble fremmet i lønnsoppgjøret i 2016 var et ønske 

om å likestille øvrige ansatte med bussjåførene, og for å sikre at lønna til bemanningsledere, teamledere og trafikkledere 
skulle ligge høyere enn for bussjåførene. 

 

 
(31) I oppgjøret var det bestemmelsen om fagbrevtillegg til den individuelle lønna som var det som ga økonomisk uttelling. 

Virkningstidspunktet ble ikke diskutert, verken under forhandlinger eller mekling. 
 

 
(32) Det ble også fremmet krav om fagbrevtillegg for renholdere, verkstedarbeidere og hjelpearbeidere etter Bussbransjeavtalen. 

Renholderne oppnådde å få fagbrevtillegg. For dem har ikke virkningstidspunkt vært et tema, selv om også disse har en 
minstelønnsavtale. 

 

 
(33) I innledningen av tvisten for Arbeidsretten, ble krav om fagbrevtillegg avvist fordi fagbrev som bussjåfør ikke ble ansett som 

relevant for de aktuelle stillingene. I denne sammenhengen kan det også vises til at det ble gitt et forlikstilbud fra 
arbeidsgiver som heller ikke tok utgangspunkt i at tillegget kun skulle gis for nye fagbrev. Det er videre dokumentert i saken 
at ansatte med og uten fagbrev fikk samme lønn ved tilsetting i stillinger som bemanningsledere, teamledere og trafikkledere. 

 

 
(34) For fagbrevtillegg til minstelønna er det ikke anført at det kun skal gjelde for fremtidige fagbrev. Dersom saksøkte mente at 

det skulle gjelde en så spesiell forutsetning for fagbrevtillegg til individuell lønn, måtte det ha fremkommet uttrykkelig av 
bestemmelsen. 

 

 
(35) Et slikt virkningstidspunkt som saksøkte anfører, vil kunne gi svært urimelige utslag. For eksempel vil det for ansatte både 

med og uten fagbrev som fikk samme lønn ved tilsetting i funksjonærstillinger, kunne skje at ansatte som tar fagbrev etter 1. 
april 2016 får høyere lønn enn dem med fagbrev fra før denne datoen. Det samme vil kunne skje ved nyansettelser. 

 

 
(36) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Funksjonæroverenskomsten del B punkt 4.2 er slik å forstå at personer med relevant fagbrev ervervet 
før 1. april 2016 også omfattes av bestemmelsen om fagbrevtillegg. 

2. Det er tariffstridig at teamlederne i Nettbuss AS, Drammen, og trafikklederne og bemanningslederne 
ved driftssentralen i Nettbuss AS, Trøndelag, med relevant fagbrev pr 1. april 2016, ikke har fått utbetalt 
fagbrevtillegg fra 1. april 2016. 

3. Aktuelle teamledere, trafikkledere og bemanningsledere ved Nettbuss AS får etterbetalt fagbrevtillegg 
fra 1. april 2016, jf. påstand 1 og 2.» 

 

 
(37) Spekter og Nettbuss har i korte trekk anført: 
 

 
(38) Fagbrevtillegg gjelder for ansatte som erverver og som kan dokumentere relevant fagbrev etter virkningstidspunktet for 

Funksjonæroverenskomsten 2016 – 2018. Dette innebærer at fagbrevet må være ervervet etter 1. april 2016 og må 
dokumenteres i samsvar med Nettbuss' retningslinjer for slik dokumentasjon. 

 

 
(39) Dette utgangspunktet er i tråd med et generelt rettslig prinsipp om at nye ytelser først blir aktuelle for nye tilfeller som 

inntreffer etter at tariffbestemmelsen trådte i kraft, jf. ARD-1993-55 og ARD-1993-132. 
 

 
(40) Dersom saksøkers forståelse legges til grunn betyr det at fagbrevtillegget gis tilbakevirkende kraft. 
 

 
(41) Ordlyden i overenskomsten punkt 4.2 peker fremover. Fagbrev som forelå var dokumentert og hensyntatt allerede etter 

Funksjonæroverenskomsten fra 2015. Etter punkt 4.2 i 2015- overenskomsten skulle lønn fastsettes etter en vurdering av 
blant annet kompetanse. 

 

 
(42) Det Spekter og Nettbuss sa ja til i lønnsoppgjøret i 2016 var selve kravet om fagbrevtillegg. Dette henger godt sammen med 

at et uttrykt mål i lønnsoppgjøret i 2016 var kompetanseheving, og at deler av lønnsøkningen skulle knyttes til dokumentert 
ny kompetanse. Virkningstidspunktet ble ikke diskutert fordi kravet gjaldt kompetanseheving og som sådan måtte gjelde 
fremover. 

 

 
(43) De andre gruppene som fikk fagbrevtillegg etter Bussbransjeavtalen, blant annet renholdere, hadde ikke fagbrev fra tidligere. 

Det ble dermed den samme mekanisme som gjaldt for dem, at tillegget ble gitt for ny kompetanse. 
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(44) Kravet om fagbrevtillegg i Funksjonæroverenskomsten var fremmet som del av bestemmelsen om vurdering av lønn i 

forbindelse med endret ansvar og kompetanse i overenskomsten punkt 4.4. Det kan ikke legges vekt på at bestemmelsene om 
fagbrevtillegg til slutt kom inn i punkt 4.2 Lønnssystem. Dette hadde ikke betydning for innholdet i og formålet med 
tillegget. Det var heller ingen diskusjon om endringen fra punkt 4.4. til 4.2. 

 

 
(45) Med saksøkers tolkning vil ikke fagbrevtillegget bli et tillegg for kompetanseheving, men et skjult lønnstillegg. 
 

 
(46) For funksjonærene som hadde fagbrev før 1. april 2016, var dette hensyntatt i den individuelle lønnsfastsettingen. Saksøkers 

forståelse vil lede til at en gruppe ansatte får betalt to ganger for det samme fagbrevet. Det har ingen betydning i denne 
sammenhengen at de fikk fagbrevtillegg etter Bussbransjeavtalen. Det er det samme bussfagbrevet som det kreves å få betalt 
for en gang til. 

 

 
(47) Praksisen med at fagbrevtillegg inkluderes i den individuelt fastsatte lønna fremkommer nå uttrykkelig av arbeidsavtalene 

som brukes for funksjonærer i Nettbuss. 
 

 
(48) Det var ikke en presis formulering av uenigheten mellom partene gjennom tvisteforhandlingene. Spørsmålet som 

Arbeidsretten skal ta stilling til er likevel om bestemmelsen skal gis tilbakevirkende kraft. Det er ingen støtte i 
forhandlingene for at det var meningen. Arbeidstakersiden ville vært nærmest til å klargjøre at dette var deres standpunkt. 

 

 
(49) Saksøkers påstand om tariffstrid er unødvendig og tilfører ikke saken noe nytt, utover hva som vil bli resultatet dersom 

Arbeidsretten gir saksøker medhold i påstanden punkt 1. 
 

 
(50) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(51) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(52) Spørsmålet for Arbeidsretten er om bestemmelsen om fagbrevtillegg til individuell lønn etter Funksjonæroverenskomsten 

skal få virkning for ansatte med relevante fagbrev fra før 1. april 2016. Hvorvidt de aktuelle fagbrevene er relevante for 
stillingene er ikke et tema for Arbeidsretten. 

 

 
(53) Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken og Rasmussen, er kommet til at saksøker må gis 

medhold, og vil bemerke: 
 

 
(54) I lønnsoppgjøret i 2016 fikk Funksjonæroverenskomsten punkt 4.2 bestemmelser om tillegg for fagbrev både til 

minstelønnssatsene og til individuell lønn. Punkt 4.2 inneholder ingen særskilt regulering av virkningstidspunktet for disse 
tilleggene. Tvisten omfatter ikke virkningstidspunktet for fagbrevtillegget til minstelønnssatsene. Partene er enige om at dette 
skulle gjelde for alle bestående arbeidsforhold, det vil si ikke avgrenset til ansatte med fagbrev oppnådd etter 1. april 2016. 
Når ordlyden i bestemmelsen ikke gir holdepunkter for at det gjelder ulike virkningstidspunkt for disse tilleggene, må det 
kreves andre klare holdepunkter for en slik løsning. 

 

 
(55) Saksøker anfører at formålet med å kreve fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten var i større grad å likestille 

bussjåfører som lønnes etter Bussbransjeavtalen og funksjonærer som lønnes etter Funksjonæroverenskomsten. Samtidig 
skulle fagbrevtillegget sikre at det ble opprettholdt en viss lønnsforskjell mellom bussjåfører og de aktuelle 
funksjonærstillingene. Lønnsøkning knyttet til kompetanseheving var trukket frem særskilt i kravsdokumentene i forkant av 
meklingen i 2016. 

 

 
(56) Kravet om fagbrevtillegg gjaldt «ansatte med fagbrev». En slik formulering kan etter flertallets syn ikke tas til inntekt for at 

det bare skulle omfatte arbeidstakere som i fremtiden vil få fagbrevkompetanse. 
 

 
(57) Kravet ble opprinnelig fremmet til Funksjonæroverenskomsten punkt 4.4, som blant annet gjelder lønnsjustering ved endring 

av kompetanse i tariffperioden. Saksøkte anfører at dette måtte forstås både som at arbeidstakersiden mente at tillegget skulle 
gjelde fremover, og at arbeidsgiversiden hadde grunn til å forstå kravet på en slik måte. I løpet av meklingen ble 
fagbrevtillegget tatt inn i punkt 4.2 om lønnssystem. Vitneførselen for Arbeidsretten tyder imidlertid ikke på at det har vært 
en bevissthet rundt denne endringen fra noen av partene. Flertallet finner derfor ikke å kunne legge vekt på dette. 

 

 
(58) Arbeidsrettens flertall vil i den sammenheng bemerke at punkt 4.2 og punkt 4.4 i Funksjonæroverenskomsten er prinsipielt 

forskjellige bestemmelser. I punkt 4.2 heter det at «[d]et tilstås et fagbrevtillegg», det vil si at det er tillegg man har krav på 
hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. Etter punkt 4.4 skal det derimot «foretas en fortløpende vurdering av lønn», det vil si at 
man etter denne bestemmelsen ikke har et uttrykkelig krav på lønnsjustering. 

 

 
(59) Bevisførselen for Arbeidsretten tyder ikke på at noen av partene tok opp spørsmålet om særskilt virkningstidspunkt for 

fagbrevtillegget under meklingen. På grunnlag av vitneforklaringer kan det legges til grunn at det ikke ble brukt mye tid på å 
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diskutere noen deler av Funksjonæroverenskomsten. Det ble opplyst at partene i hovedsak avventet resultatet fra meklingen 
om Bussbransjeavtalen og at det etter at dette forelå, var lite rom for å diskutere endringer i Funksjonæroverenskomsten. 

 

 
(60) Fagbrevtillegg var for øvrig også tema i forhandlinger og mekling om Bussbransjeavtalen, og i denne overenskomsten kom 

det blant annet inn fagbrevtillegg for renholdere. Heller ikke for disse fastsetter bestemmelsen et særskilt virkningstidspunkt. 
I sin partsforklaring uttalte HR-direktør i Nettbuss Kristin Flagstad, at det ikke var noen renholdere med fagbrev fra tidligere, 
men at tillegget uansett ville blitt gitt til alle renholdere med fagbrev. 

 

 
(61) Flertallet mener det må tillegges vekt at Nettbuss og Spekter under tvisteforhandlingene i saken her ikke påberopte seg 

virkningstidspunktet som grunnlag for å avslå krav om fagbrevtillegg. Det bemerkes i den sammenheng at spesialrådgiver i 
Spekter Frode Lillerovde deltok i meklingen da bestemmelsen kom inn i overenskomsten. Han deltok også i 
tvisteforhandlingen mellom Spekter og LO Stat i vår sak. Dersom arbeidsgiversiden mente at det var klart allerede da 
bestemmelsen kom inn i overenskomsten at den bare skulle gjelde for fagbrev oppnådd etter 1. april 2016, burde dette 
standpunktet kommet frem på et tidligere tidspunkt i vår tvist. Hovedanførselen i tvisteforhandlingene var at de aktuelle 
arbeidstakerne ikke hadde krav på tillegget fordi de manglet relevant fagbrev og at fagbrev ikke var et kompetansekrav. 
Heller ikke e-postkorrespondansen knyttet til forlikstilbudet fra Spekter dreier seg i utgangspunktet om spørsmålet om 
virkningstidspunkt. Dette støtter opp under at det ikke hadde vært noen oppmerksomhet rundt spørsmålet om 
virkningstidspunktet før etter at det ble tatt ut stevning i vår sak. 

 

 
(62) Saksøkte har anført at dersom saksøker gis medhold, vil det samme fagbrevet gi dobbelt uttelling for funksjonærer med 

fagbrev fra før 1. april 2016. I følge saksøkte reflekteres fagbrevtillegget i den individuelle lønnsfastsettelsen for 
arbeidstakerne som tidligere var bussjåfører og hadde fagbrevtillegg etter Bussbransjeavtalen. Arbeidsrettens flertall mener 
at dette synspunktet ikke kan føre frem. De aktuelle arbeidstakerne har skiftet stilling og gått fra en overenskomst til en 
annen. Det er etter flertallets mening ikke naturlig å hevde at man drar med seg lønnselementer fra den tidligere 
overenskomsten til den nye, selv om det i et system med individuell avlønning tas utgangspunkt i tidligere lønn. Dette må 
gjelde selv om overgangen skjer innenfor samme virksomhet, og det således er en nærhet mellom overenskomstene. 
Flertallet bemerker at det uansett ikke er lagt frem dokumentasjon for hva som faktisk inngikk i lønnsfastsettelsen i 
forbindelse med at de konkrete arbeidstakerne gikk fra å være bussjåfører til å bli teamledere, trafikkledere og 
bemanningsledere. 

 

 
(63) Saksøkte bekreftet under hovedforhandlingen at det samme virkningstidspunktet for fagbrevtillegget vil bli lagt til grunn for 

alle ansettelser innenfor Funksjonæroverenskomstens virkeområde. Det vil for eksempel bety at nye ansatte med fagbrev fra 
før 1. april 2016 ikke vil ha rett til fagbrevtillegg til den individuelt fastsatte lønna, selv om de ikke kommer fra Nettbuss og 
har vært lønnet etter Bussbransjeavtalen. I slike tilfeller er det mindre relevant å snakke om dobbelt uttelling for samme 
fagbrev. Så langt Arbeidsrettens flertall kan se, vil argumentet om dobbelt uttelling for samme fagbrev bare gjøre seg 
gjeldende for ansatte i Nettbuss med fagbrev fra før 1. april 2016 og som ble ansatt i en funksjonærstilling før dette 
tidspunktet. Saksøktes standpunkt vil også bety at nyansatte med fagbrev fra tiden etter 1. april 2016 vil kunne ha krav på 
høyere lønn enn kolleger med samme bakgrunn og kompetanse, men med fagbrev fra før dette tidspunktet. Flertallet finner 
det lite sannsynlig at partene har ment å innføre en slik lønnsmessig forskjellsbehandling. 

 

 
(64) Arbeidsrettens flertall er enig med saksøker i at det ikke er snakk om tilbakevirkning selv om fagbrevtillegget også gis 

virkning for arbeidstakere med fagbrev fra før 1. april 2016. Det er her ikke snakk om å utbetale tillegget før fra 1. april 
2016. 

 

 
(65) Begge parter har vist til praksis fra Arbeidsretten som de mener støtter sitt syn, jf. blant annet ARD-1993-55 og ARD-1993-

132, og har på dette grunnlag anført at den andre parten burde ha klargjort at man mente at bestemmelsen i punkt 4.2 skulle 
forstås på en avvikende måte. Etter flertallets mening er denne praksisen ikke relevant for vår sak. 

 

 
(66) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Nordlie og Erlimo er kommet til at saksøker må gis medhold, og vil bemerke: 
 

 
(67) I tråd med et generelt rettslig prinsipp kan nye ytelser først bli aktuelle for nye tilfeller som inntreffer etter at en 

tariffbestemmelse er trådt i kraft, jf. ARD-1993-55 og ARD-1993-132. Dersom saksøkers forståelse legges til grunn betyr 
det at fagbrevtillegget gis tilbakevirkende kraft. 

 

 
(68) Ved overgang fra en stilling til en annen vil det alltid bli tatt utgangspunkt i den lønna man hadde i den stillingen man kom 

fra. Når arbeidstakerne fikk en vesentlig høyere individuell lønn, må det legges til grunn at fagbrevtillegget var inkludert i 
lønnsfastsettelsen, også ved overgang til ny overenskomst. Minstelønnsgarantien i overenskomsten punkt. 4.2 vil ellers ikke 
ha mening. Dersom også disse arbeidstakerne skulle få fagbrevtillegget som ble forhandlet frem i 2016, vil det gi dobbelt 
uttelling for det samme fagbrevet. 

 

 
(69) Mindretallet legger også stor vekt på at kravet om fagbrevtillegg opprinnelig ble fremmet til punkt 4.4 i overenskomsten. Det 

peker mot at det var et krav som skulle gjelde godtgjøring for ny kompetanse. Da bestemmelsen til slutt kom inn i punkt 4.2 
burde arbeidstakersiden klargjort at dette faktisk innebar en realitetsendring i forhold til det opprinnelige kravet ved at det 
også skulle ha virkning for allerede avlagte fagbrev. 
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(70) Arbeidsretten er enig i saksøktes anførsel om at punkt 2 i saksøkers påstand ikke har selvstendig betydning i tillegg til 
påstanden punkt 1. 

 

 
(71) Etterbetalingskravet er ikke omstridt dersom saksøker får medhold i tolkningsspørsmålet. Arbeidsretten tar 

etterbetalingskravet til følge i henhold til saksøkers påstand. 
 

 
(72) Etter dette avsies dom på grunnlag av flertallets standpunkt for saksøkers påstand punkt 1 og 3. 
 

 
(73) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 

SLUTNING 

1. Funksjonæroverenskomsten del B punkt 4.2 er slik å forstå at personer med relevant fagbrev 
ervervet før 1. april 2016 også omfattes av bestemmelsen om fagbrevtillegg. 

 

2. Aktuelle teamledere, trafikkledere og bemanningsledere ved Nettbuss AS får etterbetalt 
fagbrevtillegg fra 1. april 2016, jf. punkt 1. 
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Arbeidsretten - Dom - AR-2019-11 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom 
Dato 2019-03-13 
Publisert AR-2019-11 
Stikkord Tariffavtalers omfang. Ufravikelighet. Virksomhetsoverdragelse. Etterbetaling. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om det var tariffstridig at ISS Facility Services AS i 

forbindelse overtakelse av hotellrenhold gjennom virksomhetsoverdragelse i 2015 
ikke reserverte seg mot å bli bundet av Riksavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd første og andre punktum. Arbeidsrettens flertall kom til lovgiver ved 
innføringen av en deklaratorisk regel om at overdragerens tariffavtale blir bindende 
for erververen ikke hadde grepet inn i de tariffrettslige forpliktelser ny arbeidsgiver 
hadde i medhold av de tariffavtaler som gjelder for erververen på 
overdragelsestidspunktet. Flertallet kom videre til at LO og NHO hadde avklart 
tariffavtalevalget for hotellrenhold utført av renholdsbedrifter slik at dette var 
omfattet av Renholdsoverenskomsten. Renholdsoverenskomsten var etter dette den 
anvendelige tariffavtalen for hotellrenhold. ISS kunne ikke ved å unnlate å 
reservere seg mot Riksavtalen bli bundet av og praktisere lønns- og arbeidsvilkår 
som lå under det som fulgte av Renholdsoverenskomsten. Det tariffrettslige 
etterbetalingskravet ble ikke begrenset på grunnlag av passivitet. Merknader om 
krav om dom overfor NHO og NHO Service og handel som overordnede 
organisasjonsledd. Dissens 4-3. 

Saksgang Saksnr: 6/2018 Lnr.: AR-2019-11. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Arbeidsmandsforbund (Advokat Håkon 

Angell) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. NHO Service og handel 3. ISS 
Facility Services AS (Advokat Margrethe Meder). 

Forfatter Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet, Karin M. Bruzelius, Tor-Arne Solbakken, Niels 
Selmer Schweigaard, Unni Rasmussen og Axel Thuve. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Tariffavtalens ufravikelighet. 
 
(1) Saken gjelder spørsmål om det er tariffstridig at en virksomhet som er bundet av 

Renholdsoverenskomsten, ved overtakelse av hotellrenhold blir bundet ut tariffperioden av 
Riksavtalen etter reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. Saken gjelder også spørsmål om 
virkningene av et eventuelt tariffbrudd. 

 

 
(2) Kort presentasjon av virksomheten i ISS og tariffreguleringen av hotellrenhold 
 

 
(3) ISS Facility Services AS (ISS) leverer tjenester innenfor forretningsområdene renhold, catering, 

kontorstøtte og eiendom. Selskapet har om lag 9000 ansatte i Norge, hvorav 1400 utfører tjenester for 
hotell. Tjenestene som leveres til hotell er blant annet «housekeeping» (renhold og klargjøring av 
hotellrom), «internal cleaning» (renhold av fellesrom mv.), «stewarding» (oppvask) og «handyman» 
(vaktmestertjenester). Tjenestene leveres separat eller som en integrert del av flere tjenester til hotell. 
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Tvisten i saken gjelder tjenesten «housekeeping», heretter omtalt som hotellrenhold. 
 

 
(4) ISS er tilsluttet NHO og er bundet på foretaksnivå av Renholdsoverenskomsten mellom LO/Norsk 

Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO/NHO Service og handel. Overenskomsten har ingen særskilt 
omfangsbestemmelse, men det følger av praksis at den gjelder for renholdsbedrifter. 
Renholdsoverenskomsten gjelder for det vesentlige av tjenestene som leveres av ISS. 

 

 
(5) Deler av virksomheten til ISS er også omfattet av Riksavtalen. Riksavtalen gjelder i henhold til 

omfangsbestemmelsen i § 1.1 for «overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet 
og lignende på land». Denne overenskomsten gjelder for ISS' kantinedrift og drift av hoteller. 

 

 
(6) Hotellrenhold kan utføres av hotellene i egenregi eller det kan settes ut på oppdrag til 

renholdsbedrifter. Fra 2007/2008 ble hotellrenhold et satsningsområde for ISS, og i 2010 hadde 
selskapet oppdrag for om lag 30 hotell. Av disse hotellene var om lag halvparten nystartede hotell som 
ikke tidligere hadde utført renhold i egenregi, mens resten var tilfeller hvor ISS gjennom 
virksomhetsoverdragelse overtok hotellrenholdet. I protokoll 16. februar 2012 mellom ISS og NAF 
om avlønning i ISS Hotell Services vises det til at det i lang tid hadde vært uklart hvilken tariffavtale 
som gjaldt for avlønning for hotellrenhold som ISS hadde overtatt driftsansvaret for. ISS og NAF ble 
da enige om en praksis som skilte mellom tilfeller hvor renholdstjenesten ble levert til nye hotell og 
tilfeller hvor tjenesten var virksomhetsoverdratt fra hotellet til ISS: 

« – Hoteller som har ansatte som har blitt virksomhetsoverdratt fra kunde til ISS skal normalt ha 
arbeidsbetingelser etter Riksavtalen. 

- Hoteller som er nye, og som ikke er omfattet av virksomhetsoverdragelse, avlønnes etter 
Renholdsoverenskomsten fra 1. januar. 

Dersom det fra partene i arbeidslivet framkommer føringer som ikke gjør denne ordningen mulig, vil 
dette kunne endres.» 

 

 
(7) Renholdsoverenskomsten ble på grunnlag av dette praktisert for renhold på nystartede hotell. For renholdsarbeid som ble 

overtatt gjennom virksomhetsoverdragelse, var hovedregelen at lønns- og arbeidsvilkårene som fulgte av Riksavtalen ble 
videreført. I praksis skjedde dette ved at ISS ikke reserverte seg mot Riksavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. 
ISS ble på denne måten bundet av Riksavtalen for dette hotellrenholdet. 

 

 
(8) LO besluttet i desember 2012 at renhold og klargjøring av hotellrom skulle følge Renholdsoverenskomsten. NAF krevde på 

denne bakgrunn at Renholdsoverenskomsten skulle anvendes for hotellrenhold uten hensyn til om det gjaldt nystartede hotell 
eller det var renhold overtatt gjennom virksomhetsoverdragelse. ISS avviste kravet. I protokoll fra drøftingsmøte 31. januar 
2013 mellom NAF og ISS heter det: 

«Med bakgrunn i LO-sekretariatets behandling angående avlønning av servicemedarbeidere i 
Housekeepingfunksjonen hvor denne er outsourcet til ISS, kreves det fra SFU sin side at avlønningen skjer i 
samsvar med grunnlag i Renholdsoverenskomsten. Dette skal også gjelde ved hoteller hvor de ansatte er 
virksomhetsoverdratt og som hittil er avlønnet etter Riksavtalen. 

Resultat av drøftingen: 

ISS kan nå ikke imøtekomme kravet: Dette med grunnlag i at NHO har som standpunkt at all virksomhet 
på hotell skal reguleres etter Riksavtalen. Virksomheten reguleres i dag etter ordningen nedfelt i protokoll 
av 16. februar 2012. NHO har denne ordningen fortsatt til vurdering og ISS må følgelig avvente en 
konklusjon før det tas endelig stilling til kravet.» 

 

 
(9) LO tok deretter opp spørsmålet om overenskomstforhold for hotellrenhold. I brev 28. februar 2013 fra LO til NHO uttales 

det: 

«Flere hotell har virksomhetsoverdratt hotellrenholdet til en renholdsbedrift. Renholdsbedriften som 
overtar hotellrenholdet lar være å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen i henhold til 
arbeidsmiljøloven § 16-2 (2). 

Det betyr at renholdsbedriften blir bundet av to overenskomster for samme type arbeid. Riksavtalen 
(avtale nr. 79) for de ansatte i renholdsbedriften som utfører hotellrenhold og Overenskomst for 
Renholdsbedrifter (avtale nr. 10) for de som utfører renhold andre steder. 

Det er relativt stor forskjell mellom Riksavtalens minstelønnssatser og Renholdsoverenskomstens 
normallønnssatser. Det er derfor grunn til å tro at grunnen til at renholdsbedriften ikke reserverer seg mot 
å bli bundet av Riksavtalen er at de ikke ønsker at de som kommer fra hotellet skal lønnes etter 
Renholdsoverenskomstens satser, noe som i de alle fleste tilfeller vil bety en betydelig lønnsøkning. 

ISS Facility Services er en av renholdsbedriftene dette gjelder. Dette stadfestes i lokal protokoll av 16. 
februar 2012. ... 

LO har i lengre tid drøftet denne praksisen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Etter 
en grundig vurdering av saken har LO kommet til at det er tariffstridig av Renholdsbedriften å la være å 
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reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. 

Dette har vi meddelt forbundene og det foreligger nå en ny lokal uenighetsprotokoll i ISS Facility Services 
av 21 januar 2013 der klubben mener at de som utfører hotellrenhold skal avlønnes etter 
Renholdsoverenskomsten. ... 

LO mener at alle renholdere i en renholdsbedrift faller inn under Renholdsoverenskomstens 
omfangsbestemmelse. 

... 

Som det fremkommer av omfangsbestemmelsen, gjelder [Renholds]overenskomsten for ansatte i 
hotell/hotellbransjen. Ikke ansatte i renholdsbedrifter. 

... 

Renholdsoverenskomsten gjelder for ansatte renholdere i renholdsbedrifter/renholdsbransjen. Alle som 
er ansatt i en renholdsbedrift utfører arbeidet ute hos en kunde og kundene kan variere. 

De utskilte arbeidstakerne har fått en ny arbeidsgiver. Fra å være ansatt i et hotell til å være ansatte i en 
renholdsbedrift. Det betyr at de ansatte har byttet bransje og tariffområde. Det uheldige med 
praktiseringen av AML reservasjonsregler er at det foretas en tariffbinding uten at tariffpartene er 
involvert. Men bestemmelsen kan ikke anses å ha lagt opp til at ny arbeidsgiver kan fri seg fra tariffrettslige 
plikter, herunder ufravikelighetsnormene, ved å unnlate å benytte reservasjonsretten i AML § 16-2 (2).» 

 

 
(10) Forhandlingsmøte ble gjennomført mellom NHO/NHO Service og handel og LO/NAF den 16. april 2013. Tema for møtet er 

i protokollen angitt som «tariffavtalevalg for hotellrenhold utført av ISS i hotellbedrifter». Partene var enige om at 
«hotellrenhold utført av ekstern tjenesteleverandør, som ISS i dette tilfellet, er omfattet av Renholdsavtalen, avtale nr. 10». 
Partene presiserte samtidig at det med dette ikke var tatt endelig stilling til hvordan tariffavtalevalget skulle løses dersom en 
og samme tjenesteleverandør leverte flere tjenester til hotell. 

 

 
(11) Kort tid etter forhandlingsmøtet mellom LO og NHO oppstod det spørsmål om virkningstidspunktet for overgang til 

Renholdsoverenskomsten. I e-post 29. april 2013 fra Knut Bodding i LO til Rolf Negård i NHO, gjorde LO gjeldende at ISS 
hadde plikt til å anvende Renholdsoverenskomsten for hotellrenhold: 

«I vårt brev til NHO av 28.02.2013 så hevder LO at det er tariffstridig av Renholdsbedriften å la være å 
reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. Det betyr at vi ikke kan akseptere at denne «ulovligheten» 
fortsetter etter at vi nå har avklart overenskomsforholdet gjennom protokollen av 16 d.å.» 

 

 
(12) NHO bestred dette, og viste til at NHO bare hadde tatt stilling til hvilken overenskomst som omfattet hotellrenhold utført av 

en ekstern tjenesteleverandør, og ikke tatt stilling til LOs anførsler i brevet 28. februar 2013. I e-post 2. mai 2013 fra Negård 
til Bodding uttales det: 

«Konsekvensen av dette er at en tjenesteleverandør som ikke benytter retten til å reservere seg etter aml § 
16-2 nr 2 ved virksomhetsoverdragelse av hotellrenhold vil være bundet av Riksavtalen ut tariffperiode, 
med mindre annet avtales særskilt. NHO kan ikke begrense medlemmenes lovlige rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Det å la være å reservere seg er også en rettighet. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å 
hevde at NHO har inngått en avtale som pålegger medlemsbedriftene i tilfeller som dette å skifte 
overenskomst på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. 

Protokollen av 16. april første avsnitt avklarer kun avtalevalget for denne typen virksomheter i forhold til 
de etablerte overenskomster mellom LO og NHO. Et spørsmål det har vært uenighet om i lang tid. Ut over 
denne avklaringen må vi forholde oss til de reglene som gjelder. Jeg kan heller ikke se at Hovedavtalen har 
bestemmelser som medfører en annen forståelse av rettstilstanden enn den jeg har gitt uttrykk for.» 

 

 
(13) LO krevde forhandlingsmøte, men dette ble senere frafalt. I e-post 30. mai 2013 fra Bodding til Negård uttales det: 

«LO frafaller kravet om forhandlingsmøte, men understreker at vi opprettholder vårt syn i saken. LO vil 
også vise til at unntaksregelen i allmenngjøringsforskriften § 2 om virkeområde når er fjernet, som et 
resultat av protokollen mellom LO og NHO.» 

 

 
(14) LO kom tilbake til saken kort tid etter dette, og i e-post 7. juni 2013 fra Bodding til Negård krevde LO igjen 

forhandlingsmøte om tvisten. Møte om saken ble gjennomført 26. juni 2013. Tema for forhandlingsmøtet er i protokollen 
angitt som «virkningstidspunktet for overgang fra Riksavtalen til Renholdsavtalen for ISS og andre renholdsbedrifter». 
Partenes anførsler er i protokollen gjengitt slik: 

«LO viste til brevet til NHO av 28.02.2013 der LO hevder det er tariffstridig av ISS og andre 
renholdsbedrifter å la være å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. Det betyr at LO ikke kan 
akseptere at dette tariffbruddet fortsetter etter at partene nå har avklart overenskomstforholdet gjennom 
protokollen av 16. april d.å. 

LO krever derfor at ISS og andre renholdsbedrifter skal skifte overenskomst fra Riksavtalen til 
Renholdsavtalen med en gang, og at det i ISS skal etterbetales fra det tidspunkt de lokale tillitsvalgte tok 
saken opp med bedriften gjennom protokoll av 21. januar 2013. 

NHO viste til at det i protokollen av 16. april d.å. ikke erkjennes tariffbrudd. NHO har imidlertid 
akseptert at Renholdsoverenskomsten for fremtiden skal gjelde for renhold utført av ekstern 
tjenesteleverandør. For allerede inngått tariffavtaler er NHO av den oppfatning at disse, med mindre annet 
konkret avtales mellom partene, løper til tariffavtalens utløp. 

Konsekvensene av dette er at en tjenesteleverandør som ikke benytter retten til å reservere seg etter 
arbeidsmiljøloven § 16-2 nr. 2 ved hotellrenhold, vil være bundet av Riksavtalen ut tariffperioden, med 
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mindre annet avtales særskilt. NHO kan ikke begrense medlemsbedriftenes lovlige rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Det å la være å reservere seg er også en rettighet.» 

 

 
(15) Erna Hagensen i NAF og Petter Furulund i NHO Service og handel diskuterte deretter muligheten for en praktisk løsning på 

overgangen til Renholdsoverenskomsten. NAF og NHO Service og handel ble 2. september 2013 enige om at 
virkningstidspunktet for overgang fra Riksavtalen til Renholdsoverenskomsten skulle settes til 1. januar 2014. I protokollen 
uttales det: 

«NHO og LO har tidligere konkludert med at hotellrenhold faller inn under renholdsoverenskomsten. 
Det er mellom NHO og LO ikke sagt noe om tidspunktet for overføring av de enhetene som i dag benytter 
Riksavtalen. 

NHO Service og Norsk Arbeidsmannsforbund [er] enige om at hotellrenhold i renholdsbedriftene skal 
reguleres av Renholdsoverenskomsten fra 1. januar 2014. 

Når det gjelder hoteller der renholdsbedrifter leverer flere tjenester enn hotellrenhold, er 
tariffsituasjonen fortsatt uavklart, se protokollen mellom NHO og LO 16. april 2013.» 

 

 
(16) Bakgrunnen for tvisten 
 

 
(17) Tvisten i saken oppstod i forbindelse med overdragelse av hotellrenhold ved hotellene Radisson Blu Plaza og Radisson Blu 

Scandinavia Hotel i Oslo. Overdragelsene skjedde med virkning fra 1. mai 2015. Tillitsvalgt i NAF, Brede Edvardsen, 
fremmet 27. april 2015 krav om at Renholdsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende fra overdragelsestidspunktet. Edvardsen 
purret på tilbakemelding fra ISS den 3. juni 2015 og 25. august 2015. Tvisteforhandlinger mellom ISS og NAF ble 
gjennomført 27. august 2015. NAF gjorde gjeldende at hotellrenhold var «omfattet av Renholdsoverenskomsten, som er en 
allmenngjort tariffavtale», og at delene som var allmenngjort måtte gjelde for hoteller som ellers følger annen tariffavtale. 
ISS bestred at Renholdsoverenskomsten var anvendelig og anførte at «det er anledning til å unnlate å reservere seg mot 
tariffavtale ved virksomhetsoverdragelse, og. . at allmenngjøringsforskriften ikke gjelder for bedrift som er bundet av annen 
tariffavtale». I et senere drøftingsmøte mellom NAF og ISS 18. mars 2016 meddelte ISS at alle de funksjoner ISS hadde 
overtatt fra Plaza og Scandinavia fra 1. april 2016 ville bli overført til Renholdsoverenskomsten og omfattet av 
tariffoppgjøret 2016 for denne overenskomsten. 

 

 
(18) Tvisteforhandlinger mellom NAF og NHO Service og handel ble gjennomført 13. september 2015. I tvisteprotokoll som ble 

ferdigstilt i februar 2016 heter det: 

«NAF mener at Renholdsoverenskomsten er gjeldende ved overdragelse av hotellrenhold til en 
renholdsbedrift, jfr. sentrale protokoller av 16.04.13 og 26.03.13 i tillegg til protokoll av 02.09.13 mellom 
NAF og NHO Service. 

Videre mener NAF at å la være å reservere seg mot Riksavtalen i slike tilfeller innebærer tariffbrudd, og 
at ISS plikter snarest å bringe det tariffstridige forhold til opphør. Det gjøres gjeldende erstatning for det 
økonomiske tapet som har oppstått fra og med overdragelsesdato. 

NHO Service erkjenner ikke tariffbrudd, og er av den oppfatning at allerede inngått tariffavtaler løper til 
tariffavtalens utløp, med mindre noe annet avtales særskilt mellom partene.» 

 

 
(19) Edvardsen etterlyste i e-post 28. januar 2016 til Sigbjørn Mygland i NHO Service og handel «tilbakemelding som forespeilet 

etter vårt møte med ISS den 13.09.16». I e-posten uttales det: 

«Jeg har gjennomgått saken på nytt og finner ikke grunnlag for at ISS kan unnlate å lønne etter 
Renholdsoverenskomstens allmenngjorte satser på noen av hotellene de utfører renhold på. I 
utgangspunktet vil dette være gjeldende fra 23.05.13 da tariffnemnda fattet vedtak om å fjerne § 2, andre 
ledd i gjeldende allmenngjøringsvedtak, og i alle fall ikke etter at partene ble enige om at 
virkningstidspunktet for at Renholdsoverenskomsten skulle være gjeldende tariffavtale fra 01.01.14. 

Vårt krav er derfor at ISS må forholde seg til allmenngjort betingelser fra 23.05.13, ettersom tidligere 
skisserte løsninger ikke er funnet gjennomførbare i ISS. 

Foreslår derfor at vi møtes for å diskutere saken på ny så raskt som mulig for å forhåpentligvis unngå 
rettslig prosess.» 

 

 
(20) Tvisteforhandlinger mellom LO og NHO ble gjennomført 4. april 2017. Partene var uenige om forståelsen av protokollene 

fra 2013 og om ISS hadde plikt til å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. I tvisteprotokollen heter det: 

«Det ble forhandlet med utgangspunkt i følgende protokoller; 16.04.13 og 26.06.13 mellom LO og NHO og 
protokoll av 02.09.13 mellom Norsk Arbeidsmandsforbund ogNHO Service. 

LO viser til protokoll 16.04.13 der NHO og LO ble enige om at hotellrenhold utført av ekstern 
tjenesteleverandør er omfattet av Renholdsoverenskomsten. Videre vise til protokoll av 26.06.13 der LO 
fremholdt at det er tariffstridig av ISS og andre renholdsbedrifter å la være å reservere seg mot å bli bundet 
av Riksavtalen. 

NHO Service og NAF ble i tillegg i protokoll av 02.09.13 enige om at hotellrenhold i renholdsbedrifter 
skal reguleres av Renholdsoverenskomsten fra 01.01.14. 

Til tross for ovennevnte registrerer LO at ISS ved virksomhetsoverdragelser av hotellrenhold regelmessig 
unnlater å reservere seg etter aml. § 16-2 (2) fra å bli bundet av Riksavtalen for deretter å anvende denne 
fram til overenskomstens ordinære utløp. 

LO gjør gjeldende at det er et brudd med ovennevnte protokoller og med de ulovfestede 
ufravikelighetsnormene å unnlate å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen når virksomheten 
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samtidig er bundet av Renholdsoverenskomsten for sine øvrige ansatte (konkurrerende tariffavtale). I 
foreliggende tilfeller har de overtatte hotellansatte mottatt vesentlig lavere lønnssatser i henhold til 
Riksavtalen enn de skulle ha mottatt dersom Renholdsoverenskomsten hadde blitt fulgt. 

LO gjør på denne bakgrunn gjeldende tariffbrudd og krever også etterbetaling til de berørte 
arbeidstakere. 

NHOs syn er at det ikke vil være tariffstridig å la være å reservere seg mot å overta/bli bundet av 
Riksavtalen eller annen tariffavtale ved en virksomhetsoverdragelse. Dette følger direkte av 
arbeidsmiljølovens § 16-2 nr. 2 og vil gjelde selv om overtagende selskap også er bundet av en overenskomst 
som kan dekke de overtakende arbeidstakerne. 

Når det gjelder protokollen av 02.09.13 mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service er det 
NHOs syn at denne protokollen, som for øvrig ikke NHO er part i, eller på annen måte har godkjent, ikke 
kan overstyre virksomhetenes generelle adgang til å la være å reservere seg mot å overta tariffavtalene som 
gjelder hos det overdragende selskap, jf. Aml. § 16.2 nr. 2. 

Protokollen må etter NHO syn forstås som en enighet mellom NHO Service og de aktuelle bedriftene hvor 
renholdet på det tidspunkt var overdratt til en renholdsbedrift, at overgang til Renholdsoverenskomsten 
skulle gjelde fra 01.01.14. 

Dersom slik overføring ikke har skjedd fra dette tidspunkt, og dette har medført tap for arbeidstakerne 
er NHO av den oppfatning av det vil innebære et brudd på avtalen av 02.09.13.» 

 

 
(21) LO tok ut stevning for Arbeidsretten 15. mars 2018 mot NHO og ISS. Da det også er nedlagt påstand rettet mot NHO 

Service og handel, er landsforeningen oppført som medsaksøkt i saken, jf. arbeidstvistloven § 35 fjerde ledd. 
Hovedforhandling var opprinnelig berammet til 16.-17. oktober 2018, men ble etter felles anmodning fra 
prosessfullmektigene omberammet på grunn av andre prosessoppdrag. Hovedforhandlingen ble gjennomført 13.-14. februar 
2019. Tre partsrepresentanter og fem vitner avga forklaring. 

 

 
(22) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(23) Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Arbeidsmandsforbund, har i korte trekk anført: 
 

 
(24) ISS har opptrådt tariffstridig ved ikke å benytte seg av adgangen i arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd til å reservere seg mot 

å bli bundet av Riksavtalen i forbindelse med overdragelser av hotellrenhold. Dette strider mot protokollene av 16. april 2013 
og 2. september 2013, og mot de tariffrettslige ufravikelighetsnormene. 

 

 
(25) Protokollen av 16. april 2013 slår fast at Renholdsoverenskomsten gjelder for hotellrenhold. Formuleringen «i dette tilfellet» 

må ses i sammenheng med LOs brev av 28. februar 2013 om tariffbundethet som oppstod i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelse. Knut Bodding har forklart at LO la til grunn at protokollen også løste denne problemstillingen, og 
oppfattet NHOs etterfølgende opptreden som en omkamp om det partene var enige om. 

 

 
(26) Protokollen har ingen forbehold eller presisering av virkningstidspunktet. Når det ikke er sagt noe om dette, betyr det at 

protokollen gjelder fra den er inngått, og at bedriftene plikter å gjennomføre fra dette tidspunktet. Klarhetskravet tilsier at det 
er den parten som vil ha unntak fra ufravikelighetsnormene som må sørge for at dette fremgår av protokollen. Det kan ikke 
utledes et klarhetskrav fra utgangspunktet i arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd om at overdragers tariffavtale blir bindende 
for ny arbeidsgiver. Poenget er at den tariffbundne arbeidsgiveren ikke gjennom passivitet må ende i en tariffstridig 
situasjon. Det er derfor NHO som burde ha sørget for tilstrekkelig klarhet. NHOs anførsler i tvisteprotokollen av 26. juni 
2013 viser også at det ville vært mulig å utforme en protokolltekst som regulerte situasjonen ved virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(27) Protokollen av 2. september 2013 mellom NAF og NHO Service og handel er en praktisk løsning på gjennomføring av 

overenskomsten for renholdsarbeidet som ble overtatt av ISS. Protokollen forutsetter at det for fremtiden er 
Renholdsoverenskomsten som skal gjelde når hotellrenhold overtas gjennom virksomhetsoverdragelse. Dette er også lagt til 
grunn i medlemsinformasjon fra NHO Service og handel. 

 

 
(28) Unnlatelsen av å reservere seg mot å bli tariffbundet er under enhver omstendighet i strid med de tariffrettslige 

ufravikelighetsnormene, jf. ARD-1922-50 og ARD-1936-127. En arbeidsgiver som er bundet av Renholdsoverenskomsten 
opptrer i strid med denne tariffavtalen dersom de ansatte får lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn det overenskomsten 
bestemmer. Ufravikelighetsnormene vil gjelde uansett grunnlaget for bundethet. Dersom erververen kan velge å følge en 
avvikende tariffavtale i inntil to år, vil det føre til reell forskjellsbehandling av de ansatte og føre til et press på 
Renholdsoverenskomsten. Den manglende reservasjonen er ikke gjort av hensyn til å sikre likebehandling på sikt, men for å 
unngå at de ansatte følger Renholdsoverenskomsten fra overdragelsestidspunktet. Dette er i strid med 
ufravikelighetsnormene og de hensyn som ligger til grunn for disse. Det er ingen holdepunkter i forarbeidene for at lovgiver 
mente å gripe inn i de tariffrettslige normene. Ufravikelighetsnormene står derfor ikke tilbake for hovedregelen i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. 

 

 
(29) De ansatte har som følge av tariffbruddet krav på etterbetaling fra og med kravet ble fremmet 27. april 2015. Det vil si at de 

ansatte fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen 1. mai 2015 skulle følge Renholdsoverenskomsten. Det er ikke grunnlag 
for å begrense kravet på grunn av passivitet. Begge parter har utvist passivitet, og NAF har avventet tilbakemelding fra NHO 
Service og handel. 
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(30) ISS har etter overtakelse av virksomhet knyttet til hotellrenhold opptrådt tariffstridig, og satt seg ut over det som ble bestemt 

i protokollen av 16. april 2013. Det foreligger derfor særlige grunner som tilsier at ISS pålegges å betale sakskostnader, jf. 
arbeidstvistloven § 59 tredje ledd. 

 

 
(31) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. ISS Facility Services AS har opptrådt tariffstridig ved ikke å benytte seg av adgangen i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) til å reservere seg fra å bli bundet av Riksavtalen ved overdragelser av 
virksomhet knyttet til hotellrenhold. 

2. ISS Facility Services AS har ved overdragelser av virksomhet omtalt i punkt 1 opptrådt tariffstridig 
ved å avlønne de ansatte som har blitt overdratt under de lønnssatser som følger av 
Renholdsoverenskomsten. 

3. ISS Facility Services AS plikter å sørge for at de tariffstridige forhold nevnt i påstandens punkt 1 
og/eller punkt 2 opphører. 

4. NHO og NHO Service og handel plikter å medvirke til at de tariffstridige forhold nevnt i påstandens 
punkt 1 og/eller punkt 2 opphører. 

5. ISS Facility Services AS plikter å etterbetale de berørte arbeidstakere. 

6. ISS Facility Services AS betaler sakens omkostninger.» 
 

 
(32) Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Service og handel, og ISS Facility Services AS har i korte trekk anført: 
 

 
(33) Saken gjelder spørsmål om hva tariffpartene har avtalt og hvor langt ufravikelighetsnormene rekker. Bevisførselen viser at 

det ikke foreligger enighet om at det gjelder en plikt til å bruke reservasjonsretten etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. 
 

 
(34) Protokollen av 16. april 2013 sier etter sin ordlyd ikke noe om at LO og NHO er enige om at det skal gjelde en 

reservasjonsplikt. Partene diskuterte om arbeidet etter sin art var omfattet av Renholdsoverenskomsten, og det ble avtalt at 
hotellrenhold skulle omfattes. Denne slutningen har støtte i presiseringen i protokollens andre avsnitt om at partene ikke 
hadde tatt stilling til tariffavtalevalget ved levering av sammensatte tjenester. Det står ikke at ISS er omfattet av 
overenskomsten. Protokollen tar bare opp et bestemt spørsmål, og drøfter ikke hva som skal gjelde ved 
virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(35) Lovens utgangspunkt er at erverver blir bundet av overdragers tariffavtale. Når loven sier at erververen blir bundet, må man 

ha et klart rettsgrunnlag for å legge til grunn noe annet, for eksempel en tariffrettslig regel om ufravikelighet. Protokollen av 
16. april 2013 gir ikke et klart grunnlag for å fravike lovens utgangspunkt. LO kunne og burde ha sørget for at protokollen ga 
uttrykk for den forståelsen som nå gjøres gjeldende og som LO hevdet i brevet av 28. februar 2013. LO mente den 
tariffrettslige situasjonen var uklar, og ufravikelighetsproblematikken ble ikke adressert i møtet med NHO. Når LO gjør 
gjeldende en løsning som avviker fra lovens normalordning, er det LO som burde sørget for at en plikt til å reservere seg 
hadde kommet klart til uttrykk i protokollen. Det er ingen holdepunkter for å hevde at NHO har endret standpunkt i ettertid 
som følge av påtrykk fra ISS. 

 

 
(36) Protokollen av 2. september 2013 mellom NAF og NHO Service og handel fraviker ikke protokollen av 16. april 2013. NAF 

og NHO Service og handel satte av praktiske grunner virkningstidspunktet for Renholdsoverenskomsten til 1. januar 2014 
for de virksomhetsoverdragelsene som var gjennomført. 

 

 
(37) ISS står etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd fritt til å velge å bli bundet av Riksavtalen. Det er ingen holdepunkter i 

rettspraksis eller juridisk teori for å legge til grunn en reservasjonsplikt for ISS på grunnlag av ufravikelighetsnormene. 
Ufravikelighetsnormene er ikke utviklet med sikte på virksomhetsoverdragelser innenfor den nye rettslige rammen ved 
arbeidsmiljøloven av 2005. Lovgivers standpunkt om at hovedregelen ved virksomhetsoverdragelse er at erverver blir bundet 
av tariffavtalen, må tillegges vekt ved avgjørelsen av hvor langt ufravikelighetsnormene rekker. Bedriftene har i tillegg 
behov for forutsigbarhet i overdragelsestilfeller, og bør stå fritt til å velge å videreføre den tariffavtalen som gjaldt for 
overdrageren. 

 

 
(38) Hensynene bak ufravikelighetsnormene taler heller ikke for en reservasjonsplikt. Renholdsoverenskomsten vil ikke 

undergraves av at ISS lar være å reservere seg mot Riksavtalen for å videreføre tariffreguleringen for et begrenset tidsrom. 
Det vil heller ikke føre til konkurranse mellom fagforeninger. Unnlatelsen er heller ikke utslag av et ønske om å omgå 
Renholdsoverenskomsten. LOs argumentasjon er basert på rimelighet og et ønske om å sikre bedre vilkår som følge av 
virksomhetsoverdragelse. Det er reelt sett ikke ufravikelighetsnormer som er grunnlaget for kravet. Saken bør ikke avgjøres 
på grunnlag av rimelighetsbetraktninger ut over det som bærer ufravikelighetsnormene. Arbeidsretten bør derfor ikke 
videreutvikle ufravikelighetsnormene slik at de gjelder i den foreliggende situasjonen. Under enhver omstendighet er det klar 
praksis og enighet i bedriften om å anvende overdragers tariffavtale ut tariffperioden. 

 

 
(39) Et eventuelt etterbetalingskrav må begrenses på grunn av passivitet fra LO/NAFs side. NAF kunne iverksatt tvisteprosessen 

umiddelbart i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen i 2015, men har ikke gjort dette. De praktiske problemer knyttet til 
beregningen av et etterbetalingskrav tilsier at NAF burde gjort mer for å følge opp saken overfor NHO Service og handel. 
Det har i stedet vært perioder med stillstand som må få betydning for hva som skal regnes som markeringstidspunktet i 
tariffrettslig forstand. Skjæringspunktet for etterbetalingskravet må derfor settes til tidspunktet da stevning ble inngitt til 
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Arbeidsretten, eventuelt 3. februar 2017 da tvistespørsmålet på nytt ble tatt opp fra NAFs side. 
 

 
(40) Tvisten er en tolkningstvist, og det er ikke grunnlag for å ilegge ISS sakskostnader. 
 

 
(41) Det er nedlagt slik påstand: 

«Prinsipalt: 

De saksøkte frifinnes. 

Subsidiært: 

Det foretas etterbetaling av de berørte arbeidstakere fra dato for inngivelse av stevning, 15. mars 2018. 

Atter subsidiært: 

Det foretas etterbetaling av de berørte arbeidstakere fra 3. februar 2017.» 
 

 
(42) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(43) Saken gjelder spørsmål om hvilke forpliktelser ISS har etter Renholdsoverenskomsten i forbindelse med 

virksomhetsoverdragelse av hotellrenhold fra virksomheter hvor Riksavtalen gjelder for renholdet. Tvisten er reist med 
utgangspunkt i to virksomhetsoverdragelser til ISS i 2015, men reiser også spørsmål om bedriftens alminnelige tariffrettslige 
forpliktelser etter Renholdsoverenskomsten. Problemstillingen er også aktuell for andre virksomhetsoverdragelser, blant 
annet ved Thon Hotell Hammerfest høsten 2016. 

 

 
(44) Partene er enige om at Renholdsoverenskomsten har mer gunstige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av Riksavtalen, 

og at avlønning utelukkende på grunnlag av Riksavtalen for de ansatte ved Plaza og Scandinavia er lavere enn det som følger 
av Renholdsoverenskomsten. Omfanget på avviket vil variere etter tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. HR-sjef i ISS 
Stian Asphaug har forklart at overdragelsestidspunktene har vært fra noen uker til nærmere to år før ny tariffperiode. 
Overdragelsene har som oftest skjedd når det har gjenstått mellom ett til halvannet år av tariffperioden. 

 

 
(45) NHO og ISS gjør i korte trekk gjeldende at ISS uten å bryte Renholdsoverenskomsten kan velge å bli bundet av Riksavtalen 

og praktisere avvikende lønns- og arbeidsvilkår for hotellrenhold ut tariffperioden. LO har nedlagt påstand om dom for at det 
er tariffstridig å unnlate å reservere seg mot overgang av Riksavtalen, og om dom for at det er tariffstridig å avlønne ansatte 
som utfører hotellrenhold under lønnssatsene som følger av Renholdsoverenskomsten. Arbeidsretten bemerker at krav om 
dom for tariffstridig avlønning i prinsippet kan reises uavhengig av om det gjelder en tariffrettslig plikt til å reservere seg 
mot å bli bundet av Riksavtalen. Det forhold at arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale betyr i alminnelighet ikke at det er 
tariffstridig å bli bundet av andre tariffavtaler for samme arbeid. Spørsmålet om tariffstrid vil først oppstå dersom det i 
etterfølgende avtaler fastsettes noe som strider mot det som følger av tariffavtale arbeidsgiveren allerede er bundet av. Det er 
i dette tilfellet ikke grunn til å skille mellom disse problemstillingene fordi unnlatelsen av å benytte reservasjonsretten etter 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd er knyttet til at ISS praktiserer Riksavtalens avvikende lønns- og arbeidsvilkår ut 
tariffperioden. 

 

 
(46) Spørsmålet er etter dette om ISS etter Renholdsoverenskomsten har en tariffmessig plikt å unngå å bli bundet av og 

praktisere de avvikende lønns- og arbeidsvilkårene som følger av Riksavtalen. Arbeidsretten har i dette spørsmålet delt seg i 
et flertall og et mindretall. Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Sundet, Solbakken og Rasmussen, har kommet til at LO 
må få medhold i at ISS er tariffmessig forpliktet til å reservere seg mot overgang av Riksavtalen, og vil bemerke: 

 

 
(47) NHO og ISS har gjort gjeldende at det må kreves klare holdepunkter for å fravike hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 16-2 

andre ledd om at erverver blir bundet av overdragers tariffavtale, og at det ikke er slike holdepunkter i protokollene fra 2013. 
På grunn av NHOs anførsler i saken, vil flertallet innledningsvis kommentere hvilken betydning arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd har for innholdet i ISS' tariffrettslige forpliktelser, før flertallet går inn på hva som kan utledes av tarifforholdet 
mellom LO/NAF og NHO/NHO Service og handel/ISS. 

 

 
(48) Arbeidsmiljøloven § 16-2 har regler om overføring av rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtaler ved overdragelse av 

virksomhet. Utgangspunktet etter § 16-2 første ledd er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av 
arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til erververen som ny 
arbeidsgiver. 

 

 
(49) For lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtaler er det en særlig regulering i § 16-2 andre ledd som lyder: 

«Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke 
hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor 
fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å 
beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet 
av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den 
nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.» 

 

 
(50) Andre ledd regulerer to ulike spørsmål. Første og andre setning gjelder spørsmålet om tariffavtalen som sådan blir bindende 

for ny arbeidsgiver. Tredje og fjerde setning gjelder plikten til å videreføre tariffavtalens individualrettslige reguleringer. 
Bestemmelsene i tredje og fjerde setning om stillingen for individuelle lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen, 
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gjennomfører direktiv 2001/23/EF. Direktivet regulerer ikke tariffavtalens stilling som sådan, og gir derfor ikke veiledning 
for de tariffrettslige spørsmålene i saken. 

 

 
(51) Det er i den foreliggende saken ikke nødvendig å gå inn på hvilken betydning EØS-retten har for plikten til å videreføre 

individuelle lønns- og arbeidsvilkår som fulgte av overdragers tariffavtale, eller på vilkårene for at ny arbeidsgiver kan 
anvende tariffavtaler arbeidsgiveren allerede er bundet av, jf. § 16-2 andre ledd fjerde setning. Spørsmålet er om ISS kan ha 
plikt til å reservere seg mot å bli bundet av overdragers tariffavtale. I dette tilfellet er videreføring av Riksavtalen til hinder 
for endringer til gunst for de ansatte som utfører hotellrenhold og får ISS som ny arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd tredje og fjerde setning er i utgangspunktet ikke til hinder for en eventuell tariffrettslig plikt til å anvende den mer 
gunstige reguleringen i Renholdsoverenskomsten fra overdragelsestidspunktet, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9. Utgangspunktet 
for den videre drøftelsen er at lovteksten ikke gir noe bidrag til hvilken plikt erververen kan ha til å reservere seg mot å bli 
bundet av overdragerens tariffavtale. 

 

 
(52) Problemstillingen i saken er ikke drøftet i forarbeidene. Ut fra NHOs anførsler er det spørsmål om lovgiver gjennom § 16-2 

andre ledd har ment å endre de alminnelige utgangspunkter om tariffbundethet og ufravikelighet. Etter flertallets vurdering 
kan den manglende omtalen av problemstillingen ikke tale for NHOs tolkning når det ses hen til hva som for øvrig var 
premissene for innføringen av reglene i § 16-2 andre ledd første og andre setning. 

 

 
(53) Frem til 2005 var reglene om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse i korte trekk basert på ulovfestet rett, jf. 

ARD-1988-38 (Securitas). Det var antatt at utgangspunktet var at erverver som hovedregel ikke ble bundet av overdragers 
tariffavtale. Det var omtvistet om aksjelovens regler om rettighetsovergang i forbindelse med fusjon gjaldt for tariffavtaler, 
jf. ARD-2008-189. Under forberedelsen av arbeidsmiljøloven av 2005 drøftet man behovet for lovregler om tariffavtalens 
stilling ved virksomhetsoverdragelse. Et flertall i Arbeidslivslovutvalget foreslo å videreføre rettstilstanden, og begrunnet det 
med det ikke hadde oppstått særlige problemer i praksis. Flertallet viste også til at det kunne oppstå vanskelige tariffrettslige 
spørsmål dersom overdragers tariffavtale skulle bli bindende for ny arbeidsgiver, jf. NOU 2004:5 s. 398. 
Arbeidslivslovutvalgets mindretall mente det burde innføres en regel om at ny arbeidsgiver ble bundet av overdragers 
tariffavtale, og foreslo følgende bestemmelse: 

«Den nye arbeidsgiver blir bundet av den tariffavtale som var gjeldende for den opprinnelige 
arbeidsgiver på overføringstidspunktet. Etter et arbeidsgiverskifte skal den nye arbeidsgiver likevel ikke gi 
dårligere individuelle arbeidsvilkår enn de som følger av tariffavtale den tidligere arbeidsgiver var bundet 
av.» 

 

 
(54) Mindretallet viste til behovet for klarhet og sikkerhet for de kollektive strukturer som gjaldt i virksomheten som ble overført, 

jf. NOU 2004:5 s. 398-399: 

«Overdragelsessituasjonen kan for mange ansatte oppleves som usikker og uforutsigbar. I en slik 
situasjon mener disse medlemmer det er et klart behov for å opprettholde de kollektive strukturer som 
ligger i tariffavtalen, og som bidrar til trygge tilsettings- og arbeidsvilkår for de ansatte. 

Disse medlemmer er kjent med at det kan oppstå problemer knyttet til eventuelle konkurrerende 
tariffavtaler, og da mer spesielt hvor det eksisterer konkurrerende tariffavtaler med hensyn til 
omfangsområdet for de arbeidstakerne. Hvorvidt dette er en praktisk problemstilling, eller en 
problemstilling av mer akademisk interesse synes noe uklart. Etter disse medlemmers syn kan det 
tariffmessig også synes noe usikkert hvordan disse tilfellene skal løses. 

Disse medlemmer er til tross for ovennevnte av den oppfatning at fordelene ved å lovfeste at tariffavtalen 
som sådan skal overføres er så betydelige at vi mener de bør veie tyngst i den vurdering som skal foretas. En 
slik lovfesting bør således kunne ta høyde for de tariffrettslige komplikasjoner spørsmålet om 
konkurrerende tariffavtaler eventuelt medfører.» 

 

 
(55) Departementet var enig i at spørsmålet om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse burde lovreguleres. 

Departementet sluttet seg til mindretallets merknader om hensynet til kollektive strukturer, tariffreguleringens formål og 
hensynet til fredsplikten. Det ble også vist til en slik regel ville forenkle spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter som gikk 
over til ny arbeidsgiver. Departementet mente imidlertid at det ikke kunne gjelde en absolutt regel om overgang av 
tariffavtale. I Ot.prp.nr.49 (2004–2005) s. 270-271 redegjorde departementet for en rekke formelle og praktiske problemer 
knyttet til en ubetinget regel om tariffbundet. Departementet uttaler: 

«På den annen side kan en automatisk overgang av tariffavtalen reise en rekke vanskelige 
problemstillinger. Som påpekt av KS i deres høringsuttalelse vil det ikke uten videre være enkelt å skulle bli 
bundet av avtalevilkår man ikke frivillig har valgt å slutte seg til. Departementet har også forståelse for at 
enkelte arbeidsgivere på prinsipielt grunnlag ikke ønsker å være bundet av tariffavtale. Det ville være 
uheldig hvis en regel om at ny arbeidsgiver må overta tidligere arbeidsgivers tariffavtale, begrunnet i slike 
innvendinger skulle stå i veien for ellers hensiktsmessige restruktureringer i næringslivet. 

Det kan også oppstå andre både formelle og praktiske vanskeligheter ved en automatisk overgang av 
tariffavtalen. For eksempel finnes regler og vilkår for å sette en tariffavtale i kraft, tilsvarende 
Hovedavtalen LO-NHO § 3-7 følgende, i store deler av privat sektor. Disse reglene innebærer at det ikke er 
noen automatikk i at en tariffavtale kommer til anvendelse i en virksomhet, selv ikke i de tilfellene der 
overdrager og erverver er medlemmer i samme arbeidsgiverforening. I norsk rett vil en regel om 
automatisk overgang muligens bare være helt uproblematisk i de tilfellene ny arbeidsgiver er uorganisert og 
ikke bundet av tariffavtale fra før. I slike tilfeller vil den enkleste løsningen være at den nye arbeidsgiveren 
tiltrer tidligere arbeidsgivers tariffavtale som selvstendig part (eventuelt i form av en «hengeavtale» hvis 
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tidligere arbeidsgiver var tariffbundet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverforening). Dersom ny 
arbeidsgiver er tariffbundet fra før og/eller både ny og tidligere arbeidsgiver er organisert i samme eller 
forskjellige arbeidsgiverorganisasjoner, blir situasjonen straks mer komplisert. For eksempel kan den nye 
arbeidsgiveren allerede være bundet av en tariffavtale for tilsvarende arbeid/arbeidstakerkategori som det 
som overtas fra den tidligere arbeidsgiveren, men tidligere arbeidsgivers tariffavtale er med en annen 
fagforening som organiserer de samme arbeidstakerkategorier. Ved en automatisk avtaleovergang kan den 
nye arbeidsgiveren ved lov bli bundet av en «konkurrerende tariffavtale», kanskje også i strid med 
uttrykkelige klausuler i den tariffavtalen ny arbeidsgiver allerede er bundet av som forbyr slike 
konkurrerende avtaler. Virksomhetsoverdragelser mellom privat og offentlig sektor reiser i tillegg egne 
problemstillinger, ikke minst spørsmålet om det er arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven som skal gjelde 
for tariffavtaleforholdet. 

... Departementet foreslår at hovedregelen skal være at ny arbeidsgiver blir bundet av tidligere 
arbeidsgivers tariffavtale, med mindre den nye arbeidsgiveren innen bestemte frister meddeler til 
fagforeningen at han eller hun ikke ønsker å bli bundet av tariffavtalen. Med en slik regel kan ny 
arbeidsgiver i de tilfellene der en tariffavtaleovergang vil støte på formelle eller praktiske problemer, velge å 
ikke overta avtalen, mens arbeidsgiver i de tilfellene det ikke er hindre av formell eller praktisk art, kan 
velge å overta tariffavtalen og dermed den stabilitet og de etablerte strukturer som gjerne følger med et 
tariffavtaleforhold. Det kan selvsagt vise seg at en løsning som overlater til arbeidsgiver alene å ta stilling til 
en eventuell tariffavtaleovergang, i praksis ikke vil føre til at så mange tariffavtaler blir overført. Etter 
departementets mening vil det imidlertid være av stor betydning at ny arbeidsgiver vil måtte foreta en 
vurdering og et bevisst valg i forhold til hvordan tariffavtaleforholdene i virksomheten skal ordnes. 

... 

Departementet har med dette forslaget ikke ment å gjøre endringer i rettsstillingen når det gjelder de 
tilfeller som omfattes av den unntaksvise tariffavtaleovergang som gjelder i dag. ... Dersom arbeidsgiver 
ikke av eget ønske velger å overta tidligere arbeidsgiver tariffavtale, vil spørsmålet om 
tariffavtaleovergangen fortsatt måtte avgjøres ut i fra en konkret vurdering i den enkelte sak.» 

 

 
(56) Et utgangspunkt i departementets drøftelse er at overgang av tariffavtalen reiser vanskelige spørsmål på grunn av de mange 

variasjoner man finner i praksis når det gjelder overdragerens og erververens tariffrettslige stilling. Departementets drøftelse 
må ses i sammenheng med de forhold som ble trukket frem i ARD-1988-38 (Securitas) på s. 42: 

«Arbeidsretten bemerker at spørsmålet om tariffavtalens stilling ved overdragelse av virksomhet kan 
oppstå i en rekke ulike typer situasjoner, slik rettspraksis også viser. Det foretak som overdrar virksomhet, 
kan være selvstendig part i en tariffavtale. Ofte vil forholdet imidlertid være – som i denne saken – at 
foretaket ikke er tariffpart, men bundet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverforening og tariffpartenes 
bestemmelse om å gjøre tariffavtalen gjeldende for bedriften. Videre kan erververen være medlem av 
samme arbeidsgiverforening som overdrageren, av en annen arbeidsgiverforening, eller ikke organisert. 
Erververen kan dessuten fra tidligere være bundet av andre tariffavtaler, og dels kan organisasjonsmessige 
avtaler ha bestemmelser om vilkår for å gjøre en tariffavtale gjeldende for en bedrift. For tariffavtalers del 
er bildet i det hele mer sammensatt enn når det gjelder arbeidsavtalers stilling ved overdragelse av 
virksomhet. Som for arbeidsavtaler kan spørsmålet dessuten reise seg ved overdragelse av del av en 
virksomhet, og ved ulike overdragelsesformer.» 

 

 
(57) Den kortfattede bestemmelsen i loven løser ikke alle spørsmål knyttet til at ny arbeidsgiver kan bli bundet av overdragerens 

tariffavtale. Lovgiver var samtidig klar over hensynet til etablerte tariffstrukturer. Det sentrale i denne sammenheng er 
departementets merknad om at det vil være av «stor betydning at ny arbeidsgiver vil måtte foreta en vurdering og et bevisst 
valg i forhold til hvordan tariffavtaleforholdene i virksomheten skal ordnes». Fokus er på den nye arbeidsgiverens bevisste 
vurderinger og valg; lovgiver har ikke gjort denne vurderingen gjennom utformingen av § 16-2 andre ledd første og andre 
setning. Ny arbeidsgiver må selvsagt foreta denne vurderingen med utgangspunkt i de tariffavtaler som allerede gjelder for 
arbeidsgiveren. 

 

 
(58) Drøftelsen i forarbeidene gir ikke holdepunkter for å hevde at loven griper inn i de alminnelige tariffrettslige normene som 

gjelder etter de tariffavtalene ny arbeidsgiver er bundet av på tidspunktet for virksomhetsoverdragelse. Lovgiver har tvert i 
mot vært meget bevisst på skillet mellom rettigheter og plikter som følger av loven, og rettigheter og plikter som følger av 
tariffavtaler og tariffrettslige normer. Dette illustreres av forarbeidenes merknader om forholdet til de ulovfestede reglene om 
tariffbundethet som var utviklet i Arbeidsrettens praksis. Departementet presiserer i sitatet foran at de nye lovreglene om 
adgang til å reservere seg mot tariffavtaleovergang «ikke [har] ment å gjøre endringer i rettsstillingen når det gjelder de 
tilfeller som omfattes av den unntaksvise tariffavtaleovergang som gjelder i dag». Reservasjonsadgangen etter loven gjelder 
derfor bare for den bundethet som følger av loven. Bundethet på annet grunnlag endres ikke gjennom lovreglene. På samme 
måte som § 16-2 ikke gir adgang til å reservere seg mot å bli bundet på grunnlag av ulovfestede tariffrettslige regler, kan en 
tariffbundet virksomhet ikke stå friere til å akseptere tariffavtaleovergang, tariffbundethet eller avvikende tariffregulering 
enn det som følger av de tarifforpliktelser erververen allerede har. Etter loven står ny arbeidsgiver fritt til å bestemme om 
virksomheten skal bli bundet av tariffavtalen som gjelder for overdrageren, men denne skjønnsmessige adgangen må 
benyttes innenfor rammen av de tariffavtaler som allerede gjelder for den nye arbeidsgiveren. Lovens ordning er at 
erververen må vurdere om det i de tariffavtaler som allerede gjelder for virksomheten er forhold av formell eller praktisk art 
som er til hinder for å bli bundet av overdragerens tariffavtale. Lovgiver har med den nye hovedregelen i § 16-2 andre ledd 
første setning ikke ment å gripe inn i forpliktelser erververen har på tariffrettslig grunnlag. 

 

 
(59) På denne bakgrunn legger flertallet til grunn at lovgiver ved arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd ikke har grepet inn i ny 
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arbeidsgivers tariffrettslige adgang til å velge å bli bundet av overdragerens tariffavtale. Innføringen av en deklaratorisk 
lovregel om at overdragerens tariffavtale blir bindende for erververen har ingen betydning for innholdet i de tariffrettslige 
forpliktelser den nye arbeidsgiveren har etter de tariffavtaler som gjelder på overdragelsestidspunktet. De tariffrettslige 
forpliktelsene – herunder ufravikelighetsvirkningene – må fastlegges gjennom en alminnelig tariffavtaletolkning. Loven gir 
derfor heller ikke grunnlag for å operere med et særskilt klarhetskrav til det tariffrettslige grunnlaget for en plikt å reservere 
seg mot å bli bundet av overdragerens tariffavtale. 

 

 
(60) Spørsmålet er etter dette hvilke forpliktelser ISS har til å anvende Renholdsoverenskomsten for hotellrenhold. Som påpekt av 

Evju, Organisasjonsfrihet, tariffavtaler og streik (1982) s. 163 bygger arbeidstvistloven på en forutsetning om at når en 
tariffavtale er inngått, er den også bindende for partene og alle deres medlemmer innenfor avtalens alminnelige virkeområde. 
Den grunnleggende avgjørelsen i ARD-1922-22 bygger på dette, og det er fulgt opp i blant annet ARD-1930-155, ARD-
2006-135 og ARD-2011-148, jf. Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner (2014) s. 65 og Skjønberg, Fredsplikten i 
tarifforhold (2019) s. 143 flg. Lønns- og arbeidsvilkårene må ikke stride mot det som følger av tariffavtalen som gjelder for 
arbeidet, jf. arbeidstvistloven § 6. 

 

 
(61) Dette utgangspunktet må ses i sammenheng med at det er tariffpartene som bestemmer hvem tariffavtalen skal gjelde for og 

fra hvilket tidspunkt, jf. ARD-1991-122 og ARD-1991-175. Reglene i Hovedavtalen LO-NHO §§ 3-7 flg. om 
fremgangsmåten for å gjøre tariffavtaler gjeldende for en virksomhet, nyanserer utgangspunktet etter arbeidstvistloven. NHO 
har vist til at LO ved hovedavtalerevisjonen i 2013 krevde inntatt en ny bestemmelse for situasjonen hvor medlemsbedrifter 
ble bundet av ny overenskomst på grunn av reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2. LO viste til at dette kunne føre til 
avtalebinding som hovedorganisasjonene ikke hadde godkjent. LO krevde at § 3-7 nr. 4 skulle få en bestemmelse om at LO 
og NHO kunne kreve endring av tariffavtale dersom tariffbundethet oppstod som følge av virksomhetsoverdragelse. Kravet 
førte ikke frem. Flertallet legger derfor til grunn at Hovedavtalen ikke har bestemmelser som er av betydning for saken. Det 
avgjørende blir etter dette hvilke forpliktelser ISS har etter Renholdsoverenskomsten. 

 

 
(62) ISS er bundet av Renholdsoverenskomsten på foretaksnivå, slik at overenskomsten gjelder for renholdsarbeid som utføres av 

ISS' ansatte. Overenskomsten gjelder kort sagt direkte og umiddelbart for renholdsarbeid som faller inn under avtalens 
omfang. Det er ikke gjort gjeldende at det er et vilkår at overenskomsten må gjøres gjeldende for det bestemte arbeidet. Det 
gjelder derfor ikke ytterligere krav for at Renholdsoverenskomsten skal gjelde for renhold på hotell som utføres av ISS som 
tjenesteleverandør. 

 

 
(63) Frem til 2013 var det uklart om det var Riksavtalen eller Renholdsoverenskomsten som var den anvendelige tariffavtalen for 

hotellrenhold utført av ekstern tjenesteleverandør. Den foreløpige avklaringen som kom i den lokale protokollen av 16. 
februar 2012 mellom ISS og NAF ble gjort med forbehold om eventuelle senere føringer fra tariffpartene. ISS har på 
grunnlag av denne bare praktisert Riksavtalen for hotellrenhold som er overtatt gjennom virksomhetsoverdragelse, mens 
hotellrenhold for nystartede hoteller, det vil si hvor de ansatte ikke fra før har arbeidet etter Riksavtalen, har fulgt 
Renholdsoverenskomsten fra første stund. Tidligere HR-direktør i ISS Kristin Flagstad har forklart at Riksavtalen for 
overdragelser som hadde skjedd for en tid tilbake ble praktisert over flere tariffperioder. Det var frem til 2013 ikke praksis 
for at Riksavtalen bare ble praktisert til utløpet av tariffperioden. Slik saken ligger an, er det ikke grunnlag for å vurdere 
hvilke likebehandlingsprinsipper som kan utledes av tarifforholdet, sml. ARD-1983-101. 

 

 
(64) Etter flertallets vurdering ble den tariffmessige stillingen avklart ved protokollen av 16. april 2013 mellom LO og NHO om 

«tariffavtalevalg for hotellrenhold utført av ISS i hotellbedrifter». Protokollen har slik ordlyd: 

«Partene er enige om at hotellrenhold utført av ekstern tjenesteleverandør, som ISS i dette tilfellet, er 
omfattet av Renholdsavtalen, avtale nr. 10. 

Ovennevnte medfører ikke at partene har tatt endelig stilling til hvorledes tariffavtalevalget skal løses om 
en og samme tjenesteleverandør leverer flere tjenester til en hotellbedrift.» 

 

 
(65) Etter at den presiserende protokollen mellom NAF og NHO Service og handel ble inngått 2. september 2013, jf. avsnitt 15 

foran, ble det på nettsidene til NHO Service og handel opplyst at forhandlingene mellom LO og NHO hadde konkludert med 
at hotellrenhold «faller inn under Renholdsoverenskomsten». Det ble i tillegg meddelt at NAF og NHO Service og handel 
hadde blitt enige om at «hotellrenhold skal omfattes av Renholdsoverenskomsten fra 1. januar 2014 uten noen form for 
etterbetaling. Kravet var opprinnelig etterbetaling fra 1.1.2013». I e-post 5. februar 2014 fra direktør Terje Nygaard i NHO 
Service og handel til bedriftene i renholdsbransjen uttales det: 

«Flere hotell har virksomhetsoverdratt sitt renhold til eksterne renholdsbedrifter. 

Herved bekreftes at NHO/NHO Service og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund har konkludert med at 
hotellrenhold fra 1. januar 2014 utført av renholdsbedrifter faller inn under overenskomst for 
renholdsbedrifter mellom NHO/NHO Service og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og at renholdernes 
lønns- og arbeidsvilkår skal følge denne.» 

 

 
(66) Dette kan ikke forstås på annen måte enn at tariffpartene la til grunn at hotellrenhold utført av renholdsbedrifter heretter var 

omfattet av Renholdsoverenskomsten. Det var ikke lenger noen uklarhet eller valgfrihet i spørsmål om hva som var den 
anvendelige tariffavtalen for renholdsbedrifter som bare leverte tjenesten hotellrenhold. 

 

 
(67) Som nevnt i avsnitt 11 foran, oppstod det kort tid etter protokollen av 16. april 2013 uenighet om rekkevidden av den. 

Flertallet kan ikke se at standpunktene som kommer til uttrykk i tvisteprotokollen av 26. juni 2013 gir noe bidrag til å avklare 
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rekkevidden av protokollen. 
 

 
(68) Det var deretter en intern diskusjon i ISS om tariffreguleringen av hotellrenhold. I e-post 10. februar 2014 fra direktør Kjell 

Erik Olsen i ISS til Terje Nygaard, ba Olsen om ytterligere opplysninger om protokollen. I e-post 10. februar 2014 fra HR-
direktør Flagstad til Olsen, uttales det: 

«Det foreligger ingen protokoll fra de samtalene som har vært i desember 2013 og januar 2014 ... . 

Det finnes derimot en protokoll i forkant av den som Brede [Edvardsen] har vedlagt, og det er den som 
sier at Renholdsoverenskomsten skal gjelde for hotellrenhold UTEN noen tidsangivelse – mellom NHO og 
LO: Det er den protokollen som gjorde at det var behov for en MED en tidsangivelse. ... Den protokollen ... 
er veldig kort og sier kun at hotellrenhold skal følge Renholdsoverenskomsten. Punktum.» 

 

 
(69) Etter flertallets vurdering gir Flagstad her en korrekt oppsummering av den tariffrettslige stillingen for hotellrenhold utført av 

ISS etter protokollen av 16. april 2013: Hotellrenhold utført av ansatte i bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten 
omfattes av Renholdsoverenskomsten. Protokollen avgjør tariffavtalevalget for ISS, og er etter sin ordlyd ikke begrenset til 
virksomhetsoverdragelser som var gjennomført. De tidsnære omtalene i oppfølgningen av protokollen av 16. april 2013 
tilsier at den var ment som en avklaring for fremtiden. Det som er forklart om drøftelsene i forkant av utarbeidelsen av 
protokollen av 16. april 2013 gir ingen holdepunkter for å begrense rekkevidden av tariffpartenes avklaring av 
omfangsbestemmelsen til Renholdsoverenskomsten. Protokollen mellom NAF og NHO Service og handel om 
virkningstidspunkt 1. januar 2014 er begrunnet i praktiske hensyn, men bygger på en forutsetning om at tariffpartenes 
avklaring av virkeområdet for Renholdsoverenskomsten hadde umiddelbar virkning. 

 

 
(70) Den tariffrettslige stillingen for ISS ved senere virksomhetsoverdragelser er da at bedriften har en tariffavtale som utvilsomt 

er anvendelig for hotellrenhold. Når bedriften overtar arbeidet, omfattes det av en gjeldende tariffavtale, og avtalen må 
anvendes etter sitt innhold. Flertallet finner derfor ikke grunn til å gå inn på de reelle hensyn som er trukket frem i 
eksempelvis ARD-1922-50, ARD-1936-127 eller ARD-1994-16. Bedriften kan ikke under henvisning til utgangspunktet i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd første setning påta seg motstridende tarifforpliktelser for hotellrenhold innenfor 
virkeområdet til Renholdsoverenskomsten. En generell og ubetinget praksis med å videreføre Riksavtalen ut tariffperioden 
uten hensyn til på hvilket tidspunktet overdragelsen skjer eller konkrete, praktiske behov for tilpasninger, er ikke i samsvar 
med virksomhetens forpliktelser etter Renholdsoverenskomsten. Unnlatelsen av å reservere seg overfor Riksavtalen strider 
da mot Renholdsoverenskomsten sammenholdt med protokollen av 16. april 2013. 

 

 
(71) LO har anført at tariffbruddet gir krav på etterbetaling fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. De saksøkte har anført 

at etterbetalingskravet må begrenses på grunn av passivitet fra LO/NAFs side. Dette kan ikke føre frem. Kravet om at 
Renholdsoverenskomsten skulle gjelde fra overdragelsestidspunktet ble klart markert i henvendelsen fra NAF 27. april 2015. 
På bakgrunn av protokollene i 2013 og diskusjonen i 2014 var det påregnelig at LO/NAF bygget på at 
Renholdsoverenskomsten gjaldt fra overdragelsestidspunktet. Dette var også NAFs utgangspunkt første gang 
problemstillingen oppstod i 2015. Oppfølgningen av tvisten har hatt perioder med stillstand fra både lokale og sentrale 
parter, og til dels på begge sider. I en slik situasjon er det ikke grunnlag for å begrense krav på tariffmessig oppfyllelse, jf. 
ARD-2011-114 avsnitt 70. NAF har derfor innen rimelig tid og med tilstrekkelig oppfølgning markert at 
Renholdsoverenskomsten skulle gjelde fra overdragelsestidspunktet. Følgen av dette er at ISS er forpliktet til å sørge for 
avlønning i samsvar med Renholdsoverenskomsten fra overdragelsestidspunktet. 

 

 
(72) LO må etter dette få medhold i påstandens punkt 1, 2, 3 og 5. 
 

 
(73) LO har nedlagt påstand om dom for at NHO/NHO Service og handel plikter å medvirke til at de tariffstridige forhold nevnt i 

påstandens punkt 1 og/eller punkt 2 opphører. Det er med andre ord krevd dom med sikte på avklaring for fremtiden, og ikke 
for at NHO/NHO Service og handel skulle ha grepet inn på et tidligere tidspunkt, sml. ARD-1997-109. Flertallet kan ikke se 
at en dom i samsvar med påstanden vil løse en tvist mellom partene, eller at LO har tilstrekkelig behov for slik dom. 
Påstandens punkt 1 retter seg mot det tariffstridige i at ISS ikke reserverte seg mot å bli bundet av Riksavtalen. Dette er et 
fortidig forhold knyttet til manglende utøvelse i 2015 av reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. Det er 
ikke redegjort for på hvilken måte NHO og NHO Service og handel kan medvirke til utøvelse av reservasjonsrett mer enn tre 
år etter overdragelsestidspunktet. NHO/NHO Service og handel må frifinnes for denne delen av påstanden. 
Medvirkningsplikten for påstandens punkt 2 gjelder reparasjon av tariffbrudd ved at de ansatte har blitt avlønnet under 
satsene som følger av Renholdsoverenskomsten. NHO/NHO Service og handel har ikke bestridt at de plikter å medvirke til 
at det tariffstridige forholdet bringes til opphør. LOs krav om dom er derfor begrunnet i et behov for å markere 
medvirkningsplikten. Flertallet kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for å avsi dom for en uomtvistet plikt til å 
medvirke til å bringe de tariffstridige forhold til opphør, eller at det ut fra tvisteforløpet er behov for å markere 
medvirkningsplikten i domsslutningen, sml. ARD-2013-204 avsnitt 57. I samsvar med de saksøktes påstand finner flertallet 
det tilstrekkelig at dette dekkes av domsslutningens punkt om at NHO/NHO Service og handel frifinnes for de saksøktes 
påstand punkt 4, og ikke ved en delvis frifinnelse for og delvis avvisning av saksøkers påstand. 

 

 
(74) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Bruzelius, Schweigaard og Thuve, har kommet til at de saksøkte må frifinnes og vil 

bemerke: 
 

 
(75) Protokollen av 16. april 2013 må fortolkes på bakgrunn av den faktiske situasjonen som eksisterte på dette tidspunktet hvor 

det var uavklart hvilken overenskomst som skulle gjelde for hotellrenhold som gjennom virksomhetsoverdragelser var 
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overtatt av tjenesteleverandører som ISS. Både Renholdsoverenskomsten og Riksavtalen ble anvendt i bransjen, og begge 
parter så et behov for å rydde opp i dette. Som LO påpekte i forbindelse med hovedavtalerevisjonen i 2013, var det ikke 
særlig tilfredsstillende for arbeidstakersiden at et så viktig spørsmål som tariffavtalevalg kunne bli avgjort som følge av en 
virksomhetsoverdragelse uten at de sentrale partene var involvert. NHO bidro til en viktig avklaring for hotellrenhold som 
ble overtatt av en tjenesteleverandør, men det ble samtidig tatt forbehold for situasjoner hvor også andre tjenester enn 
hotellrenhold ble levert. Partene ble med andre ord enige om at hotellrenhold heretter skulle følge Renholdsoverenskomsten. 

 

 
(76) Prokollen av 2. september 2013 mellom NAF og NHO Service og handel gir heller ikke grunnlag for en annen forståelse. 

Utformingen av protokollen og vitneforklaringene viser at formålet med protokollen er å sette et klart tidspunkt for når 
endringene avtalt i protokollen 16. april 2013 senest skulle gjennomføres. Protokollen av 2. september 2013 sier ikke noe om 
hverken reservasjonsrett eller reservasjonsplikt, eller noe om hvilke vilkår som vil gjelde i overgangstiden etter en 
virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(77) Prokollene kan derfor ikke forstås slik at partene samtidig har avtalt at ISS har plikt til å reservere seg eller har satt til side 

lovens hovedregel om at den foreliggende tariffavtale ikke lenger skulle kunne følge med over til den overtakende 
virksomhet. Protokollen av 16. april 2013 eller omstendighetene rundt denne gir ingen holdepunkter for at disse forhold 
overhodet ble diskutert, langt fra heller avtalt. Den etterfølgende e-postkorrespondansen mellom partene bekrefter også dette, 
og NHOs oppfatning kommer klart til uttrykk i siste avsnitt i tvisteprotokollen av 26. juni 2013. En så vidtrekkende 
disposisjon måtte ha kommet klarere til utrykk i protokollteksten, og det ville med enkle grep vært mulig å klargjøre hva som 
skulle gjelde for fremtidige virksomhetsoverdragelser dersom dette overhodet hadde vært diskutert. 

 

 
(78) De alminnelige ufravikelighetsreglene kan heller ikke forstås slik at ny arbeidsgiver er forpliktet til å reservere seg mot 

overdragers tariffavtale. Relevant rettspraksis om tariffavtalens ufravikelighet er fra tiden før arbeidsmiljøloven fikk regler 
om virksomhetsoverdragelse. Mindretallet mener at det av forarbeidene tydelig fremgår at lovgiver ved utformingen av § 16-
2 har gjort et bevisst valg – nemlig at det skal være opp til ny arbeidsgiver å avgjøre om han vil bli bundet av den tariffavtale 
som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dersom han ikke ønsker å bli bundet må han innen tre uker skriftlig erklære overfor 
fagforeningen at han ikke ønsker å bli bundet. Mindretallet finner støtte for dette i spesialmerknadene til bestemmelsen i 
Ot.prp.nr.49 (2004–2005) s. 338 hvor det uttales: 

«Andre ledd, første punktum er nytt. Bestemmelsen innfører en regel om at den nye arbeidsgiver blir 
bundet av tidligere arbeidsgivers tariffavtale dersom det ikke innen tre uker etter overdragelsestidspunktet 
gis melding til den annen part i tariffavtalen om at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet av tariffavtalen. 
Bestemmelsen overlater valget til den nye arbeidsgiver alene, og fagforeningen kan ikke nekte arbeidsgiver 
å tre inn i tariffavtalen. Ved at den nye arbeidsgiveren gis anledning til å velge, får han eller hun mulighet 
til å veie fordeler og ulemper og foreta en samlet vurdering av hva som vil være den mest hensiktsmessige 
ordning for tarifforholdene i virksomheten. For at ny arbeidsgiver ikke skal bli bundet, bestemmes det at 
hun eller han må avgi en skriftlig erklæring om dette til fagforeningen.» 

 

 
(79) Når lovgiver her uttaler at valget overlates til den nye arbeidsgiver alene, og at ny arbeidsgiver får mulighet til å veie fordeler 

og ulemper og foreta en samlet vurdering av hva som vil være den mest hensiktsmessige ordning av tarifforholdene i 
virksomheten, er det etter mindretallets syn et klart uttrykk for at det ikke er noe krav til ny arbeidsgiver om å ta hensyn til 
sine tariffmessige forpliktelser for den øvrige del av virksomheten på tidspunktet for overdragelsen. Mindretallet finner 
kommentaren meningsløs hvis den skal forstås med et innfortolket forbehold om at andre etablerte tariffmessige forpliktelser 
likevel vil medføre at ny arbeidsgiver umiddelbart vil være forpliktet til å reservere seg mot tidligere arbeidsgivers 
tariffavtale. Det har formodningen mot seg at lovgiver i forbindelse med den grundige drøftelsen til loven av 2005 ikke var 
bevisst forholdet til ufravikelighetsprinsippene. Forarbeidene gir derfor ikke grunnlag for å anta at tariffbundethet etter § 16-
2 andre ledd må stå tilbake for ufravikelighetsprinsippene dersom ny arbeidsgiver fra før er bundet av andre tariffavtaler. 

 

 
(80) Den foreliggende saken gjelder heller ikke det som har vært det sentrale virkeområdet for ufravikelighetsprinsippene, det vil 

si tilfeller hvor en arbeidsgiver anvender individuelle vilkår i strid med inngått tariffavtale. ISS har vært i en situasjon hvor 
det er flere anvendelige tariffavtaler, og forskjellen knytter seg til ulike tariffområder i LO-NHO-systemet. Denne 
situasjonen vil jevnlig oppstå ved virksomhetsoverdragelser. Lovgiver har til tross for dette innført en hovedregel om at 
tidligere tariffavtale blir bindende som følge av overdragelsen dersom ny arbeidsgiver ikke uttrykkelig reserverer seg mot 
dette. Hvis ny arbeidsgiver velger å benytte retten til å reservere seg innen fristen, vil de ansatte likevel beholde sine tidligere 
individuelle lønns- og arbeidsvilkår iht. tariffavtalen frem til denne utløper. Lovens regulering sikrer forutsigbarhet og er 
også et uttrykk for at inngåtte avtaler skal holdes. Dette vil i vår sak innebære at de ansatte i en begrenset overgangsperiode 
går glipp av en lønnsmessig fordel som følge av at virksomheten er blitt overdradd til en ny arbeidsgiver. Det har 
formodningen mot seg at lovgiver gjennom innføringen av reglene om virksomhetsoverdragelser uten nærmere vurderinger 
og drøftinger har fastsatt regler som strider mot ufravikelighetsprinsippene og tilstått overtakende virksomheter rettigheter 
som nærmest er innholdsløse. 

 

 
(81) Etter dette avsies dom på grunnlag av flertallets standpunkt så langt det dekker saksøkers påstand, og med enkelte språklige 

justeringer. 
 

 
(82) LO har nedlagt påstand om at ISS må pålegges sakskostnader. Etter arbeidstvistloven § 59 første jf. tredje ledd kan den som 

har vunnet en sak for Arbeidsretten tilkjennes sakskostnader dersom særlige grunner taler for det. Saken har reist spørsmål 
om tolkning av Renholdsoverenskomsten. Det er ikke noe ved tolkningsspørsmålet eller tariffbruddet i dette tilfellet som gir 
tilstrekkelig grunn til å fravike hovedregelen om at det ikke tilkjennes sakskostnader. Påstanden tas derfor ikke til følge. 
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(83) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 

SLUTNING 

1. ISS Facility Services AS har opptrådt tariffstridig ved ikke å benytte seg av adgangen i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd til å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen mellom 
Landsorganisasjonen i Norge/Fellesforbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Service 
og handel ved overdragelser av virksomhet knyttet til hotellrenhold. 

 

2. ISS Facility Services AS har ved overdragelser av virksomhet omtalt i domsslutningen punkt 1, 
opptrådt tariffstridig ved at arbeidstakere som har blitt overdratt, avlønnes under de lønnssatser 
som følger av Renholdsoverenskomsten mellom Landsorganisasjonen i Norge/Norsk 
Arbeidsmandsforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Service og handel. 

 

3. ISS Facility Services AS plikter å sørge for at de tariffstridige forhold nevnt i påstandens punkt 1 
og punkt 2 opphører. 

 

4. ISS Facility Services AS er tariffrettslig forpliktet til å etterbetale de berørte arbeidstakere. 
 

5. For øvrig frifinnes de saksøkte. 
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Arbeidsretten - Dom - AR-2019-10 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom 
Dato 2019-03-13 
Publisert AR-2019-10 
Stikkord Tariffavtaletolkning. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om forståelse av Vekteroverenskomsten § 5 pkt. 3, 

tjenestegrenstillegg for helse- og sosialtjeneste, konkret knyttet til vekteroppdrag 
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vekteroverenskomsten gir rett til tillegg for 
særskilte typer vekteroppdrag, herunder for helse- og sosialtjeneste. 
Tjenestegrenstillegget for helse- og sosialtjenesten ble opprettet i forbindelse med 
at det ble behov for vakthold ved enkelte sosialkontor i Oslo på slutten av 1980-
tallet. Det ble lagt til grunn at tjenesten medførte en særskilt risiko og det ble stilt 
særlige kompetansekrav. Parat anførte at tjenestegrenstillegget måtte få anvendelse 
for vekteroppdrag innenfor for helse- og sosialtjenesten med tilsvarende risiko og 
kompetansekrav, og at det måtte gjelde for vektertjenesten ved Lovisenberg 
Diakonal Sykehus. Arbeidsretten kom til at tariffhistorikk og praksis mellom 
partene ikke tilsa at tillegget hadde fått en slik generell anvendelse, ut over hva det 
i sin tid ble opprettet for. Vekteroverenskomsten mellom NHO og YS er inngått 
etter mønster av den tilsvarende avtalen mellom NHO og LO/Norsk 
Arbeidsmandsforbund. Heller ikke praksis mellom disse partene tilsa en generell 
anvendelse av tillegget. Dommen er enstemmig. 

Saksgang Saksnr: 20/2018 Lnr.: AR-2019-10. 
Parter Arbeidstakerorganisasjonen Parat (Advokat Lene Liknes Hansen Rettslig 

medhjelper: Advokat Christen Horn Johannessen) mot 1. Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) 2. Securitas AS (Advokat Siri Lorentzen). 

Forfatter Jakob Wahl, Eli Mette Jarbo, Tone Aasgaard, Didrik Coucheron, Niels Selmer 
Schweigaard, Flemming Otto Hansen og Axel Thuve. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3, tjenestegrenstillegg for helse- og sosialtjeneste. 
 
(1) Saken gjelder spørsmålet om Vekteroverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon 

(NHO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) § 5. pkt. 3 om tjenestegrenstillegget «Helse- 
og sosialtjeneste» gjelder for vektere som arbeider på Lovisenberg Diakonale Sykehus (Lovisenberg), 
og som under sitt arbeid har plikt til å beskytte medisinsk personell og bistå disse med å håndtere 
sykehusets pasienter. 

 

 
(2) Tvisten står mellom YS/Parat på den ene siden og NHO og Securitas AS (Securitas) på den andre 

siden. Tvisten har sin bakgrunn i krav fremmet lokalt på vegne av vektere som gjør tjeneste ved 
Lovisenberg. 

 

 
(3) Securitas tilbyr manuelle og tekniske vakt- og sikkerhetstjenester. Selskapet har virksomhet i 57 land. 

I Norge er virksomheten organisert i tre selskaper: Securitas AS, Securitas Transport Aviation 

1081



Security og Personal Service og Sikkerhet AS. Samlet har selskapene ca. 6000 ansatte. Securitas AS 
leverer blant annet ulike vektertjenester, herunder stasjonært vakthold, kontrolltjenester, mobilt 
vakthold og utrykning og områdekontroll. 

 

 
(4) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(5) Vekteroverenskomsten for perioden 2016 – 2018, inngått mellom NHO/NHO Service og YS/Parat 

gjelder for vektere som er ansatt i vaktselskap, jf. Vekteroverenskomsten § 1. § 5 Lønnsbestemmelser 
lyder: 

«§ 5 Lønnsbestemmelser 

1. Lønnsregulativ 

... 

2. Funksjonstillegg 

Vektere som ansettes av selskapet til å inneha stillingen som instruktører, områdeleder, vaktleder eller 
objektledere, skal minst ha følgende tillegg til regulativlønnen. 

Instruktør kr 750,- pr. måned 

Objektleder kr 750,- pr. måned 

Vaktleder kr- 750,- pr. måned 

Områdeleder kr 1650,- pr. måned 

Definisjon: 

Vaktleder: Vekter med drifts- og opplæringsansvar for et vaktlag. 

Objektleder: Vekter med drifts- og opplæringsansvar for et arbeidssted/oppdrag/kunde som er definert 
som et objekt. 

Områdeleder: Vekter med drifts- og opplæringsansvar for flere objekter/kunder/ruter innenfor et 
vaktområde eller tjenestegren. 

Tilleggene utelukker hverandre. 

Det kan videre gis andre tillegg etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte. I de tilfeller bedriften 
ønsker å inngå bonusavtaler med de ansatte, skal dette forhandles med de tillitsvalgte på bedriften. Hvis 
ønskelig kan NHO Service/Parat kobles inn. 

3. Tjenestegrenstillegg 

Innen de enkelte selskaper avtales tillegg for spesielle tjenester som verditransport, alarmstasjon, 
utrykning, resepsjonstjenester, heliport/flyplasstjeneste og helse- og sosialtjeneste. 

Det skal minst betales følgende satser: 

Verditransport kr 1600,- pr. måned 

Alarmstasjon kr 1600,- pr. måned 

Utrykning kr 1050,- pr. måned 

Helse- og sosialtjeneste kr 1050,- pr. måned 

Resepsjonstjeneste kr 450,- pr. måned 

Heliport-/flyplasstjeneste, ikke sertifisert sikkerhetskontrollør kr 1350,- pr. måned 

Heliport-/flyplasstjeneste, sertifisert sikkerhetskontrollør kr 1750,- pr. måned 

Bom på dagtid 37,5 timer pr. uke kr 150,- pr. måned 

Mobil kr 150,- pr. måned 

Område- og sentervakt kr 300,- pr. måned 

Svinn kr 450,- pr. måned 

Telling kr 500,- pr. måned 

Justis m/begrenset politimyndighet kr 1350,- pr. måned 

Vektertjeneste om bord på skip i internasjonalt farvann som underlegges Lov om skipssikkerhet kr 300,- 
pr. måned 

For deltidsansatt vekter som arbeider innenfor overnevnte tjeneste utbetales tillegg forholdsmessig etter 
utførte timer. 

Merknad 1 

Det vises til beskrivelsene av tilleggene i bilag 16 Beskrivelse av tjenestegrenstilleggene. 

4. Tillegg for ubekvem arbeidstid 

... 

5. .. » 
 

 
(6) Overenskomsten bilag 16 inneholder beskrivelser av noen av tjenestegrenstilleggene. Tilleggene for helse- og sosialtjeneste, 

for bom på dagtid og for vektertjeneste om bord på skip i internasjonalt farvann er ikke nærmere beskrevet. 
 

 
(7) Tariffhistorikken 
 

 
(8) Vekteroverenskomsten har sin bakgrunn i en tariffavtale fra 1980, inngått mellom Norsk Arbeidsgiverforening/Securitas og 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) som parter. I 1986–1988 ble Vekteroverenskomsten 
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inngått som en bransjeavtale mellom Norsk Arbeidsgiverforening og YS/PRIFO (daværende Privatansattes 
Fellesorganisasjon, nå Parat). Overenskomsten ble utarbeidet etter mønster av Vekteroverenskomsten mellom Norsk 
Arbeidsgiverforening og vaktselskapene og LO/NAF. 

 

 
(9) Vekteroverenskomsten er en normallønnsavtale. I overenskomsten 1986–1988 var det en bestemmelse om enkelte tillegg til 

regulativlønn i § 5. pkt. 2: 

«Funksjons- og vaktledertillegg. 

Vektere som utpekes av selskapet til å fungere som instruktører eller vaktledere, skal ha tillegg til 
regulativlønnen. Tilleggene fastsettes etter avtale med de tillitsvalgte. Det kan videre gis andre tillegg etter 
avtale med de tillitsvalgte for spesielle tjenester eller stillinger.» 

 

 
(10) I avtalen mellom Norsk Arbeidsgiverforening og LO/NAF var det inntatt følgende protokolltilførsel som gjaldt særskilt for 

Securitas: 

«Protokolltilførsler for de enkelte selskaper: 

For Securitas A/S gjelder: 

Funksjonstillegg. 

Der selskapet utnevner /oppretter spesielle stillinger/funksjoner innenfor overenskomstområdet, skal det 
utbetales følgende tillegg pr. måned: 

Gruppe 1: Verditransport kr 1700,- 

Områdeleder « 1400,- 

Alarmstasjon/utrykning « 1400,- 

Gruppe 2: Resepsjonstjeneste kr 800,- 

Vaktleder « 500,- 

Objektleder « 500,- 

Instruktør « 500,- 

Heliport « 500,- 

Tilleggene i gruppe 1 utelukker hverandre. 

Tilleggene i gruppe 2 utelukker ikke hverandre, med det kan maksimalt utbetales to tillegg ved eventuell 
dobbeltfunksjon. 

Det kan videre avtales med de tillitsvalgte tillegg for ny og spesiell tjeneste/stilling.» 

Avtalen mellom Norsk Arbeidsgiverforening og YS/PRIFO hadde ikke tilsvarende bestemmelse. 
 

 
(11) I 1987–1988 ble det ført forhandlinger mellom ledelsen og de tillitsvalgte i Securitas om innføring av et særskilt tillegg 

knyttet til vekteroppdrag ved helse- og sosialsentraler. Bakgrunnen var konkrete volds- og trusselsituasjoner ved utsatte 
trygdekontor i Oslo. Dette førte til at Oslo kommune bestilte vektere til vakthold ved disse kontorene for å ivareta de ansattes 
sikkerhet. Protokoll fra forhandlinger 7. juli 1987 lyder som følger: 

«FUNKSJONSTILLEGG – TJENESTE VED SOSIALSENTRALER 

De tillitsvalgte krevde at det ble utbetalt et tillegg stort kr 1.700,- pr. mnd. for tjeneste ved sosialsentraler 
og trygdekontor. 

Ledelsens tilbud på kr 800,- pr. mnd. kunne ikke aksepteres og de tillitsvalgte forbeholder seg retten til å 
reise saken i nye forhandlinger etter en nøye gjennomgang med de som i dag tjenestegjør ved 
sosialsentralene og trygdekontorene.» 

 

 
(12) Av protokoll 1. juli 1988 fremgår følgende: 

«Lønn – Helse- og Sosialsentraler 

STU krever at det gies et funksjonstillegg på kr 1. 700,- pr. måned for tjeneste ved helse- og 
sosialsentraler. Det er en forutsetning at tjenesten utføres etter de retningslinjer som ble utarbeidet i 
prøveprosjektet i Region Oslo og som ble godkjent i BU/AMU 24/6-88. 

Ledelsen er enig i at det opprettes et funksjonstillegg for denne type tjeneste, men at dette tillegg ikke må 
overstige områdeledertillegget. Tilbudet fra ledelsen er at det utbetales et funksjonstillegg på kr 1. 400,- pr. 
måned. Funksjonstillegget plasseres inn under gruppe 3 i Lønns- og Avtalehåndboken. 

STU aksepterer tilbudet.» 
 

 
(13) Det avtalte tillegget for tjeneste ved helse- og sosialsentraler ble med en noe endret ordlyd tatt inn i Vekteroverenskomsten 

1990–1992 mellom NHO og YS/PRIFO i en protokolltilførsel, tilsvarende som i overenskomsten mellom NHO og LO/NAF: 

«Protokolltilførsel 1: 

Innen de enkelte selskaper bør det avtales tillegg for spesielle tjenester som verditransport, alarmstasjon, 
utrykning, resepsjonstjeneste, heliport/flyplasstjeneste og helse- og sosialtjeneste. 

Veiledende satser: 

Verditransport ... 

Alarmstasjon/utrykning ... 

Helse- og sosialtjeneste kr 1.400,- pr. måned 

Resepsjonstjeneste ... 

Heliport/flyplasstjeneste ... » 
 

 
(14) Det var opp til hver enkelt virksomhet som var omfattet av overenskomsten om tillegget skulle gis, jf. formuleringen «bør 

det avtales». Det må legges til grunn at tillegget hadde hjemmel i siste ledd i overenskomsten § 5. pkt. 2 Funksjonstillegg. 
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(15) I Vekteroverenskomsten 1996–1998 mellom NHO/SBL (Servicebedriftenes Landsforening, senere NHO Service, deretter 

NHO Service og Handel) og YS/PRIFO fremkommer tillegget fortsatt av en protokolltilførsel, men selskapene ble nå 
forpliktet til å utbetale tillegget: 

«Protokolltilførsel 1: 

Innen de enkelte selskaper avtales tillegg for spesielle tjenester som verditransport, alarmstasjon, 
utrykning, resepsjonstjeneste, heliport/flyplasstjeneste, helse- og sosialtjeneste. 

... 

For øvrig var protokolltilførselen lik som i overenskomsten fra 1990–1992, men de veiledende satsene for 
alle tilleggene var noe lavere. Satsen for tillegget for helse- og sosialtjeneste var kr 1050,- per måned. 

 

 
(16) Ved tariffrevisjonen 2012 ble YS enig med NHO om ikke å videreføre tillegget for helse- og sosialtjeneste i 

Vekteroverenskomsten. Dette fremkommer i Riksmeklerens møtebok 1. juni 2012. På dette tidspunktet var 
tjenestegrenstilleggene blitt innarbeidet som punkt 3 i § 5 Lønnsbestemmelser: 

«2. Endringer i overenskomsten: 

a) ... 

b) ... 

c) § 5. pkt. 3 Tjenestegrenstillegg 

Bestemmelsen endres slik: 

Helse- og sosialtjeneste strykes. 

Bom på dagtid strykes. 

«Heliport-/flyplasstjeneste» endres til «Heliport-/ flyplasstjeneste, ikke sertifisert 
sikkerhetskontrollør» 

Nytt punkt tas inn: 

«Heliport-/ flyplasstjeneste, sertifisert sikkerhetskontrollør kr 1.750,- pr. mnd.» 

Følgende definisjoner og protokolltilførsel tas inn i merknad: 

Til protokollen: 

Beskrivelsen av tjenestegrenstilleggene skal ikke medføre at ansatte som i dag får tillegg blir fratatt dette. 
Tilleggene opprettholdes inntil vedkommende slutter i tjenesten som var grunnlaget for tillegget. 

...» 
 

 
(17) Tjenestegrenstillegget for helse- og sosialtjeneste var etter dette ikke omfattet av Vekteroverenskomsten for 2012–2014 

mellom NHO/NHO Service og YS/Parat. 
 

 
(18) NHO/NHO Service og LO/NAF kom i oppgjøret i 2012 ikke til enighet om revisjon av Vekteroverenskomsten. Etter en 

arbeidskonflikt som ble stanset med tvungen lønnsnemnd, ble tvisten avgjort av Rikslønnsnemnda. 
 

 
(19) Under behandlingen i Rikslønnsnemnda ble partene enige om å beholde de tilleggene som hadde blitt tatt ut i avtalen med 

YS/Parat. Følgende fremgår av Rikslønnsnemndas merknader i kjennelsen i sak 5/2012 s. 23-24: 

« ... 

Under forhandlingene i nemnda er partene blitt enige om følgende vedrørende avtale nr. 14 mellom 
NHO/NHO Service og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund § 5 Lønnsbestemmelser, nr. 3 Tjenestegrenstillegg: 
Når det gjelder tjenestegrenstilleggene Helse- og sosialtjeneste og Bom på dagtid 37,5 timer per uke, er 
partene enig om at disse beholdes. 

Nemndas nøytrale medlemmer slutter seg til dette.» 
 

 
(20) Tjenestegrenstillegget for helse- og sosialtjenesten var dermed omfattet av § 5. pkt. 3 i Vekteroverenskomsten 2012–2014 

mellom NHO/NHO Service og LO/NAF, og på dette punktet var overenskomstene ulike i denne perioden. Tillegget kom 
imidlertid inn igjen i Vekteroverenskomsten 2014–2016 mellom NHO/NHO Service og YS/Parat og har etter dette stått 
uendret frem til i dag. 

 

 
(21) Bakgrunnen for tvisten 
 

 
(22) Tvisten kom opp høsten 2015 etter at den lokale Parat-klubben fremmet krav overfor Securitas om «Helse- og sosialtillegg 

for vaktobjekt Lovisenberg». Følgende fremgår av lokal uenighetsprotokoll 9. februar 2016: 

«Med bakgrunn i et krav fra vekternes representanter om Helse & Sosialtillegg for tjenesteutførelse på 
vaktobjekt Lovisenberg tilbake til høsten 2015, har det vært noe kommunikasjon mellom partene 
vedrørende kravet. Kravet ble avvist pr. mail 30. september 2015 av daværende avdelingsledelse. I januar 
2016 ble kravet oversendt på nytt. I den anledning har det i dag blitt avholdt forhandlingsmøte mellom 
partene vedrørende krav om tjenestegrenstillegget. 

Arbeidstakerne anfører 

Saken strekker seg tilbake fra 2011, og muligens også tidligere hvor gjentatte krav har blitt avvist. Etter 
at arbeidstakerne har vært i dialog med Parat høsten 2015 ønsker de å prøve saken videre, da de mener å ha 
krav på tillegget med bakgrunn i risikoelementer knyttet til tjenesten på objektet. Risiko er beskrevet som 
f.eks smittefare og utagerende pasienter (psykiatri), som etter deres syn er langt høyere enn andre 
tjenesteområder. I intervjuprosessen blir det informert om risikoen som er tilknyttet på objektet, samt at 
vekterne vil kunne bli utsatt for meget syke og i verste fall døde pasienter. Arbeidstakerne er klare på at 
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overnevnte gir et reelt grunnlag for krav om Helse- og sosialtillegg, og kan ikke forstå hvilke objekter som 
eventuelt vil kunne få et slikt tillegg om ikke Lovisenberg får dette. Det informeres også om at flere av 
vekterne er usikre på om de ønsker å fortsette på en slik utsatt tjeneste dersom de generelt har lavere lønn 
enn for eksempel resepsjonister, til sammenligning. 

Arbeidsgiver anfører 

Helse & Sosialtillegg er etter arbeidsgivers kjennskap ikke i bruk i Securitas i dag. Tillegget ble i sin tid 
etablert med bakgrunn [i] et par alvorlige hendelser på trygdekontorer i Oslo, hvor daværende kunde 
bestilte vektere med særskilt kompetanse og kurs. At tillegget heter «Helse- og sosialtillegg» innebærer 
imidlertid ingen automatikk i at tjeneste som utføres på helseforetak eller sosialkontorer gir grunnlag for et 
slikt tillegg. Tillegget har dårlig eller ingen beskrivelse av hvordan det er tiltenkt benyttet, og NHO har 
derfor gjennom hovedforhandlinger forsøkt å enten fjerne tillegget eller sette formelle krav til kompetanse 
og retningslinjer for bruk. Her har partene ikke kommet til enighet, som medfører at tillegget er inkludert i 
overenskomsten, til tross for at det ikke blir benyttet pr. i dag. Med bakgrunn i at arbeidsgiver ikke anser at 
det er grunnlag for tillegget på objektet, avvises krav om Helse og Sosialtillegg for tjenesteutførelse på 
Lovisenberg. 

Konklusjon 

Dagens forhandlingsmøte har bidratt til at partene har fått økt forståelse for hverandres syn i saken, dog 
uten at partene har kommet til enighet om en løsning. ... » 

 

 
(23) Saken ble fulgt opp med forhandlinger mellom NHO Service og Securitas og Parat. Partene kom ikke til enighet. Følgende 

fremgår av protokoll 11. august 2017: 

«Det vises innledningsvis til uenighetsprotokoll mellom de lokale parter av 9. februar 2016. 

Parat anfører: 

Parat viser til redegjørelsen fra vekter Wettergren som jobber ved objektet Lovisenberg sykehus. 
Sykehuset er et av fire sektorsykehus med akutt psykiatri i Oslo. Vekterne blir tilkalt av medisinsk 
personale for å bistå med pasienter som er utagerende, truende, eller voldelige. Vekterne bistår medisinsk 
personale med blant annet beltelegging. Vekterne blir vaksinert mot bl.a. Hepatitt, og de må ha særskilt 
kompetanse gjennom flere tilleggskurs i tjenesten. 

Instruksen til vekterne ved dette objektet går langt utover å kun «observere og rapportere». Parat mener 
at så lenge tjenestegrenstillegg for «Helse- og sosialtjeneste» er inntatt i vekteroverenskomsten, så er det 
klart at den tjenesten vekterne ved Lovisenberg sykehus er satt til å utføre, gir rett på dette tillegget. 

NHO Service anfører: 

Tjenesten ved Lovisenberg sykehus faller utenfor virkeområdet til Helse- og sosialtillegget i 
vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3. 

Partene kom ikke til enighet.» 
 

 
(24) Etter forhandlinger mellom NHO og YS ble det inngått følgende uenighetsprotokoll 27. oktober 2017: 

«Krav om forhandlinger – Tvist vedrørende forståelsen av Vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3 

Partene forhandlet på bakgrunn av YS sitt brev av 5. september 2017, og tvisteprotokoll mellom Parat og 
NHO Service av 11. august 2017, og lokal uenighetsprotokoll av 9. februar 2016 vedrørende forståelsen av 
vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3 

Partene kom ikke til enighet. 

YS anfører: 

YS opprettholdt de synspunkter som fremkommer i protokoll av 11. august 2017 mellom Parat og NHO 
Service. 

NHO anfører: 

NHO opprettholder sitt standpunkt om at tjenesten ved Lovisenberg sykehus faller utenfor virkeområdet 
til Helse- og sosialtillegget i vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3, slik som fremholdt i protokoll 11. august 2017. 

NHO mener det ville være mest hensiktsmessig at organisasjonene ser på dette tillegget i sammenheng 
med de andre tilleggene i bestemmelsen, og ser nærmere på definisjoner og omfang. NHO foreslo at dette 
tas mellom organisasjonene, og at det settes ned et utvalg som ser på dette tillegget.» 

 

 
(25) YS har i samsvar med arbeidstvistloven § 35 andre ledd overdratt søksmålskompetansen til Parat. Parat tok ut stevning for 

Arbeidsretten 4. september 2018. Tilsvar ble inngitt 16. oktober 2018. Hovedforhandling ble avholdt 6. og 7. februar 2019. 
Én partsrepresentant og åtte vitner avga forklaring. Dom i saken er ikke avsagt innen lovens frister på grunn av reisefravær, 
jf. arbeidstvistloven § 56 andre ledd. 

 

 
(26) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(27) Parat har i korte trekk anført: 
 

 
(28) Tjenestegrenstillegget «Helse- og sosialtjeneste» i Vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3 er et generelt tillegg som omfatter 

vektertjenester i helsesektoren, herunder vektertjenesten ved Lovisenberg. 
 

 
(29) Ordlyden i avtalen er klar og generell. Tillegget skal utbetales for å kompensere for den risiko vekterne blir utsatt for og den 

kompetansen som er nødvendig for slikt arbeid. Dersom tjenestegrenstillegget «Helse- og sosialtjeneste» ikke omfatter den 
aktuelle vektertjenesten ved Lovisenberg, innebærer det en innskrenkende tolkning av ordlyden. 

1085



 

 
(30) Det var erkjent at vektertjenesten ved helse- og sosialkontorene innebar en særskilt risiko og krevde særlig kompetanse. 

Formålet med og begrunnelsen for helse- og sosialtillegget er nettopp å gi kompensasjon for risiko og krav til kompetanse. 
Vekteroppdrag ved sykehusene ble først vanlig fra ca. 2000, men innebærer tilsvarende risiko og kompetansekrav. 

 

 
(31) Da helse- og sosialtillegget kom inn i Vekteroverenskomsten i 1990 ble ordlyden gjort mer generell ved at den ble endret fra 

tillegg for «helse- og sosialsentraler» til tillegg for «helse- og sosialtjeneste». Fra å være et tillegg arbeidsgiver kunne velge å 
gi, ble det fra 1996 et tillegg som skulle gis når kriteriene for det var oppfylt. Det er ingenting i saken som tyder på at disse 
endringene var omdiskuterte. 

 

 
(32) Det er ikke støtte i saken for at det har vært en felles oppfatning om at tillegget kun skulle gjelde for vakthold ved helse- og 

sosialkontor. Et eksempel er saken som ble reist av NAF i 2016 i forbindelse med vekteroppdrag ved Bjørnsonsgate botiltak i 
Bergen. I denne sammenheng ble det også hevdet at helse- og sosialtjenestetillegget var blitt utbetalt til vektere ved sykehus i 
Østfold. 

 

 
(33) Allerede før tillegget ble innlemmet i Vekteroverenskomsten var man kjent med at det var et tillegg som kunne være 

vanskelig å praktisere, jf. tvist vedrørende inndragning av tillegget for vektere på Holmlia og på Økernsenteret. Disse sakene 
tilsier at det ikke forelå noen felles forståelse av ordlyden. Det burde vært en foranledning for arbeidsgiver til å presisere 
ordlyden, dersom det hadde vært meningen. 

 

 
(34) Også i nyere tid er det dokumentert uenighet om forståelsen av tillegget. Før oppgjøret i 2012 var det igangsatt et arbeid 

mellom partene for å beskrive innholdet i de ulike tjenestegrenstilleggene. Arbeidet er ikke sluttført, og etter 2012 har NHO 
Service og Handel ikke tatt initiativ til å gå videre med det. 

 

 
(35) I 2012 hadde ikke Parat medlemmer innenfor virkeområdet til tjenestegrenstillegget for helse- og sosialtjeneste og var på 

dette tidspunktet mest opptatt av tilleggene for heliport-/flyplasstjeneste. Oppgjøret i 2012 avdekket imidlertid en klar 
uenighet om forståelsen av helse- og sosialtillegget i forhandlingene mellom NHO Service og NAF. Det fremgår av 
Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 5/2012, hvor NAF blant annet anførte at tillegget må beholdes fordi det ellers ville bli 
oppfattet som en nedgang i lønn for enkelte av deres medlemmer. På dette tidspunktet var det kun NAF som hadde 
medlemmer innenfor denne tjenestegrenen. Følgende fremkommer også av NAFs anførsler for Rikslønnsnemnda: 

«Det er mye uenighet i bedriftene om hvem som skal ha og hvem som ikke skal ha tjenestegrenstillegg. Pr. 
i dag er det mye opp til bedriftene å beslutte hvem som skal få. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO 
Service er ikke fullstendig omforent i synet på omfanget av de forskjellige tjenestegrenstilleggene og hvem 
som skal ha de utbetalt.» 

 

 
(36) Det fremgår videre av kjennelsen fra Rikslønnsnemnda at det under meklingen ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på 

en beskrivelse av tjenestegrenstilleggene, men uten at man kom til enighet. 
 

 
(37) Også den lokale tvisteprotokollen i vår sak viser at det var uenighet om forståelsen av tillegget, også før 2015. 
 

 
(38) Helse- og sosialtillegget må ses i sammenheng med de øvrige tjenestegrenstilleggene. Disse tilleggene er helt generelle og 

ikke knyttet konkret til en bestemt type objekter eller situasjon. Vektertjenesten ved Lovisenberg passer ikke inn i noen av de 
andre tilleggene. 

 

 
(39) Det foreligger ingen fast og entydig praksis som kan kaste lys over bruken av tillegget for helse- og sosialtjeneste. Det er 

ingen kjente saker mellom 1990 og 2016, med unntak av tvisten i Rikslønnsnemnda i 2012. NHO Service utarbeidet i 2011 
en oversikt over bruken av tjenestegrenstillegg i de fem største sikkerhetsselskapene. Denne viser at tillegget var i bruk også 
etter at oppdragene ved helse- og sosialkontorene var avsluttet. 

 

 
(40) Vitneforklaringer og annen dokumentasjon i saken viser at det har vært en praksis med bruk av personlige tillegg som har 

gjort at problemstillingen knyttet til helse- og sosialtillegget i liten grad har kommet på spissen tidligere. I henhold til 
overenskomsten § 5. pkt. 2 siste ledd kan slike tillegg gis etter avtale mellom bedriften og tillitsvalgte. Det finnes eksempler 
på at personlige tillegg er blitt gitt for å avverge generelle krav om tjenestegrenstillegg. Bevisførselen har vist at vektere både 
ved Lovisenberg og Rikshospitalet er gitt personlige tillegg. Dette må forstås som en erkjennelse fra Securitas av at tjenesten 
ved sykehusene tilsier ekstra tillegg. 

 

 
(41) Parat fikk medlemmer på Lovisenberg i 2015, og det var først da det ble aktuelt å fremme krav om helse- og sosialtillegg. 

Securitas' syn i protokoll 19. februar 2016 i tvisten med NAF ved Bjørnsonsgate Botiltak tyder ikke på at Securitas mente at 
tillegget var begrenset til vakthold på helse- og sosialkontor. 

 

 
(42) Tjenesten ved Lovisenberg er utvilsomt omfattet av tjenestegrenstillegget for helse- og sosialtjeneste. Av objektinstruksen 

for Lovisenberg fremgår det at trusselbildet ved Lovisenberg omfatter tyveri, blant annet av medisiner og medisinsk utstyr, 
skadeverk og brann. I tillegg omfattes vold, utagering og trusler, særlig ved medisinsk mottak og psykiatrisk avdeling. 
Tjenesteoppgavene er angitt slik: 

«En vekter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utfører normale stasjonærvekteroppgaver som nedlåsing 
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av bygg, skallsikring, utvendige og innvendige inspeksjonsrunder osv. I tillegg har vektertjenesten en del 
spesielle oppgaver knyttet til sykehusets drift ... » 

 

 
(43) Oppgaver knyttet til liv og helse skal ha førsteprioritet. En viktig del av vektertjenesten er å bistå sykehusets ansatte ved 

behov. Dette kan for eksempel være hjelp til å håndtere utagerende eller vanskelige pasienter, pårørende eller andre. I 
henhold til objektinstruksen kan vektere bruke fysisk makt. Vektere skal også kunne bistå sykehusavdelinger ved permanent 
behov for vakthold pga. urolige pasienter mv. Vekterne skal rykke ut på alarmer fra sykehusets ansatte, herunder 
overfallsalarmer. 

 

 
(44) En oppsummering av vaktloggen for perioden 30. september 2016 til 16. oktober 2018 viser at vekterne i mange tilfeller 

bisto for eksempel ved forstyrrende og truende atferd, fysisk utagerende pasienter og ved overfallsalarmer. Det er også 
loggført 554 tilfeller av såkalt «preventiv tilstedeværelse i avdeling», som er sammenlignbart med tjenesten som i sin tid ble 
utført ved helse- og sosialkontorene i Oslo. 

 

 
(45) Vektertjenesten ved Lovisenberg forutsetter at vekterne har gjennomført en rekke kurs, for eksempel når det gjelder 

smittevernrutiner, håndhygiene, bruk av mekaniske tvangsmidler, personvern og informasjonssikkerhet og sikkerhet og 
samhandling. 

 

 
(46) Samlet viser dette at vektertjenesten ved Lovisenberg innebærer slik risiko og krav til kompetanse som i sin tid begrunnet 

opprettelsen av helse- og sosialtillegget. 
 

 
(47) Vekterne ved Lovisenberg har hatt krav på helse- og sosialtillegget for hele perioden de har utført arbeid ved sykehuset. Det 

kreves etterbetaling til de berørte arbeidstakerne fra 30. september 2015. 
 

 
(48) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1) Vekteroverenskomsten § 5, punkt 3 om minste tjenestegrenstillegg for «Helse- og sosialtjeneste» er 
slik å forstå at den omfatter vektere på Lovisenberg Diakonale Sykehus som under sitt arbeid har plikt til å 
beskytte medisinsk personell og bistå disse med å håndtere sykehusets pasienter. 

2) Securitas AS plikter å etterbetale tillegg for arbeid utført av vektere på Lovisenberg Diakonale 
Sykehus i samsvar med punkt 1 over fra 30. september 2015.» 

 

 
(49) Næringslivets Hovedorganisasjon og Securitas AS har i korte trekk anført: 
 

 
(50) Tjenestegrenstillegget «Helse- og sosialtjeneste» ble opprettet for en konkret vektertjeneste som gikk ut på å bevokte 

resepsjonsområdet til offentlige sosialkontorer i Oslo. Fordi sosialkontorene var samlokalisert med offentlige helsestasjoner 
fikk denne tjenesten navnet «Helse- og sosialtjeneste». 

 

 
(51) Denne forståelsen har støtte i ordlyden. Betegnelsen «Helse- og sosialtjeneste» retter seg mot vektertjenesten ved helse- og 

sosialkontorene. Parats krav innebærer at tillegget gis et omfang som går langt utover hva partene mente da tillegget først ble 
avtalt. 

 

 
(52) Det er den forståelsen av ordlyden som gir uttrykk for hva partene har ment å avtale som skal legges til grunn. Det var aldri 

partenes intensjon å opprette et generelt tjenestegrenstillegg for vektertjenester i helsesektoren. På tidspunktet tillegget ble 
avtalt eksisterte det ikke vektertjenester i helsesektoren, og partene kan derfor ikke ha ment å omfatte andre tjenester enn ved 
helse- og sosialkontorene. Dette støttes av vitneforklaringer, både fra Per Einar Enersen og Stuart Taylor. Partene hadde 
dermed ingen foranledning til å presisere ordlyden ytterligere. 

 

 
(53) Vekteroverenskomsten mellom NHO/NHO Service og Handel og YS/Parat er en parallellavtale til Vekteroverenskomsten 

mellom NHO/NHO Service og Handel og LO/ NAF. Overenskomstene skal forstås og praktiseres likt. Det vil si at LO/NAFs 
forståelse av helse- og sosialtjenestetillegget er relevant for tolkningen fordi den kan kaste lys over hva partene har ment å 
avtale. 

 

 
(54) Tillegget har ikke vært utbetalt siden slutten av 1990-tallet. Dette bekreftes av oversikten fra 2011 som NHO Service fikk 

laget, og som er lagt frem i saken. Satsen for helse- og sosialtillegget har stått uendret siden 1996. Dette tilsier at tillegget har 
hatt liten betydning for partene. 

 

 
(55) Praksis mellom de sentrale parter underbygger at partene var enige om at tillegget bare omfattet tjenesten ved helse- og 

sosialkontorene. 
 

 
(56) Parat har ikke hatt medlemmer innenfor helsesektoren før nå og har aldri hevdet at tillegget skulle gjelde generelt i 

helsesektoren før i 2015. 
 

 
(57) NAF har ikke tatt til orde for at tillegget kommer til anvendelse på andre områder enn på sosialkontor før i 2016. Saken ved 

Bjørnsonsgate Botiltak som kom opp i 2016, ble ikke fulgt opp av LO/NAF. NHO har varslet LO/NAF om saken for 

1087



Arbeidsretten, men de har ikke engasjert seg. 
 

 
(58) I tariffoppgjøret i 2012 ble vektere på sykehus aldri nevnt og Rikslønnsnemndas kjennelse innebar ingen aksept av at helse- 

og sosialtillegget skulle få et utvidet omfang. 
 

 
(59) Anførselen om personlig tillegg er ikke relevant. Bruken av personlige tillegg bekrefter at helse- og sosialtillegget ikke har 

vært i bruk. 
 

 
(60) Tjenestegrenstilleggene speiler utviklingen i vekterbransjen. Når nye vektertjenester etableres, fremforhandles det nye 

tjenestegrenstillegg. Flere av tjenestegrenstilleggene knytter seg til avviklede tjenester og er ikke i bruk. For flere tjenester er 
det ikke avtalt tjenestegrenstillegg og ca. 1/3 av de ansatte er ikke omfattet av noen slike tillegg. 

 

 
(61) Tjenesten ved Lovisenberg er et vekteroppdrag som går ut på å ivareta sykehusets sikkerhetsbehov. Vekterne utfører en 

rekke ulike oppgaver og tjenesten er av en helt annen karakter enn den tjenesten som helse- og sosialtillegget ble opprettet 
for. «Preventiv tilstedeværelse», som saksøker viser til, er kjernen i all vektertjeneste. Vekteroppdrag ved sykehus anses ikke 
som spesielt risikofylt, sammenlignet med andre typer oppdrag. 

 

 
(62) Spørsmålet om vektertjenesten ved Lovisenberg burde ha tjenestegrenstillegg er en interessetvist. 
 

 
(63) For det tilfelle at Arbeidsretten gir Parat medhold i deres påstand punkt 1, bestrides ikke retten til etterbetaling i henhold til 

påstanden punkt 2. 
 

 
(64) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(65) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(66) Arbeidsretten har kommet til at de saksøkte må frifinnes, og vil bemerke: 
 

 
(67) Ordlyden i Vekteroverenskomsten § 5. pkt. 3 er vid og generell. Tjenestegrenstillegg for «Helse- og sosialtjeneste» kan etter 

ordlyden i og for seg romme tillegg for all vektervirksomhet i helse- og sosialsektoren, også tjenesten ved Lovisenberg, som 
er det som er aktuelt i vår sak. 

 

 
(68) Arbeidsretten tar ved fortolkningen av overenskomsten utgangspunkt i den forståelsen av ordlyden som var aktuell på det 

tidspunktet avtalen ble inngått, jf. ARD-1986-124 s. 133. 
 

 
(69) Bakgrunnen for den lokale avtalen om tillegg for tjeneste ved «Helse- og sosialsentraler» som ble inngått i Securitas i 1988, 

var hendelser ved enkelte sosialkontor i Oslo som nødvendiggjorde særskilt vakthold. Denne vektertjenesten ble ansett å ha 
en særlig risiko og vekterne måtte ha spesielle kurs. Partene er omforent om dette utgangspunktet. 

 

 
(70) Da tillegget kom inn som et generelt tillegg i Vekteroverenskomsten i 1990, både i avtalen mellom NHO/SBL og LO/NAF 

og mellom NHO/SBL og YS/PRIFO, ble ordlyden endret til «Helse- og sosialtjeneste», som isolert sett kunne tyde på et 
utvidet innhold. Ut fra vitneforklaringer finner imidlertid ikke Arbeidsretten å kunne legge til grunn at partene med dette 
mente å gi tillegget et videre og mer generelt innhold. Dette støttes også av at det på dette tidspunktet bare var tjenesten ved 
helse- og sosialkontorene som var aktuell for tillegget. Vektertjenester på sykehus ble først vanlig fra ca. 2000. 

 

 
(71) Det er ikke dokumentert noen fast og entydig praksis basert på en felles partsforståelse som kan gi støtte for at det har skjedd 

en utvikling slik at tillegget for helse- og sosialtjeneste har tatt opp i seg vekteroppdrag på sykehus, etter hvert som dette har 
blitt en del av vektervirksomhetenes tjenestetilbud. 

 

 
(72) Vekteroverenskomsten mellom NHO og YS/PRIFO ble i sin tid inngått etter mønster av den tilsvarende avtalen mellom 

NHO og LO/NAF. Det er ikke omtvistet i saken at YS/PRIFO-avtalen var og er en såkalt «blåkopi»-avtale og at praksis 
mellom NHO og LO/NAF også er relevant for overenskomsten som tvisten her gjelder. 

 

 
(73) Med unntak av hendelsene i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2012, er det ikke dokumentert at det mellom 1990 og 2015 har 

vært reist saker av betydning eller vært diskusjoner om helse- og sosialtillegget for noen av overenskomstene. 
 

 
(74) I oppgjøret i 2012 krevde NAF, og fikk gjennomslag for, at tillegget for helse- og sosialtjeneste skulle beholdes i 

overenskomsten, etter at YS/Parat og NHO/NHO Service hadde blitt enige om å fjerne det. Det er imidlertid ingenting som 
tyder på at det hadde sammenheng med vektertjeneste ved sykehus. Det ble, så langt Arbeidsretten kan se, ikke nevnt spesielt 
i Rikslønnsnemndas behandling av saken. Det kan nok heller ses som et uttrykk for at NAF ikke var enig i Parats 
prioriteringer når Parat ønsket å styrke tilleggene for heliport-/flyplasstjeneste, og gikk med på å stryke blant annet tillegget 
for helse- og sosialtjeneste for å oppnå dette. At tillegget kom inn igjen i Vekteroverenskomsten mellom NHO/NHO Service 

1088



og YS/Parat i 2014 har etter rettens syn sin forklaring i at avtalen er en «blåkopi» og at partene ønsket at avtalene igjen 
skulle være like. 

 

 
(75) Retten vil i denne sammenheng også vise til at saken om krav om helse- og sosialtillegg på Bjørnsonsgate Botiltak, som 

lokale tillitsvalgte fra NAF reiste i 2016, ikke ble fulgt opp av NAF og LO sentralt. Disse partene har også blitt varslet om 
tvisten her, men har valgt å ikke engasjere seg. 

 

 
(76) Saksøkte har anført at helse- og sosialtillegget ikke har vært brukt etter at vaktholdet på helse- og sosialkontorene falt bort 

mot slutten av 1990-tallet. Dette støttes av parts- og vitneforklaringer. Oversikten over bruken av tjenestegrenstilleggene som 
NHO Service utarbeidet i 2011, viser at tillegget for helse- og sosialtjeneste er brukt i svært begrenset grad. Det fremkom 
under hovedforhandlingen at dette nok er tale om feilutbetalinger. 

 

 
(77) Saksøker har anført at personlige tillegg til vektere ved Lovisenberg har vært gitt for å avskjære krav om tjenestegrenstillegg, 

og ført til at slike krav ikke har kommet på spissen. Samtidig mener saksøker at bruken av personlige tillegg kan ses som et 
uttrykk for at ledelsen mente at tjenesten ved sykehuset kvalifiserte for tillegg. Arbeidsretten kan ikke se at dette kan føre 
frem. Det er ingen holdepunkter i saken som tyder på en slik systematisk bruk av personlige tillegg. 

 

 
(78) Arbeidsretten har etter dette kommet til at tillegg for helse- og sosialtjeneste etter Vekteroverenskomsten § 5 nr. 3 

Tjenestegrenstillegg må forstås i samsvar med hva som var utgangspunktet for opprettelse av tillegget, det vil si 
vektertjeneste ved helse- og sosialkontor. 

 

 
(79) Arbeidsretten finner dermed ikke grunn til å gå nærmere inn på om vektertjenesten ved Lovisenberg er av en slik karakter at 

den er sammenlignbar med de vurderingene som ble gjort med hensyn til risiko og krav til kompetanse da tillegget for helse- 
og sosialtjeneste ble opprettet. 

 

 
(80) Dommen er enstemmig. 

 

SLUTNING 

De saksøkte frifinnes. 
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Arbeidsretten - Dom - AR-2019-6 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom 
Dato 2019-01-28 
Publisert AR-2019-6 
Stikkord Tarifftolkning. Minstelønnstabell. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om forståelsen av anvendelsesområdet til § 5.3.2 

Minstelønnstabell i tariffavtalen mellom ansatte i fjellstyrene organisert i 
Naturviterne og Norges Fjellstyresamband for perioden 2017–2018. Tvisten hadde 
sin bakgrunn i at en ansatt kontormedarbeider i Engerdal fjellstyre, som var 
medlem av Naturviterne, ikke ble avlønnet i henhold til minstelønnstabellen. 
Partene var enige om at tariffavtalen i utgangspunktet omfattet alle medlemmer av 
Naturviterne ansatt i fjellstyrene. Spørsmålet var om minstelønnstabellen hadde et 
snevrere anvendelsesområde enn dette og bare gjaldt ansatte i stillinger med krav 
om bachelorgrad eller mastergrad/hovedfag, i praksis fjelloppsynsstillinger. 
Arbeidsretten besvarte dette benektende. Det var ikke tilstrekkelige holdepunkter 
til å innfortolke en slik begrensning i minstelønnstabellen. Engerdal fjellstyre 
hadde begått tariffbrudd og ble dømt til etterbetaling. 

Saksgang Saksnr: 13/2018 Lnr.: AR-2019-6. 
Parter Naturviterne (advokat Iuliana Pedersen v/ advokatfullmektig Ingvild Irgens-Jensen 

mot 1. Norges Fjellstyresamband 2. Engerdal fjellstyre (advokat Tone Molvær 
Berset v/ advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs). 

Forfatter Jakob Wahl, Alexander Næss Skjønberg, Hedda Remen, Kate Eleonore Rodin, 
Axel Thuve, Arne Laudal Refsum, Hege Aamotsmo, 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Tvist vedr. avlønning etter minstelønn. 
 
(1) Saken gjelder tvist om anvendelsesområdet til § 5.3.2 Minstelønnstabell i tariffavtalen mellom ansatte 

i fjellstyrene organisert i Naturviterne og Norges Fjellstyresamband. 
 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) Mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband (NFS) er det for perioden 2017–2018 inngått 

tariffavtale. I punkt 1 Avtaleparter og omfang heter det: 

«1.1. Denne tariffavtalen omfatter på den ene siden Fjellstyrenes ansatte organisert i Naturviterne og på den 
andre siden medlemmene i Norges Fjellstyresamband med unntak av det/de fjellstyre (-ene) som har 
reservert seg. 

1.2. Denne avtalen er å forstå slik at det kan forhandles lokalt om høyere lønn og andre godtgjørelser enn 
hva som fremkommer av denne avtalen. Lokale avtaler skal være skriftlige. 

1.3. Vedrørende utdanningskrav som stilles for å bli medlem i Naturviterne, henvises det til § 2 i vedlagte 
lover for Naturviterne.» 

 

 
(4) Tariffavtalen har bestemmelser om lønn i punkt 5 Lønn og godtgjørelse. De bestemmelsene som er aktuelle i saken, lyder som 
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følger: 

«5.1 Fjellstyresambandets lønnspolitikk skal sikre god rekruttering til Fjellstyrene og sikre at man beholder og 
utvikler den kompetanse Fjellstyrene er avhengige av for å løse sine oppgaver og nå sine mål. Lønnspolitikken til 
det enkelte fjellstyre må bygge opp under dette siktemålet. 

5.2 For å få til dette må lønnen avspeile vedkommendes utdanning, kompetanse, ansiennitet, oppgaver og ansvar. 
Lønn ved tiltredelse avtales mellom den enkelte ansatte og Fjellstyret. 

5.3 Lønnsregulering for 2017 

5.3.1 Norges Fjellstyresamband og Naturviterne gjennomfører årlige lønnsforhandlinger. Partene er enige om at 
forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, samt 
lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, offentlig ansatte og andre 
sammenlignbare tariffområder. Virkningstidspunktet for lønnsendringene er 1. juli 2017. 

Lokale personlige lønnstillegg kommer i tillegg til de enhver tid avtalte minstelønningene. 

5.3.2 Partene har avtalt følgende minstelønnsnivå: 

§ 5.3.2 Minstelønnstabell gjeldende fra 1.7.2017. 
Stillingsgruppe/   
  ansiennitet 

0 år, 2 år 4 år 6  år 8 år 10 år 16 år 

Stillinger med 
master/hovedfag 

479 200, 487 700 491 800 500 200 514 900 541 700 575 700 

Stillinger med bachelor 389 700, 397 200 423 700 429 100 474 600 484 400 505 800 
Andre fjelloppsyn 366 300, 372 700 397  700 401 400 445 400 462 200 468 300 

 

* Med «andre fjelloppsyn» menes fjelloppsyn uten utdannelse på master- eller bachelor/høyskolenivå ansatt før 1/5-
2010 og innmeldt i Naturviterne før 01.05.2012. 

Ansatte med lavere formell kompetanse enn bachelor/høyskole ansatt før 01.05.2010 i oppsynsstilling lønnes som 
bachelor/høyskole. 

De som omfattes av denne avtalen skal lønnes ut fra utdanningsnivå. Fjellstyre kan utlyse stillinger hvor det klart 
fremgår at stillingen vil bli lønnet på et lavere nivå. 

... » 
 

 
(5) Tariffhistorikken 
 

 
(6) Opprinnelig gjaldt tariffavtalen bare for fjelloppsyn. Tariffavtalen for perioden 2008–2009 hadde tittelen «Tariffavtale 

mellom fjelloppsyn organisert i Naturviterne og Norges Fjellstyresamband». I tariffavtalens § 1 Avtalens omfang første ledd 
het det: 

«Avtalen omfatter på den ene siden medlemmer av Naturviterne og Fjelloppsynsgruppa og på den andre 
siden Norges Fjellstyresamband (NFS) på vegne av fjellstyrer som har gitt forhandlingsfullmakt (jfr. 
vedlagt liste) 

... » 
 

 
(7) Tariffavtalen hadde en lønnstabell i § 4 som gjaldt for «fjelloppsyn i fast stilling». Etter denne ble lønnen bestemt etter 

ansiennitet. 
 

 
(8) Under tarifforhandlingene i 2008 ble partene enige om å sette ned et partssammensatt utvalg. I protokolltilførsel fra 

forhandlingene heter det om dette: 

«Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal gjøre en overordnet vurdering av tariffavtalens 
innretning. Herunder skal en vurdere arbeidsgiverrollen, Fjellstyresambandets rolle som avtalepart, 
lønnssystemet og tilleggene for daglig leder. Partene skal vurdere om det er hensiktsmessig å innføre en 
helseforsikring for de ansatte.» 

 

 
(9) Etter forslag fra utvalget ble det gjort endel endringer i tariffavtalen i 2010. Tariffavtalen fikk ny tittel og et utvidet omfang i 

punkt 1 til «[f]jellstyrenes ansatte organisert i Naturviterne». I punkt 5 Lønn og godtgjørelse ble bestemmelser om lønn tatt 
inn. De innledende bestemmelsene i punkt 5.1 og 5.2 samt 5.3.1 er tilsvarende dagens bestemmelser. Punkt 5.3.2 lød slik: 

«Partene har avtalt følgende minstelønnsnivå: 
Stillingsgruppe 0, 4 8 10 
Stillinger med hovedfag 345 000, 355 000 385 000 413 000 
Stillinger med bachelor 320 300, 345 000 348 000 403 000 

 

Ansatte med lavere formell kompetanse enn bachelor/høyskole ansatt før 01.05.2010 i oppsynsstillinger 
lønnes som bachelor/høyskole. 
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De som omfattes av denne avtalen skal lønnes ut fra utdanningsnivå. Fjellstyret kan utlyse stillinger hvor 
det klart fremgår at stillingen vil bli lønnet på et lavere nivå.» 

 

 
(10) I 2012 ble det gjort endringer i bestemmelsen om minstelønn i § 5.3.2. Kolonnen «[a]ndre fjelloppsyn» ble tatt inn i tabellen. 

Ved senere tariffrevisjoner er det ikke gjort endringer av betydning for saken; det er tatt inn to nye ansiennitetstrinn, og 
satsene er oppjustert. 

 

 
(11) Nærmere om bakgrunnen for tvisten 
 

 
(12) Saken har sin bakgrunn i en tvist om avlønning av en ansatt i Engerdal fjellstyre. A ble ansatt som kontormedarbeider i 

Engerdal fjellstyre fra 1. januar 2014. Hun har en bachelorgrad i reiseliv. Ved ansettelsen var hun uorganisert. Daglig leder i 
Engerdal fjellstyre, Ole Opseth, anbefalte henne å melde seg inn i Fellesforbundet for å sikre vanlig årlig lønnsjustering som 
andre ansatte fikk. Hun fulgte rådet. Senere ble hun fra annet hold rådet om å melde seg inn i Naturviterne og meldte seg inn 
i Naturviterne med virkning fra 1. desember 2015. I e-post 16. desember samme år fremsatte hun krav om at lønnen ble 
oppjustert i samsvar med minstelønnstabellen. Kravet ble avslått av daglig leder i e-post 25. februar 2016. Fra denne 
hitsettes: 

« ... 

Engerdal fjellstyre har som arbeidsgiver konsultert NFS i saken. Ved gjennomgang av saken viser det seg at 
det ikke er noen automatikk i at bytte av fagforening vil endre avlønningen. Bakgrunnen for din avlønning 
er fastsatt i arbeidsavtalen og den særavtalen som gjelder mellom fjellstyret og ansatte organisert i 
Fellesforbundet. 

Tolkningen som er lagt til grunn er at din stilling ikke faller inn under de kategoriene som er regulert 
gjennom tariffavtalen med Naturviterne. Rundt omkring i fjellstyrene er det en rekke stillinger som det ikke 
finnes lønnsmessig regulering for i tariffavtalen mellom NFS og Naturviterne. Det vises forøvrig til 
tariffavtalens § 5.3.2. om minstelønn og at avtalen gjelder ansatte i oppsynsstilling. Din ansettelse har en 
annen kategorisering, jfr arbeidsavtalen 

... » 
 

 
(13) A hadde, som det fremgår av brevet, blitt avlønnet i henhold til en «særavtale» mellom Fellesforbundet og Engerdal 

fjellstyre, hvor det også er en lønnstabell. 
 

 
(14) I brev 12. september 2017 fremsatte advokat Iuliana Pedersen i Naturviterne krav om forhandlinger med NFS i medhold av 

tariffavtalen. Forhandlingsmøte ble holdt 28. september samme år. Partene kom ikke til enighet, og i protokollen fra møtet er 
bakgrunnen for tvisten og partenes anførsler beskrevet slik: 

« ... 

Bakgrunn: 

Naturviterne har fremmet krav om at deres medlem A ansatt som kontormedarbeider i Engerdal fjellstyre 
skal være omfattet av Tariffavtalen i sin helhet herunder pkt. 5.3.2 Minstelønnstabell. NFS bestrider at A er 
omfattet av minstelønnstabellen fordi denne bare gjelder fjellstyrenes ansatte som er medlemmer av 
Naturviterne og har stillingstittel fjelloppsyn. 

... 

Naturviternes krav: 

Av tariffavtalens pkt. 1 går det fram at tariffavtalen omfatter fjellstyrenes ansatte organisert i Naturviterne. 
Av avtalens pkt. 5.3.2. siste avsnitt går det fram at «de som omfattes av denne avtale lønnes ut fra 
utdanningsnivå». Tariffavtalen har ingen unntaksbestemmelse for visse funksjoner slik at avtalen gjelder 
for alle ansatte i fjellstyrene med bachelor- eller mastergrad utdannelse, som er organisert i Naturviterne, 
uavhengig av stillingstittel. Selv om minstelønnstabellen har en kolonne for «Andre fjelloppsyn», kan ikke 
dette tolkes som at hele tabellen bare skal gjelde for fjelloppsyn. Dersom begge parter hadde ment at 
minstelønnstabellen bare skulle gjelde fjelloppsyn, måtte dette ha gått klarere fram av avtalen. 

At alle Naturviternes medlemmer skal omfattes av minstelønnstabellen i pkt. 5.3.2 støttes også av praksis. 
Naturviterne har ett annet medlem som er merkantilt ansatt i et fjellstyre (Lesja fjellstyre) og har 
bachelorgrad. Dette medlemmet har siden Tariffavtalens inngåelse i 2011, vært lønnet etter 
minstelønnstabellen i avtalens pkt. 5.3.2. 

A er medlem av Naturviterne og har bachelorgrad. Beregnet ansiennitet for A er 11 år. Tariffavtalen, 
herunder bestemmelsen om minstelønn inntatt i punkt 5.3, skulle dermed vært gjort gjeldende for A fra 
desember 2015. Naturviterne krever ut fra dette at A skal være omfattet av tariffavtalen i sin helhet, 
herunder bestemmelsen om minstelønn, jf. avtalens punkt 5.3.2. Hun skal dermed minimum ha den lønn 
som er avtalt i minstelønnstabellen for stillinger med bachelor og 10 års ansiennitet. Det kreves at As 
arbeidsavtale endres i samsvar med dette. 
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... 

NFS krav: 

NFS er enige i at alle ansatte i fjellstyrene som er medlemmer av Naturviterne omfattes av Tariffavtalen, jf. 
avtalens pkt. 1. Dette gjelder likevel ikke avtalens pkt. 5.3.2 Minstelønnstabell. Det går fram av 
bestemmelsens ordlyd og logikk at denne bare gjelder for fjelloppsynsstillinger. Dette viser seg gjennom at 
det er inntatt en tredje kolonne i pkt. 5.3.2. om at minstelønnstabellen også gjelder «Andre fjelloppsyn». 

NFS har i forhandlinger med Naturviterne om Tariffavtalens innhold tatt opp at det burde vært tatt inn en 
lønnstabell for andre typer stillinger enn fjelloppsyn, men har ikke fått gjennomslag for dette. 

NFS mener at utlysningsteksten til den aktuelle stillingen er klar på at det dreier seg om en rent 
administrativ stilling – altså ikke fjelloppsynsstilling. 

NFS mener at det å skifte organisasjonstilhørighet endrer ikke stillingsinnholdet og dermed generer høyere 
lønn. Hvis stillingen fortsatt er den administrative stillingen som A ble ansatt i, betyr ikke overgangen til 
Naturviterne at vedkommende nå er fjelloppsyn. 

NFS mener at det er også viktig å merke seg at tariffavtalen opererer med begrepet «stillinger» med 
master/bachelor. Altså ikke «ansatte». M.a.o. at det er stillingens krav til utdanningsnivå som er det 
avgjørende for lønnsnivået. I prinsippet er det godt mulig å ansette en med master i en assistentstilling, men 
lønna vedkommende får – som klart overkvalifisert – blir den samme som en ufaglært. Dette prinsippet 
ligger til grunn også i lønnssystemet i kommunesektoren og en rekke andre tariffområder. 

NFS mener at det gjennom forhandlinger etter Tariffavtalen pkt. 13 mellom NFS og Naturviterne, ikke kan 
tas stilling til hva et enkelt medlem ansatt i et lokalt fjellstyre skal ha i lønn. Det kan imidlertid fremmes 
krav om lokale lønnsforhandlinger mellom det enkelte medlem og det lokale fjellstyret. Oppnås ikke enighet 
etter lokale forhandlinger, kan NFS og Naturviterne ta stilling til den konkrete saken gjennom 
nemndsbehandling, jf. Tariffavtalen Vedlegg 1. 

... » 
 

 
(15) Naturviterne tok ut stevning for Arbeidsretten 12. juni 2018. NFS og Engerdal fjellstyre inngav tilsvar 20. august samme år. 

Hovedforhandling ble avholdt 10. og 11. januar 2019. Det ble avgitt forklaringer fra tre partsrepresentanter og ni vitner. 
 

 
(16) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(17) Naturviterne har i korte trekk anført: 
 

 
(18) Partene har hatt en felles forståelse om at minstelønnstabellen i § 5.3.2 omfatter alle Naturviternes medlemmer med 

bachelor- eller masterutdannelse som er ansatt i fjellstyrene. 
 

 
(19) Tariffavtalens virkeområde ble i 2010 utvidet fra bare å gjelde for fjelloppsyn til ansatte organiserte i Naturviterne uavhengig 

av stilling. At tariffavtalen dermed i utgangspunktet omfatter alle Naturviternes medlemmer ansatt i fjellstyrene, slik det 
følger av ordlyden i punkt 1.1, er partene enige om. NFS har aldri tidligere hevdet at virkeområdet for minstelønnstabellen i 
§ 5.3.2 skal ha et snevrere virkeområde enn dette. Av NFS' håndbok for fjellstyrene for perioden 2015–2019 fremgår det 
tvert imot at NFS har hatt samme oppfatning som Naturviterne. 

 

 
(20) Ordlyden i § 5.3.2 begrenser ikke minstelønnstabellens virkeområde til fjelloppsyn og stillinger med krav om bachelor- eller 

masterutdannelse, slik NFS og Engerdal fjellstyre hevder. Kolonnen «[a]ndre fjelloppsyn» var ikke med da tariffavtalen ble 
utvidet i 2010, men kom først inn i 2012. Endringen tok bare sikte på å fange opp seks-syv ansatte innen fjelloppsyn som 
ikke oppfylte utdannelseskravene og som var innmeldt i Naturviterne før 1. mai 2012. Kolonnen har forøvrig ikke noe med 
minstelønnstabellens virkeområde å gjøre. Det følger heller ikke av ordlyden i § 5.3.2 at tabellen bare gjelder stillinger med 
krav om bachelor eller master. Det er tilstrekkelig at personen som ansettes, har slik utdannelse. Av siste ledd i § 5.3.2 
fremgår det derimot klart at dem som er omfattet av tariffavtalen, skal lønnes etter utdannelsesnivå. De fremlagte 
stillingsannonsene viser dessuten at det i praksis ikke stilles krav om bachelor eller master for stillinger i fjellstyrene. KS' 
avtaler, som de saksøkte har vist til, er ikke sammenlignbare. 

 

 
(21) At dette er partenes felles forståelse, støttes av andre bestemmelser i tariffavtalen. Når det er gjort unntak fra hovedregelen 

om at tariffavtalen gjelder for alle medlemmer i Naturviterne, fremgår dette uttrykkelig av den enkelte bestemmelse. Dette 
gjelder for bestemmelsene om særlig uavhengig stilling i tariffavtalens punkt 3, regelen om særaldersgrense i punkt 9 og 
bestemmelsen om utstyr i punkt 11 tredje ledd. 

 

 
(22) Praksis støtter også at partene har hatt en felles forståelse. Ingen andre av Naturviternes medlemmer som har tilsvarende 

stilling og utdannelse som A, har blitt lønnet lavere enn minstelønnstabellen. 
 

 
(23) Unntaket i § 5.3.2 siste ledd er ikke aktuelt. Det fremgikk ikke av annonsen til stillingen som A fikk at stillingen ville bli 

lønnet på et lavere nivå. 
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(24) For det tilfelle at det ikke kan legges til grunn at partene har hatt en felles forståelse om at minstelønnstabellen omfatter alle 

Naturviternes medlemmer med master eller bachelor, tilsier de samme momentene at dette uansett må legges til grunn som 
den objektivt riktige forståelsen av bestemmelsen i § 5.3.2. 

 

 
(25) Hensynet til at regelen skal være enkel å praktisere støtter en slik forståelse. Det er ikke klare skiller mellom de ulike 

stillingene i fjellstyrene. Det er få ansatte ved hvert fjellstyre, og mange har kombinerte stillinger og utfører både 
kontorarbeid og oppsynsarbeid. Det vil derfor kunne være uklart hvem som omfattes av minstelønnstabellen. 

 

 
(26) Det er dessuten NFS som hevder at det gjelder en begrensning som ikke fremgår av ordlyden i § 5.3.2. Det tariffrettslige 

klarhetskravet tilsier da at avtalen tolkes i disfavør av NFS, jf. ARD 1998 131 og ARD 2008 25. Det er NFS som burde ha 
uttrykt seg klarere. 

 

 
(27) Naturviternes medlem A skal på denne bakgrunn avlønnes i tråd med minstelønnstabellen i § 5.3.2, og Engerdal fjellstyre har 

opptrådt tariffstridig. Det kreves etterbetaling fra kravet ble fremsatt 16. desember 2015. 
 

 
(28) Naturviterne har nedlagt slik endret påstand: 

«1. Tariffavtalen § 5.3.2 Minstelønnstabell omfatter alle ansatte i fjellstyrene organisert i Naturviterne med 
utdannelse på bachelor- eller masternivå. 

2. Det er brudd på tariffavtalen å ikke lønne A etter tariffavtalen § 5.3.2 Minstelønnstabell. A har krav på 
lønn i henhold til utdannelse og avtalt lønnsansiennitet. 

3. Engerdal fjellstyre dømmes til å etterbetale A den lønn hun har tapt som følge av den tariffstridige 
handling beskrevet i punkt 2.» 

 

 
(29) Norges Fjellstyresamband og Engerdal fjellstyre har i korte trekk anført: 
 

 
(30) Virkeområdet til minstelønnstabellen i § 5.3.2 er begrenset til å gjelde stillinger med krav om master/hovedfag eller bachelor, 

og i praksis er dette stillingsgruppen fjelloppsyn. Det innebærer at kontormedarbeiderstillinger, som det ikke stilles slike krav 
til, faller utenfor tabellens virkeområde. 

 

 
(31) Både ordlyden i minstelønnstabellen og tariffhistorikken støtter denne tolkningen. 
 

 
(32) Endringene i tariffavtalen i 2010 ble gjennomført etter forslag fra et partssammensatt utvalg som ble satt ned i 2008. 

Avtalens anvendelsesområde ble da utvidet til å skulle omfatte alle ansatte naturvitere i fjellstyrene. Minstelønnstabellen i § 
5.3.2 ble laget med to stillingsgrupper: stilling med krav om master/hovedfag og stilling med krav om bachelor. Tabellen var 
primært ment å regulere stilling som fjelloppsyn. NFS la til grunn at tariffavtalen omfattet personer som var naturvitere, og at 
det dermed var master- og bachelorutdannelse innen naturvitenskapelige fag man siktet til med tabellen. Det er stillingens 
kompetansekrav som danner grunnlag for lønnsfastsettelsen. Dette er vanlig i kommunal sektor, jf. Hovedtariffavtalen i KS-
området 2018–2020. 

 

 
(33) At partene har ment at minstelønnstabellen begrenser seg til fjelloppsyn, støttes av enigheten mellom partene i 2010 om at 

minstelønnsnivået skulle heves betraktelig, og gjennomføringen av dette i 2012 i minstelønnstabellen. Det fremgår 
uttrykkelig av protokolltilførsel 2 til tariffavtalen fra 2010 at lønnshevingen bare gjaldt for ansatte fjelloppsyn med 
master/hovedfag. Hvis partene mente at tabellen også omfattet andre enn fjelloppsyn, ville det ha vært naturlig å diskutere 
denne ansattegruppen. 

 

 
(34) Dette støttes videre av at partene i 2012 ble enige om en ny kolonne i minstelønnstabellen for «[a]ndre fjelloppsyn». Med 

dette ble ansatte innen fjelloppsyn uten master eller bachelor tatt inn i minstelønnstabellen. Ordlyden tilsier at de øvrige 
kolonnene bare gjelder fjelloppsyn. 

 

 
(35) De sentrale lønnsforhandlingene har alltid vært innrettet mot stillinger med naturvitenskapelig utdannelseskrav i 

master/hovedfag og bachelor og fjelloppsyn, jf. vitneforklaringene. 
 

 
(36) På bakgrunn av at Naturviterne tar opp medlemmer som ikke har stillingen fjelloppsyn, og som heller ikke har høyere 

naturvitenskapelig utdannelse, har NFS tatt opp behovet for en egen lønnstabell for andre stillinger. Naturviterne har ikke 
vært interessert i dette. Engerdal fjellstyre har tatt konsekvensen av dette og inngått en tariffavtale med Fellesforbundet for to 
ansatte som ikke er fjelloppsyn. 

 

 
(37) Formuleringen i § 5.3.2 siste ledd om at «[d]e som omfattes av denne avtalen skal lønnes ut fra utdanningsnivå», kan ikke 

anses som tariffavtalens hovedregel. Underpunkter og tekst som inngår i underpunkter, kan ikke løftes opp og tolkes som en 
hovedregel. Hovedbestemmelsene om lønnsfastsettelse som kommer til anvendelse for alle ansatte som er medlemmer i 
Naturviterne, følger av bestemmelsene i punkt 5.1 og 5.2. 
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(38) At noen fjellstyrer har valgt å avlønne kontormedarbeidere etter minstelønnstabellen, er heller ikke avgjørende. Tariffavtalen 

er ikke til hinder for at det enkelte fjellstyre velger å gjøre dette. En slik lokal praksis er ikke bindende for tariffpartene. Det 
er i realiteten dette som er kommet til uttrykk i NFS' håndbok for fjellstyrene for perioden 2015–2019. 

 

 
(39) Det har aldri vært tema mellom partene at også andre medlemmer av Naturviterne enn fjelloppsyn skulle være omfattet av 

minstelønnstabellen. Dette kom først opp da A fremsatte krav i 2015 etter å ha blitt medlem av Naturviterne. Hun ble da 
omfattet av tariffavtalen, men ikke av minstelønnstabellen ettersom hun er ansatt i stilling som kontormedarbeider uten krav 
om bachelor- eller masterutdannelse. Selv om hun senere har tatt videreutdannelse og fått økt kompetanse, endrer ikke dette 
på stillingen. Hun har blitt avlønnet i samsvar med tariffavtalen punkt 5.2. 

 

 
(40) Norges Fjellstyresamband og Engerdal fjellstyre har nedlagt slik endret påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(41) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(42) Arbeidsretten er kommet til at saksøker må gis medhold, og vil bemerke: 
 

 
(43) Av tariffavtalen punkt 1 fremgår det at tariffavtalen gjelder «[f]jellstyrenes ansatte organisert i Naturviterne», jf. avsnitt 3. 

Partene er enige om at dette betyr at tariffavtalen i utgangspunktet omfatter alle ansatte i fjellstyrene som er medlemmer i 
Naturviterne. NFS og Engerdal fjellstyre hevder at minstelønnstabellen i § 5.3.2 har et snevrere anvendelsesområde enn dette 
og bare gjelder ansatte i stillinger med krav om bachelorgrad eller mastergrad/hovedfag, i praksis fjelloppsynstillinger. 

 

 
(44) Tariffavtalen fikk sitt någjeldende anvendelsesområde ved tariffrevisjonen i 2010. Før dette gjaldt den bare for fjelloppsyn. 

Det ble samtidig gjort endel endringer i lønnssystemet. Utdannelse skulle være sentralt for avlønningen, og det ble innført en 
minstelønnstabell basert på utdannelse i tariffavtalens punkt 5.3.2. Minstelønnstabellen hadde ikke en tilsvarende innledende 
formulering som lønnstabellen i tariffavtalen fra 2008 om at «[f]or fjelloppsyn i fast stilling gjelder følgende lønnsplan ... «, 
jf. avsnitt 6. Minstelønnstabellen ble i 2010 inndelt i to stillingsgrupper: «[s]tillinger med master/hovedfag» og «[s]tillinger 
med bachelor» uten at fjelloppsyn var nevnt i tabellen, jf. avsnitt 9. Det kan dermed ikke utledes av ordlyden til selve 
tabellen, slik den lød på dette tidspunktet, at den bare skulle være begrenset til fjelloppsyn. 

 

 
(45) I 2012 ble kolonnen «[a]ndre fjelloppsyn» tatt inn i minstelønnstabellen, og minstelønnstabellen fikk den utformingen som 

den har i dag. Umiddelbart kan denne formuleringen tilsi at de øvrige kolonnene bare sikter til fjelloppsynsstillinger. I 
tariffavtalen er «andre fjelloppsyn» definert som «fjelloppsyn uten utdannelse på master – eller bachelor/høyskolenivå ansatt 
før 1/5-2010 og innmeldt i Naturviterne før 1/5-2012». Basert på bevisførselen legger retten til grunn at denne endringen var 
ment å fange opp en liten gruppe på seks til syv ansatte i fjelloppsynsstillinger som ikke oppfylte utdannelseskravene etter 
minstelønnstabellen og som hadde meldt seg inn i Naturviterne mellom 1. mai 2010 og 1. mai 2012. For ansatte i 
oppsynsstillinger som hadde lavere formell kompetanse enn bachelor/høyskole og som var ansatt før 2010, fulgte det 
allerede av punkt 5.3.2 at disse skulle avlønnes tilsvarende stillinger med bachelor. Noe mer enn dette finner ikke retten 
grunnlag for å utlede av tilføyelsen til minstelønnstabellen i 2012. Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter for at meningen var 
at ansatte i andre stillinger enn fjelloppsyn, og som oppfyller utdannelseskravene, ikke skulle være omfattet av 
minstelønnstabellen. 

 

 
(46) Da tariffavtalen ble utvidet til å gjelde alle ansatte i fjellstyrene organisert i Naturviterne i 2010, ble det ikke gjort noe 

uttrykkelig unntak for minstelønnstabellen i punkt 5.3.2. Tvert imot fulgte det av bestemmelsens siste ledd, slik det 
fremdeles gjør, at «[d]e som omfattes av denne avtalen skal lønnes ut fra utdanningsnivå», jf. avsnitt 4. Retten viser også til 
at utdannelse er trukket frem som et sentralt element for avlønningen i de innledende bestemmelsene i punkt 5.1 og 5.2 som 
NFS mener gjelder alle ansatte. De øvrige bestemmelsene i punkt 5 taler derfor mot at minstelønnstabellen skal være 
begrenset til fjelloppsynsstillinger. Det samme gjør – og i enda større grad – tariffavtalens systematikk forøvrig. I flere andre 
bestemmelser i tariffavtalen er rekkevidden uttrykkelig begrenset til fjelloppsyn. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om 
særaldersgrense i punkt 9 og bestemmelsen om utstyr i punkt 11 tredje ledd. 

 

 
(47) NFS har anført at protokolltilførsel 2 til tarifforhandlingene i 2010 viser at minstelønnstabellen bare gjelder 

fjelloppsynsstillinger. Protokollen lyder: 

«Protokolltilførsel 2 

Partene er enige om en særskilt heving av minstelønnsnivået for ansatte fjelloppsyn med master/hovedfag i 
2011 og 2012. 

I 2012 skal lønnsnivået minst være på linje med minstelønningene for stillinger med mastergrad i KS-
området, med tillegg for den delen av lønnsoppgjørene i KS-området i 2010, 2011 og 2012 som blir fordelt 
ved lokale forhandlinger. 

Den særskilte hevingen skal ikke belaste lønnsutviklingen for ansatte med utdanning på bachelornivå.» 
 

 
(48) Det fremkommer ikke noe direkte av protokollen om at minstelønnstabellen er begrenset til fjelloppsynsstillinger. I første 
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avsnitt heter det riktignok at det skulles gis en særskilt heving av minstelønnsnivået for «ansatte fjelloppsyn» med 
master/hovedfag. Etter det opplyste ble det også gjort en særskilt heving av satsene for «[s]tillinger med master/hovedfag». 
Av protokollens siste avsnitt fremgår det imidlertid at lønnshevingen ikke skulle belaste lønnsutviklingen «for ansatte» med 
utdannelse på bachelornivå. Her snakkes det dermed ikke bare om fjelloppsynsstillinger. Slik retten ser det, innebærer denne 
uklare ordbruken at det ikke kan legges noe vekt på protokolltilførselen for sakens tolkningsspørsmål. 

 

 
(49) Da tariffavtalen ble utvidet til å gjelde alle ansatte i fjellstyrene i 2010, var det, slik Arbeidsretten ser det, utvilsomt NFS som 

burde ha sørget for at en begrensning av anvendelsesområdet til minstelønnstabellen hadde kommet klart til uttrykk. Det er 
ikke avgjørende om NFS var av den oppfatning at det bare var aktuelt for Naturviterne å organisere personer med 
naturvitenskapelig utdannelse. Retten viser til at det i tariffavtalen punkt 1.3 klart fremgår at det med hensyn til hvilke 
utdannelseskrav som stilles for å bli medlem i Naturviterne, «henvises .. til § 2 i vedlagte lover for Naturviterne». Av 
vedtektene til Naturviterne fra 2017 følger at hovedstyret i organisasjonen etter søknad kan ta opp andre enn personer med 
høyere naturvitenskapelig utdannelse på mastergrad/hovedfagsnivå. Henvisningen til vedtektene og opptaksmulighetene var 
de samme i 2010. 

 

 
(50) NFS hevder videre å ha tatt opp behovet for en egen lønnstabell for andre stillinger enn fjelloppsyn. Basert på parts- og 

vitneforklaringer er det uklart hva konkret som er blitt diskutert og i hvilke sammenhenger. Det er ikke fremsatt noe krav 
eller tatt noen forbehold, og det er ikke fremlagt noe skriftlig materiale. NFS har selv erkjent at uenigheten om lønnstabellens 
virkeområde først kom opp med denne saken. Retten kan derfor ikke se at dette endrer på at NFS burde har sørget for en 
presisering som dekket sitt syn. Når dette ikke er gjort, er det NFS som må bære risikoen. 

 

 
(51) På denne bakgrunn har retten kommet til at minstelønnstabellen gjelder generelt for alle ansatte i fjellstyrene som er 

organisert i Naturviterne, og som oppfyller utdannelseskravene. Minstelønnstabellen er ikke begrenset til 
fjelloppsynsstillinger, og den oppstiller ikke et vilkår om at det må være snakk om en stilling med krav om master- eller 
bachelorutdannelse. At det er stillingens kompetansekrav som er styrende for lønnsfastsettelsen i kommunal sektor, jf. 
Hovedtariffavtalen KS-området, er ikke avgjørende. Den gjelder et annet tariffområde. Dessuten er ordlyden i lønnstabellen i 
den avtalen en annen; der snakkes det uttrykkelig om «[s]tillinger med krav» om ulik utdannelse. Retten viser også til at 
ingen av de stillingsannonsene for fjelloppsynsstillinger som er fremlagt, nevner at det er krav om bestemt utdannelse. 

 

 
(52) Det var dermed tariffbrudd ikke å avlønne A i henhold til minstelønnstabellen. Det er også nedlagt påstand om at Engerdal 

fjellstyre skal foreta etterbetaling fra 16. desember 2015. For det tilfelle at Arbeidsretten skulle gi Naturviterne medhold i 
påstandens punkt 1 og 2, er det ikke fremmet innsigelser til dette. Naturviterne må derfor gis medhold i påstandens punkt 3. 

 

 
(53) Dommen er enstemmig. 

 

SLUTNING 
 

1. Tariffavtalens § 5.3.2 Minstelønnstabell omfatter alle ansatte i fjellstyrene organisert i 
Naturviterne og med utdannelse på bachelor- eller masternivå. 

 

2. Det er brudd på tariffavtalen ikke å lønne A etter tariffavtalens § 5.3.2 Minstelønnstabell. A har 
krav på lønn i henhold til utdannelse og avtalt lønnsansiennitet. 

 

3. Engerdal fjellstyre dømmes til å etterbetale A den lønnen som hun har tapt som følge av den 
tariffstridige handlingen beskrevet i punkt 2. 
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Arbeidsretten - Dom - AR-2019-5 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom 
Dato 2019-01-15 
Publisert AR-2019-5 
Stikkord Tariffbundethet – overgangsforhandlinger. Ettervirkning. Ufravikelighet. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist knyttet til endring av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med at 

Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjort gjeldende ved Kantarellen bo- og 
rehabiliteringssenter og ved Grefsenhjemmet. NSF anførte at endringene var 
tariffstridige fordi overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 ikke var 
fullført og fordi en merknad til overenskomsten presiserte at gjennomføring av 
overenskomsten ikke skulle føre til at de ansatte fikk forringet lønns- og 
arbeidsvilkår. Det var også spørsmål om Hovedavtalen var til hinder for at 
overenskomsten først fikk virkning for Kantarellen i ettervirkningsperioden. 
Arbeidsretten kom til at arbeidsgiverne ikke hadde opptrådt tariffstridig. 
Hovedavtalen oppstilte en forhandlingsplikt, men oppstilte ikke nærmere krav til 
innholdet i eller utfallet av forhandlingene. Slik saken lå an, var det ikke 
nødvendig for Arbeidsretten å gå inn på i hvilke tilfeller forhandlingskravet ville 
være en skranke på gjennomføring av tariffavtale. For Grefsenhjemmet var det 
enkelte mangler ved forhandlingsprosessen, men Arbeidsretten kom til at dette 
likevel ikke var av en slik art at overenskomsten ikke kunne få virkning i samsvar 
med utgangspunktet i Hovedavtalen § 3-7. Det var heller ikke tariffstridig at 
overenskomsten først fikk virkning i ettervirkningsperioden når det her var avklart 
hvilken tariffavtale som skulle gjøres gjeldende, og kravet om å gjøre 
overenskomsten gjeldende var fremmet i tariffperioden. Arbeidsretten kom til at 
merknaden til overenskomsten ikke var anvendelig i en situasjon hvor 
virksomhetene fra før var bundet av en tariffavtale. Merknader om at adgangen til 
endring av lønns- og arbeidsvilkår kan være avskåret på annet grunnlag, sml. 
ARD-1926-110. 

Saksgang Saksnr: 15/2010 og 16/2018 Lnr.: AR-2019-5. 
Parter I hovedsøksmålet: Næringslivets Hovedorganisasjon, med NHO Service og Handel 

(Advokat Kurt Weltzien og advokat Anne-Beth Engan) mot Norges 
Sykepleierforbund (Advokat Magnus Buflod). I motsøksmålet: Norges 
Sykepleierforbund (Advokat Magnus Buflod) mot 1. Næringslivets 
Hovedorganisasjon, med NHO Service og Handel 2. Aleris Omsorg AS 3. 
Grefsenhjemmet (Advokat Kurt Weltzien og advokat Anne-Beth Engan). 

Forfatter Tron Løkken Sundet, Alexander Næss Skjønberg, Liv Gjølstad, Niels Selmer 
Schweigaard, Gerd Torkildson, Axel Thuve og Anne Merete Bull. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Kravet til overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6, og tolkning og anvendelse av merknad til 
Pleie- og omsorgsoverenskomsten. 
 
(1) Saken gjelder spørsmål om plikten til å gjennomføre overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen NSF-
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NHO § 3-7 nr. 6 begrenser adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkår som følge av at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten gjøres gjeldende i en virksomhet, og om en merknad til Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten begrenser adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkår. 

 

 
(2) Tvisten står mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel på ene 

siden og Norsk Sykepleierforbund (NSF) på den andre siden. I motsøksmålet fra NSF er det nedlagt 
påstand mot Aleris Omsorg AS og Grefsenhjemmet, som begge er medlemmer av NHO/NHO Service 
og Handel. Partene er bundet av Hovedavtalen NSF-NHO 2018–2021 og Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten mellom NSF og NHO/NHO Service og Handel. Den foreliggende tvisten 
knytter seg til tariffperiodene 2014–2016 og 2016–2018. 

 

 
(3) Bakgrunn for saken 
 

 
(4) Saken gjelder tvister som har oppstått i forbindelse med at Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjort 

gjeldende for Grefsenhjemmet og Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter. 
 

 
(5) Tvisten knyttet til Grefsenhjemmet 
 

 
(6) Grefsenhjemmet er et privat sykehjem i Oslo som eies av en stiftelse tilknyttet Grefsen menighet. 

Sykehjemmet samarbeider med Oslo kommune, som betaler for kjøp av sykehjemsplasser. 
Grefsenhjemmet var opprinnelig tilsluttet arbeidsgiverforeningen Virke og tariffbundet. 
Grefsenhjemmet meldte seg ut av Virke og inn i NHO 28. januar 2014. I 
e-post 13. februar 2014 ble de tillitsvalgte innkalt til møte med KLP for å drøfte spørsmål knyttet til 
endring av pensjonsordning. I brev fra NSF 10. april 2014 til NHO Service og Handel, fremmet 
forbundet krav om at Pleie- og omsorgsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende fra 1. mai 2014. NHO 
aksepterte kravet i brev 18. september 2014. 

 

 
(7) Daglig leder ved Grefsenhjemmet tok 22. september 2014 kontakt med tillitsvalgt for NSF, Marianne 

Carolin for å avklare hvilke særavtaler forbundet hadde i den tiden virksomheten var tilsluttet Virke. I 
e-post 22. september 2014 opplyste Carolin at forbundet hadde en særavtale om stabiliseringstillegg. 
Stabiliseringstillegget er et særskilt lønnstillegg som kom inn i tariffavtalene for Oslo kommune og 
daværende APO i 1999, og som gis til ansatte med mer enn henholdsvis 4 og 12 års ansiennitet. 
Formålet med tillegget var å rekruttere og beholde sykepleiere ansatt på sykehjem. Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten har ikke et tilsvarende tillegg. 

 

 
(8) NSF fremmet krav om stabiliseringstillegg for tiden både før og etter at Virke-avtalen opphørte. I 

styrevedtak 8. desember 2015 ble kravet avvist. For arbeidstakere som hadde fått utbetalt tillegg, ville 
siste utbetaling av tillegget opphøre fra januar 2016. Fra dette tidspunkt avviklet Grefsenhjemmet 
ordningen med stabiliseringstillegg. I brev fra advokat Tore Dahlstrøm i NSF til NHO Service og 
Handel 4. april 2016 uttales det: 

«Selv om stabiliseringstillegget ikke er videreført i tariffavtalen i NHO Service, vil NSF anføre at de 
angjeldende arbeidstakere også har krav på fremtidig utbetaling av tillegget som en individuell rettighet, og 
må anses som en del av den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale. Stabiliseringstillegget har vært en del av 
arbeidstakernes ordinære lønn som skal gis som et tillegg til den til enhver tid fastsatte grunnlønn. 

NSF vil anføre at Grefsenhjemmet ikke ensidig kan fjerne stabiliseringstillegget til arbeidstakere som har 
opparbeidet denne rettigheten før Grefsenhjemmet ble medlem av NHO Service.» 

 

 
(9) NHO Service fremmet i brev 15. april 2016 forslag til en minnelig løsning, men dette førte ikke frem. 10 sykepleiere ved 

Grefsenhjemmet tok ut 30. april 2017 stevning for Oslo tingrett med krav om etterbetaling av tariffmessige tillegg som 
tidligere fulgte av Virke-overenskomsten. NHO ønsket avklaring av de tariffrettslige spørsmålene, og saken for tingretten er 
stanset i påvente av Arbeidsrettens dom i saken. Det vises for øvrig til Arbeidsrettens merknader nedenfor om 
forhandlingsprosessen som ble gjennomført ved overgangen til Pleie- og omsorgsoverenskomsten. 

 

 
(10) Tvisten knyttet til Kantarellen 
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(11) Aleris Omsorg AS (heretter Aleris) har vært tilsluttet NHO siden 1999 og driver flere sykehjem i Oslo. Den 1. juni 2014 
overtok Aleris driften av Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter fra Oslo kommune. Overtakelsen skjedde gjennom en 
virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(12) Virksomheten ved Kantarellen var bundet av overenskomsten for Oslo kommune (Dok 25). Aleris avga erklæring etter 

arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd for å reservere seg mot å bli bundet av denne overenskomsten. Det oppstod tvist mellom 
Aleris på den ene siden og Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) på den andre siden om erklæringen var fremsatt 
i rett tid eller om Aleris var bundet av overenskomsten som en direkteavtale for tariffperioden 2014–2016. 

 

 
(13) NHO Service og Handel fremmet i brev 10. november 2014 til Fagforbundet og NSF krav om at Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende for Kantarellen. For det tilfellet at virksomheten var bundet av 
overenskomsten for Oslo kommune som en direkteavtale, ble denne sagt opp. I brevet uttales det: 

«Aleris Omsorg AS og henholdsvis NSF og Fagforbundet er uenige om hvorvidt bedriften i tide har utøvet 
sin rett til å reservere seg mot tariffavtalene som gjaldt mellom Oslo kommune og NSF/Fagforbundet. 
Tvisten er pr. dags dato ikke avklart. 

Krav om opprettelse av Pleie- og omsorgsoverenskomsten 

For det tilfellet at bedriften anses å ha utøvd reservasjonsretten etter aml. § 16-2, 2. ledd innenfor 
treukersfristen, er ikke bedriften bundet av noen direkteavtale. 

Under henvisning til Hovedavtalen mellom NHO og NSF § 3-7 krever NHO Service at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten, avtale nummer 481, mellom NHO/NHO Service og LO/Fagforbundet gjøres 
gjeldende på Kantarellen sykehjem med virkning fra 1. juni 2014. 

Under henvisning til Hovedavtalen mellom NHO og LO § 3-7 krever NHO Service at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten, avtale nummer 527, mellom NHO/NHO Service og Sykepleierforbundet gjøres 
gjeldende med virkning fra 1. juni 2014. 

Oppsigelse av direkteavtale og krav om opprettelse av Pleie- og omsorgsoverenskomsten 

For det tilfellet at Aleris Omsorg AS kan anses å ha oversittet fristen for å reservere seg, er konsekvensen at 
bedriften er bundet av en direkteavtale med NSF og Fagforbundet på Kantarellen sykehjem. 

Under denne forutsetning og på vegne av vårt medlem sies herved direkteavtalen med eventuelle særavtaler 
opp, slik at den gjelder frem til utløpstidspunktet som er 30. april 2016. Pleie- og omsorgsoverenskomstene 
som nevnt ovenfor kreves opprettet fra 1. mai 2016.» 

 

 
(14) Bortfall av direkteavtalen kunne få konsekvenser for størrelsen på kvelds- og nattillegget og for retten til 

stabiliseringstillegget. Kvelds- og nattillegget var i direkteavtalen angitt som en prosentsats, mens det i overenskomsten er et 
kronebeløp. 

 

 
(15) Forhandlinger om gjennomføring av Pleie- og omsorgsoverenskomsten begynte høsten 2015 og pågikk til sommeren 2016. 

For en mer utførlig redegjørelse for kontakten mellom partene og tema for forhandlingene, vises det til Arbeidsrettens 
merknader nedenfor. Aleris sendte 25. april 2016 ut et informasjonsskriv til de ansatte ved Kantarellen hvor det uttales at 
selskapet ønsket en felles lønnspolitikk for virksomhetene, og at man jobbet med dette «i sammenheng med 
overgangsforhandlinger på Kantarellen». Aleris presiserte samtidig at det var Pleie- og omsorgsoverenskomsten som ville 
gjelde fra 1. mai 2016, men at tidligere vilkår ville bli forlenget til 30. juni 2016: 

«Vi opplever at vi fortsatt har et utgangspunkt for forhandling og ønsker derfor et nytt møte med 
foreningene, antakelig i juni. I og med at nåværende tariffavtale er sagt opp og Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten vil gjelde fra 1.5.2016, vil vi med dette informere om at vi velger å videreføre 
eksisterende vilkår inntil 30.6.2016.» 

 

 
(16) I informasjonsskriv 20. juni 2016 meddelte Aleris at det den 10. juni samme år hadde blitt klart at overgangsforhandlingene 

mellom Aleris, Fagforbundet og NSF ikke ville føre frem, og at betingelsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten ville gjelde 
fra 1. juli 2016. I skrivet uttales det: 

«Overgangsforhandlinger med NSF og Fagforbundet om overgang til Pleie- og omsorgsoverenskomsten ved 
Kantarellen har pågått siden høsten 2015. Siste møte var avtalt mandag 13. juni. Aleris Omsorg håpet her å 
komme til enighet med NSF og Fagforbundet. På grunn av positive signaler om at partene ville komme til 
enighet, valgte Aleris Omsorg å midlertidig videreføre betingelsene i Oslo kommunes tariffavtale i to 
måneder inntil 30.6.2016. Fredag 10. juni ble det imidlertid klart at partene står for langt fra hverandre, og 
det ble derfor brudd i forhandlingene. Saken er nå løftet til sentralt nivå, og vi avventer tilbakemelding 
derfra. 

Som resultat av dette vil betingelsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelde ved Kantarellen fra 1. juli 
2016.» 

 

 
(17) I denne perioden pågikk tariffrevisjonen for Pleie- og omsorgsoverenskomsten, og det var brudd i de sentrale forhandlingene. 
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Ny Pleie- og omsorgsoverenskomst ble vedtatt etter uravstemning 14. november 2016. Det oppstod etter hvert tvist om 
adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkår som følge av at overenskomsten ble gjort gjeldende. 

 

 
(18) Tvisteforløpet 
 

 
(19) Forhandlinger mellom NHO og NSF om tvisten ved Kantarellen og Grefsenhjemmet ble gjennomført 22. november 2017. I 

protokollen er partenes anførsler gjengitt slik: 

« NSF anfører at inntil overgangsforhandlinger etter HA § 3-7 nr. 6 er fullført kan det ikke gjøres endringer 
i lønns- og arbeidsvilkår. I dette tilfellet følger det i tillegg av merknaden i Pleie- og omsorgsoverenskomsten 
at ingen av de ansatte skal få sines lønns- og arbeidsvilkår forringet som følge av at overenskomsten gjøres 
gjeldende. På denne bakgrunn var det tariffstridig av bedriften å redusere blant annet kvelds- natt og 
helgetillegg sammenliknet med det de ansatte hadde før Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjort 
gjeldende på Kantarellen. 

Av samme grunn var det tariffstridig å fjerne stabiliseringstillegget for ansatte ved Grefsenhjemmet. 

Videre var det tariffstridig og ulovlig at bedriften fra 01.07.2016 sluttet å lønne de ansatte i 
overensstemmelse med direkteavtalen med NSF, da denne hadde ettervirkning frem til ny Pleie- og 
omsorgsoverenskomst var sluttet. Det vises til protokoll mellom organisasjonene av 7. juli 2016. 

Med bakgrunn i ovenstående forståelse kreves tariffmessig etterbetaling til berørte arbeidstakere. 

NHO anfører at ved overgang til ny overenskomst kan virksomheten endre betingelser til det som følger av 
ny overenskomst. En tariffavtale er en helhetlig regulering av lønns- og arbeidsvilkår og dersom man skulle 
ta med seg betingelser fra en overenskomst over til ny overenskomst ville dette ofte medføre dobbelt 
regulering. 

Det skal ved overgang gjennomføres forhandlinger, men dersom man ikke blir enige så kan arbeidsgiver 
ensidig velge å gjøre betingelser fra ny overenskomst gjeldende. En slik forståelse av forhandlinger er den 
ordinære forståelsen av begrepet innenfor tariffretten. Det samme må gjelde etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6. 

Unnlatelse av å gjennomføre forhandlinger kan på denne bakgrunn ikke ha den konsekvens at vilkår fra 
forhenværende avtale videreføres. 

Det anføres at det er gjennomført overgangsforhandlinger ved Kantarellen Bo- og Servicesenter og 
Grefsenhjemmet. 

Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelder etter sin ordlyd bare der overenskomsten gjøres 
gjeldende for nye uorganiserte arbeidssteder/bedrifter. Kantarellen Bo- og Servicesenter var bundet av 
tariffavtale før overgang til NHO og Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Denne merknaden kommer derfor 
ikke til anvendelse i dette tilfellet. 

Frem til tariffoppgjøret 2016 var lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte ved Kantarellen Bo- og 
Servicesenter tariffavtaleregulert. Bedriften hadde meldt seg inn i NHO og det var forut for utløpet av Pleie- 
og omsorgsoverenskomsten 2014–2016 klart at de skulle inn på denne avtalen fra 1. mai 2016. 

Det er NHOs standpunkt at ettervirkning forutsetter at man blir bundet av den avtale man utleder 
ettervirkning fra etter tarifforhandlingene er avsluttet. For de ansatte ved Kantarellen Bo- og 
behandlingssenter er det derfor Pleie- og omsorgsoverenskomsten som har ettervirkning. 

De ansatte ved Kantarellen Bo- og Servicesenter ville bli bundet av forhandlingsresultatet og de kunne tas 
ut i streik ved en eventuell konflikt på denne avtalen. Det er NHOs syn at tidligere tariffavtale derfor 
opphørte fra det tidspunkt de ble omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten uavhengig av 
forhandlingsforløpet. De fikk også etterbetalt satsøkninger etter oppgjøret på Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten. 

NHO anfører at det ikke foreligger tariffbrudd og at det heller ikke er grunnlag for etterbetaling. « 
 

 
(20) NHO tok ut stevning for Arbeidsretten 6. juni 2018, og NSF innga tilsvar og stevning i motsøksmål 14. september 2018. 

Tvisten knyttet til Kantarellen er sak nr. 15/2018 og tvisten knyttet til Grefsenhjemmet er sak nr. 16/2018. Sakene er forent 
til felles behandling og pådømmelse, jf. arbeidstvistloven § 47. 

 

 
(21) Hovedforhandling ble gjennomført 3.-6. desember 2018. Da NHO også har reist sak mot LO/Fagforbundet i en parallell tvist 

ved Kantarellen (sak nr. 14/2018), har partene anmodet om at sakene skulle behandles i en felles hovedforhandling. 
Hovedforhandlingen har vært lagt opp i samsvar med dette. Fire partsrepresentanter og ni vitner avga forklaring, og det ble 
fremlagt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 

 

 
(22) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(23) Næringslivets Hovedorganisasjon, med NHO Service og Handel, Aleris Omsorg AS og Grefsenhjemmet har i korte trekk 

anført: 
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(24) Hovedavtalen § 3-7 oppstiller tre materielle vilkår for å gjøre en tariffavtale gjeldende i tariffperioden: Bedriften må være 

medlem av NHO, NSF må ha medlemmer i bedriften og kravet må gjelde en bestående avtale. Kravet til 
overgangsforhandlinger er en saksbehandlingsregel. Etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 skal Pleie- og omsorgsoverenskomsten 
gjøres gjeldende fra kravstidspunktet eller fra utløpstidspunktet for tariffavtalen som tidligere gjaldt for virksomheten. Dette 
bidrar til å effektivisere prosessen. Sendrektighet fra motparten får ingen virkning for gjennomføringen av tariffavtalen. Det 
kan derfor ikke oppstilles et vilkår om at overgangsforhandlingene må være sluttført før tariffavtalen kan gjøres gjeldende. 

 

 
(25) Dersom bedriften allerede er bundet av tariffavtale, presiseres det i Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 at den nye tariffavtalen først 

gjelder etter at den tariffavtalen som bedriften var bundet av, er brakt til opphør. Arbeidsgiver kan ikke være avskåret fra å 
gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten i samsvar med Hovedavtalens regler dersom overenskomsten på det aktuelle 
tidspunktet har ettervirkning. Kravet om å gjøre gjeldende overenskomsten ble fremmet i tariffperioden. Det følger av 
Hovedavtalens system at overenskomsten skal gjøres gjeldende så snart tariffavtalen som allerede gjelder for virksomheten, 
er brakt til opphør. Dersom bedriften allerede har tariffavtale, vil man jevnlig komme i den situasjon at den bestående avtalen 
først gjøres gjeldende i ettervirkningsperioden. 

 

 
(26) Overgangsforhandlingene for Aleris bygget på at det var Pleie- og omsorgsoverenskomsten som skulle gjøres gjeldende, og 

NHO krevde at den skulle gjelde for Kantarellen fra 1. mai 2016. Direkteavtalen ble sagt opp. Hovedavtalen bestemmer da at 
Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelder etter utløpet av direkteavtalen for Kantarellen 30. april 2016. Det kreves ingen 
ytterligere hjemmel for å iverksette overenskomsten som skal gjelde for Kantarellen. 

 

 
(27) Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 om overgangsforhandlinger er ikke et materielt vilkår for å gjøre tariffavtale gjeldende. NSFs 

tolkning har ingen støtte i utformingen av § 3-7 eller i tariffhistorikken til den tilsvarende bestemmelsen i Hovedavtalen LO-
NHO. I LOs utredning i forkant av LO-kongressen i 2013 er det lagt til grunn at § 3-7 nr. 6 ikke gir et effektivt vern mot 
endringer i lønns- og arbeidsvilkår som følge av overgang til ny tariffavtale. Avdelingsleder i LO Knut Bodding har forklart 
at dersom partene ikke blir enige, gjelder styringsretten. Det er tariffstridig å unnlate å gjennomføre overgangsforhandlinger, 
men dette er logisk sett en saksbehandlingsregel. Partene er langt på vei enige om at det må være reelle, frivillige eller frie 
forhandlinger. Hovedavtalen angir ikke en særlig ramme for forhandlingene eller særskilte formkrav. Selv om både NSF og 
NHO anbefaler å sette opp protokoll når forhandlingene avsluttes, er fravær av protokoll ikke bevis for fravær av 
forhandlinger. 

 

 
(28) Under enhver omstendighet har det vært gjennomført reelle overgangsforhandlinger mellom partene. Parts- og 

vitneforklaringene viser at partene har identifisert og diskutert endringene som ville oppstå som følge av overgang til Pleie- 
og omsorgsoverenskomsten ved Aleris og Grefsenhjemmet. Dette fremgår også av e-postkorrespondansen mellom partene. 

 

 
(29) Selv om det foreligger tariffbrudd, er det ikke grunnlag for å avsi dom i samsvar med NSFs påstand. Utformingen av 

Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 gir ikke grunnlag for å utsette virkningstidspunktet. Det burde fremgått uttrykkelig av ordlyden 
dersom brudd på forhandlingsplikten skulle ha slik virkning. Det er heller ikke grunnlag for gjenoppretting. Hovedavtalen gir 
anvisning på en forhandlingsplikt, men sier ikke noe om utfallet av forhandlingene. Det er ikke mulig å gjenopprette 
manglende overgangsforhandlinger basert på et antatt, mulig utfall av forhandlingene. 

 

 
(30) Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten er ikke anvendelig. Merknaden har aldri vært påberopt før i tvistene ved 

Grefsenhjemmet og Kantarellen. Dette er påfallende når det ses i sammenheng med at overgang fra tariffavtaler i offentlig til 
privat sektor lenge har vært en kampsak for NSF og LO. Dersom merknaden skulle vært anvendelig for slike overdragelser, 
burde bestemmelsen ha blitt påberopt oftere. NSFs anførsel om å tolke vilkåret uorganisert bedrift i lys av begrepsbruken i 
Hovedavtalen § 3-1 nr. 4 og reglene om sympatiaksjoner kan ha noe for seg, men vil begrense rekkevidden av merknaden til 
situasjoner hvor bedrifter har «hengeavtaler». Bestemmelsen må forstås slik at ingen skal miste rettigheter dersom en 
uorganisert bedrift velger å gjennomføre tariffavtale. Formålet er å sikre at det lønner seg å være organisert. Aleris har vært 
medlem i NHO siden 1999 og hadde tariffavtale. Grefsenhjemmet meldte seg inn i NHO i 2014 og hadde tariffavtale. Det er 
derfor ikke tale om å gjøre Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjeldende for en «uorganisert bedrift». Merknaden er under 
enhver omstendighet ikke anvendelig fordi virksomhetene ikke hadde «hengeavtaler». 

 

 
(31) Dersom merknaden er anvendelig, må vurderingen av om det foreligger forringede lønns- og arbeidsvilkår foretas på 

grunnlag av en konkret tolkning. Bevisførselen gir ikke grunnlag for å si at dette vilkåret er oppfylt. 
 

 
(32) Det er nedlagt slik påstand: 

«I hovedsøksmålet: 

1. Hovedavtalen NSF-NHO § 3-7 nr. 6 er ikke en materiell skranke for adgangen til å gjøre en tariffavtale 
gjeldende. 

2. Merknaden til reguleringsbestemmelsen i Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer ikke til anvendelse i 
et tilfelle hvor det gjennomføres endring av lønns- og arbeidsvilkår som følge av bytte av tariffavtale, når 
virksomheten er organisert. 

I motsøksmålet: 
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1. De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(33) Norsk Sykepleierforbund har i korte trekk anført: 
 

 
(34) Overgangsforhandlinger må fullføres før man kan gjennomføre endringer som følge av ny tariffavtale. Partene er enige om at 

det etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 må gjennomføres reelle forhandlinger med sikte på å oppnå avtale om en 
overgangsordning når tariffavtale skal gjøres gjeldende i virksomheten. Hovedavtalen krever ikke at partene blir enige om en 
overgangsordning og gir ingen føringer for innholdet i en eventuell ordning. Utformingen av Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 tilsier 
imidlertid at overgangsforhandlinger er en del av prosedyrekravet for opprettelse av tariffavtale: Det «skal» forhandles om en 
overgangsordning og forhandlingene skal legge til rette for en «overgang» til nye vilkår. Det betyr at temaet for 
forhandlingene må være endringene i lønns- og arbeidsvilkårene og en mulig overgangsordning. 

 

 
(35) Tariffhistorikken, praksis og reelle hensyn taler for at forhandlinger må være fullført før arbeidsgiver kan gjennomføre 

endringer som følge av overgang til ny tariffavtale. I 1998 ble plikten til å forhandle om overgangsordning tydeliggjort ved 
bruken av ordet «skal», og ved at forhandlingsplikten nå skulle gjelde enhver endring. Hovedavtalen krever at det 
gjennomføres reelle forhandlinger med sikte på å oppnå en avtale om overgangsordning, jf. AR-2018-4, ARD-1988-201 og 
ARD-1923-67. Praksis bygger på at det gjelder plikt til å fullføre forhandlingene før endringer kan finne sted, men normalt 
vil overgangsforhandlingene være gjennomført før den eksisterende tariffavtalen utløper. Dersom arbeidsgiver kunne endre 
lønns- og arbeidsvilkår før forhandlingene om dette spørsmålet var fullført, ville det tømme forhandlingsplikten for innhold. 

 

 
(36) Overgangsforhandlingene ved Kantarellen er ikke fullført. Partene forhandlet om en særavtale innenfor rammen av Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten for alle Aleris' sykehjem. Partene avdekket en rettstvist underveis i disse forhandlingene. NSF 
mottok aldri et konkret økonomisk tilbud de kunne ta stilling til. Partene fikk ikke tatt stilling til en konkret 
overgangsordning for Kantarellen før forhandlingene om en heldekkende særavtale ble brutt. 

 

 
(37) Grefsenhjemmet avviste kravet om stabiliseringstillegg for tiden både før og etter at virksomheten meldte seg inn i NHO, og 

lenge før man kom til forhandlingsbordet. Det var ingen forhandlingssituasjon hvor partene kunne diskutere en 
overgangsordning. 

 

 
(38) Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten er til hinder for endringer som gjør at de ansatte ved Kantarellen og 

Grefsenhjemmet får dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsen er en materiell skranke mot forringelse av lønns- og 
arbeidsvilkår dersom overenskomsten gjøres gjeldende. 

 

 
(39) Formuleringen «nye uorganiserte arbeidssteder/bedrifter» må forstås kontekstuelt. På tidspunktet NSF/NHO-overenskomster 

kan gjøres gjeldende, vil bedriften alltid være organisert i NHO/landsforening. Henvisningen til uorganiserte 
arbeidssteder/bedrifter må da for det første sikte til situasjonen før bedriften ble medlem. Det avgjørende vil da være om 
bedriften på dette tidspunktet var medlem av en arbeidsgiverforening. Alternativene «arbeidssteder/bedrifter» må for det 
andre ses i sammenheng med bedriftsbegrepet i Hovedavtalen. Den tariffrettslige enheten er ikke nødvendigvis det samme 
som arbeidsgiver eller den juridiske enheten. Selv om Aleris var medlem av NHO, var Kantarellen et uorganisert arbeidssted 
i Hovedavtalens forstand fordi overenskomsten ikke fra før var gjort gjeldende for Kantarellen. Stillingen var den samme for 
Grefsenhjemmet. 

 

 
(40) Det er under enhver omstendighet tariffstridig å gjennomføre endringer i lønns- og arbeidsvilkår med grunnlag i Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten i direkteavtalens ettervirkningsperiode. Pleie- og omsorgsoverenskomsten kunne ikke ha 
ettervirkning i en virksomhet hvor den fra før ikke hadde hatt virkning. Hovedavtalen § 3-7 gir bare krav på å gjøre 
tariffavtale gjeldende «i tariffperioden», jf. ARD-1998-123. 

 

 
(41) Aleris var etter Hovedavtalen forpliktet til å videreføre lønns- og arbeidsvilkår frem til overgangsforhandlingene var fullført, 

og etter merknaden til overenskomsten forpliktet til å ikke forringe lønns- og arbeidsvilkår. Det var derfor tariffstridig å 
redusere lønns- og arbeidsvilkårene fra 1. juli 2016, og under enhver omstendighet i ettervirkningsperioden fra 1. juli til 14. 
november 2016. Virkningen av dette tariffbruddet er en tariffrettslig plikt til etterbetaling og til å opprettholde lønns- og 
arbeidsvilkårene. 

 

 
(42) Det er nedlagt slik påstand for kravene i søksmålet og motsøksmålet i sak nr. 15/2018: 

«1. Hovedavtalen mellom Norsk Sykepleierforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon § 3-7 nr. 6 er slik å 
forstå at det ikke kan iverksettes endringer i lønns- og arbeidsvilkår før overgangsforhandlinger er fullført. 

Subsidiært: Norsk Sykepleierforbund frifinnes for punkt 1 i Næringslivets Hovedorganisasjons påstand. 

2. Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer til anvendelse på situasjonen hvor Kantarellen 
bo- og rehabiliteringssenter byttet tariffavtale fra direkteavtalen med Norsk Sykepleierforbund til Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten. 

Subsidiært: Norsk Sykepleierforbund frifinnes for punkt 2 i Næringslivets Hovedorganisasjons påstand. 

3. Aleris Omsorg AS har fra 01.07.2016 opptrådt tariffstridig ved å redusere de ansattes lønns- og 
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arbeidsvilkår, sammenliknet med det som fulgte av direkteavtalen med Norsk Sykepleierforbund. 

Subsidiært: Aleris Omsorg AS opptrådte tariffstridig ved å redusere de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, 
sammenliknet med det som fulgte av direkteavtalen med Norsk Sykepleierforbund. 

4. Aleris Omsorg AS plikter å foreta gjenoppretting iht. punkt 3 og 4.» 
 

 
(43) Det er nedlagt slik påstand for kravene i søksmålet og motsøksmålet i sak nr. 16/2018: 

« «1. Hovedavtalen mellom Norsk Sykepleierforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon § 3-7 nr. 6 er slik 
å forstå at det ikke kan iverksettes endringer i lønns- og arbeidsvilkår før overgangsforhandlinger er 
fullført. 

Subsidiært: Norsk Sykepleierforbund frifinnes for punkt i Næringslivets Hovedorganisasjons påstand. 

2. Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer til anvendelse på situasjonen hvor Pleie og 
omsorgsoverenskomsten blir gjort gjeldende for Grefsenhjemmet. 

Subsidiært: Norsk Sykepleierforbund frifinnes for punkt 2 i Næringslivets Hovedorganisasjons påstand. 

3. Grefsenhjemmet har fra 01.05.2014 opptrådt tariffstridig ved å redusere de ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår ved gjennomføringen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten.» 

 

 
(44) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(45) Tvisten for Arbeidsretten gjelder om Hovedavtalen og Pleie- og omsorgsoverenskomsten begrenser adgangen til å endre 

lønns- og arbeidsvilkår når overenskomsten gjøres gjeldende for virksomheten. Partene har under hovedforhandlingen 
presisert at spørsmålet om i hvilken grad regulering i direkteavtalen som ikke strider mot overenskomsten fortsatt består som 
individuelle lønns- og arbeidsvilkår, ikke er tema i saken for Arbeidsretten. Partene er også enige om at Hovedavtalen 
mellom NSF og NHO § 3-7 skal forstås på samme måte som den tilsvarende bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og 
NHO. 

 

 
(46) Spørsmålet om forhandlingskravet i Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 begrenser adgang til å endre lønns- og arbeidsvilkårene ved 

gjennomføring av Pleie- og omsorgsoverenskomsten 
 

 
(47) Etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 1 kan NSF og NHO i tariffperioden kreve at tariffavtale skal gjelde i medlemsbedrift som ikke 

har vært bundet av tariffavtale mellom organisasjonene. Kravet skal gjelde den bestående tariffavtale mellom NSF og NHO 
som gjelder for bedrifter av samme art, jf. § 3-7 nr. 4. Partene er enige om at Pleie- og omsorgsoverenskomsten er den 
anvendelige tariffavtalen for Kantarellen og Grefsenhjemmet. Uenigheten gjelder fra hvilket tidspunkt virksomhetene kan 
anvende betingelsene i overenskomsten. 

 

 
(48) Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 har slik ordlyd: 

«Tariffavtalen skal gjelde fra det tidspunkt kravet er mottatt. 

Ved tvist om valg mellom flere anvendbare tariffavtaler, skal partene drøfte om Hovedavtalen og 
Fellesordningene skal gjøres gjeldende fra kravstidspunktet. 

Dersom bedriften er bundet av annen tariffavtale ved innmeldelse i NHO, gjelder denne til den er brakt til 
utløp.» 

 

 
(49) Utgangspunktet etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 første ledd er at overenskomsten skal gjelde fra det tidspunkt kravet er 

mottatt. NSF fremmet 10. april 2014 krav om at Pleie- og omsorgsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende for 
Grefsenhjemmet. NHO fremmet 10. november 2014 krav om at overenskomsten skulle gjøres gjeldende for Kantarellen. 
Pleie- og omsorgsoverenskomsten skulle som utgangspunkt bli gjort gjeldende fra disse tidspunktene. Hovedavtalen § 3-7 nr. 
5 tredje ledd gjør et begrenset unntak fra dette dersom virksomheten allerede er bundet av tariffavtale. 

 

 
(50) I tilfeller hvor bedriften er bundet av tariffavtale ved innmeldelse i NHO, gjelder denne tariffavtalen til den er brakt til 

opphør. Det vil si at den nye tariffavtalen står tilbake for den tidligere tariffavtalen frem til denne utløper. Dette var 
situasjonen ved både Grefsenhjemmet og Kantarellen. Grefsenhjemmet var frem til 1. mai 2014 bundet av overenskomsten 
for Virke. Kantarellen var for tariffperioden 2014–2016 bundet av Dok. 25 som direkteavtale fordi virksomheten ikke 
reserverte seg mot tariffavtalen som gjaldt i Oslo kommune. Pleie- og omsorgsoverenskomsten ville da først gjelde etter at 
direkteavtalen hadde utløpt. 

 

 
(51) NSF har til dette anført at overenskomsten bare kan gjøres gjeldende i overenskomstperioden, og ikke i den perioden 

overenskomsten har ettervirkning. Aleris skal derfor ha opptrådt tariffstridig ved å gjennomføre overenskomsten ved utløpet 
av tariffperioden 2014–2016 og før ny overenskomst var vedtatt. Dette kan ikke føre frem. Kravet om å gjøre 
overenskomsten gjeldende ble fremmet i tariffperioden, og ikke i perioden hvor overenskomsten hadde ettervirkning. Det er 
da uten betydning at iverksettelsen først skjer på et tidspunkt hvor overenskomsten består i kraft av reglene om ettervirkning, 
sml. ARD-1998-123. Det tariffrettslige systemskiftet skal skje etter at den tidligere tariffavtalen har falt bort. Direkteavtalen 
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for Kantarellen falt bort 30. april 2016, og ble fra 1. mai 2016 avløst av Pleie- og omsorgsoverenskomsten som på det 
tidspunktet var til revisjon. Når partene er enige om at Pleie- og omsorgsoverenskomsten er den anvendelige tariffavtalen, vil 
den gjøres gjeldende når direkteavtalen har opphørt. Det kan ikke være avgjørende om den tariffavtalen som gjaldt for 
virksomheten, har samme utløpstidspunkt som tariffavtalen som skal gjøres gjeldende. Arbeidsretten kan da ikke se at det 
var tariffstridig av Aleris å anvende Pleie- og omsorgsoverenskomsten når denne hadde ettervirkning i kraft av 
arbeidstvistloven § 8. 

 

 
(52) Dersom gjennomføringen av ny tariffavtale fører til endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, skal det forhandles om en 

overgangsordning. Dette følger av Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 som lyder: 

«Medfører overgang til ny tariffavtale endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, herunder pensjon, eller 
forskjeller i vilkårene blant dem som utfører samme arbeid, skal det forhandles om en overgangsordning.» 

 

 
(53) Spørsmålet er om kravet til overgangsforhandlinger utgjør en ytterligere begrensning i adgangen til å gjøre gjeldende den 

nye tariffavtalen. Bestemmelsen gir etter ordlyden bare en plikt til å forhandle. Den gir ingen nærmere anvisning på hvordan 
forhandlingene skal gjennomføres og oppstiller heller ingen resignasjonsplikt for arbeidsgiver. Bestemmelsen stiller ikke 
krav om at forhandlinger må fullføres før tariffavtalen kan gjøres gjeldende. Spørsmålet er om tariffhistorikken gir 
holdepunkter for noen begrensninger i adgangen til å gjennomføre den nye tariffavtalen før overgangsforhandlinger er 
fullført. 

 

 
(54) Ordningen i Hovedavtalen § 3-7 kan spores tilbake til den første Hovedavtalen av 1935 som i § 11 ga grunnleggende regler 

om gjennomføring av tariffavtaler for bedrifter som i tariffperioden ble medlemmer av N.A.F. Bedrifter som meldte seg inn i 
N.A.F., skulle inngå «under bestående tariffavtale for bedrifter av samme art, dersom N.A.F. eller nogen av 
landssammenslutningene begjærer det». Tvist om bedriften var av «samme art» kunne bringes inn for Arbeidsretten. Dersom 
tariffavtalens lønnssatser ikke umiddelbart kunne anvendes, skulle partene forhandle om eventuelle tilpasninger. Kom 
partene ikke til enighet i tilpasningsforhandlingene, kunne tvisten bringes inn for en nemnd. Dersom bedriften allerede var 
bundet av tariffavtale («særoverenskomst»), skulle denne gjelde frem til den var brakt til opphør. 

 

 
(55) Hovedavtalerevisjonen i 1954 videreførte de materielle reglene, men videreutviklet reglene om saksbehandlingen. 

Bestemmelsen ble da flyttet til § 18 som i nr. 6 hadde en særlig bestemmelse om situasjonen hvor arbeidstakerne ved en 
nyinnmeldt bedrift hadde hatt fordeler som ikke var regulert i tariffavtalen: 

«Hvis arbeidere ved nyinnmeldt bedrift tidligere har hatt visse fordeler som etter vanlig praksis ikke 
reguleres ved tariffavtale, kan slike fordeler fortsatt bestå for de enkelte arbeidere så lenge de er knyttet til 
bedriften. Dette gjelder f.eks. pensjonsordninger, vederlag for fravær som skyldes arbeidsulykker eller 
sykdom samt emolumenter. N.A.F. kan imidlertid kreve at også slike fordeler kan sløyfes, hvis det foreligger 
særegne forhold. Oppstår det i denne forbindelse tvist som ikke løses ved forhandlinger i samsvar med § 2, 
skal den avgjøres ved nemnd i henhold til pkt. 3 foran. 

Hvis den tariffavtale som gjøres gjeldende for nyinnmeldt bedrift, har bestemmelser om bibehold av 
fordeler i tillegg til de tariffestede, gir slik bestemmelse ikke arbeiderne rett til å kreve at fordelene skal 
bestå i større utstrekning enn ovenfor nevnt, idet en tvist i tilfelle avgjøres ved nemnd. 

Merknad: Med «emolumenter» forståes særfordeler som det ikke har vært tatt hensyn til ved fastsettelsen 
av de tariffestede lønns- og arbeidsvilkår, så som fri medisin, fri skolegang for barna til enkelte arbeidere, 
tjenestefrihet med lønn i forbindelse med offentlig ombud.» 

 

 
(56) Arbeidstakerne skulle beholde «visse fordeler» så lenge de var knyttet til bedriften, men N.A.F. kunne kreve at også slike 

fordeler skulle sløyfes hvis det forelå «særegne forhold». Tvist om slike endringer kunne bringes inn til avgjørelse i en 
nemnd. Bestemmelsen tok sikte på fordeler «som etter vanlig praksis ikke reguleres ved tariffavtale». Dette gir ikke 
holdepunkt for noen begrensninger i adgangen til å gjøre gjeldende overenskomsten som er relevante i den foreliggende 
saken. 

 

 
(57) Ved hovedavtalerevisjonen i 1986 ble det inntatt en ny bestemmelse i § 3-7 nr. 6 om at det skulle forhandles om en 

overgangsordning dersom gjennomføring av tariffavtale førte til betydelig reduksjon av lønns- og arbeidsvilkår. 
Bestemmelsen hadde slik utforming: 

«Dersom en nyinnmeldt bedrift ved inntredelsen er tariffbundet og overgangen til ny tariffavtale innebærer 
betydelig reduksjon i lønns- og arbeidsvilkårene eller betydelige forskjeller i vilkårene blant dem som 
utfører samme arbeid, er det partenes forutsetning at det må forhandles om en overgangsordning.» 

 

 
(58) Hovedavtalerevisjonen i 1997 fjernet kravet om at det måtte være tale om en «betydelig» reduksjon av lønns- og 

arbeidsvilkår for at partene skulle forhandle, og formuleringen «må forhandles» ble endret til at det «skal» forhandles. 
Enhver reduksjon eller forskjell utløste en forhandlingsplikt. I NHOs kommentarer til bestemmelsen understrekes det at 
bestemmelsen bare ga «en forhandlingsplikt og ikke en plikt til å opprettholde tidligere lønns- og arbeidsvilkår i en 
overgangsperiode». I LOs kommentarer til Hovedavtalen heter det at overgang til ny tariffavtale «skal ikke kunne medføre 
endringer i lønns- og arbeidsvilkår ... uten at det er forhandlet om overgangsordninger». Deretter uttales det: 

«I praksis innebærer dette et vern mot forverrede vilkår, typisk ved at eksisterende vilkår opprettholdes 
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inntil de nye tariffavtalevilkår har innhentet gapet «fryseavtale») eventuelt kombinert med at tillegg til 
sentrale tariffoppgjør gis.» 

 

 
(59) LOs kommentarer gjenspeiler den alminnelige ordningen i forhandlingspraksis. Bestemmelser om «frys» av gjeldende vilkår 

er en typeløsning ved gjennomføring av tariffavtaler. Slike «frysavtaler» innebærer at de gjeldende, gunstige lønns- og 
arbeidsvilkår opprettholdes inntil de nye tariffbestemmelsene har innhentet den tidligere reguleringen. En slik løsning kan 
velges, men Hovedavtalen pålegger ikke partene å velge den. I prinsippet kan utfallet av forhandlingene være at det ikke 
avtales et vern for tidligere lønns- og arbeidsvilkår. Utformingen av § 3-7 nr. 6 gir derfor ikke holdepunkter for en generell 
materiell skranke for gjennomføringen av ny tariffavtale. Retten viser også til at LO ved hovedavtalerevisjonen i 2013 
fremmet krav om at § 3-7 nr. 6 skulle få et nytt siste punktum om at det skulle være «en målsetting at opparbeidede 
rettigheter ikke svekkes ved overgang til ny tariffavtale». Dette kravet ble avvist av NHO. Vernet mot endringer i lønns- og 
arbeidsvilkår som følge av at en overenskomst gjøres gjeldende, er fortsatt et forhandlingsspørsmål. 

 

 
(60) Dersom partene ikke blir enige om annet, må den nye tariffavtalen gjennomføres etter sitt innhold, uansett om det fører til 

endringer til gunst eller ugunst for medlemmene, jf. blant annet ufravikelighetsregelen i arbeidstvistloven § 6. Hvilke 
konsekvenser den nye tariffavtalen vil få, beror på hva tariffavtalen bestemmer. Gjennomføring av ny overenskomst i 
virksomhetene kan få betydelige konsekvenser for de ansatte, noe den foreliggende saken illustrerer. Selv om Hovedavtalen 
ikke krever at partene kommer til enighet om en overgangsordning før ny avtale gjøres gjeldende, ligger det i 
forhandlingsplikten at partene må gjøre reelle forsøk på å finne frem til hensiktsmessige ordninger. Dette må ses i 
sammenheng med at forhandlingsplikten etter Hovedavtalen § 3-7 over tid har blitt skjerpet. Det er først og fremst de lokale 
partene som må identifisere forhandlingstemaene og som gjennom reelle forhandlinger må finne konstruktive, felles 
løsninger. Arbeidsretten utelukker ikke at brudd på forhandlingsplikten etter omstendighetene kan være til hinder for at den 
nye overenskomsten gjøres gjeldende før forhandlingene er fullført. NHO har i saken nedlagt påstand om dom for at 
Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 ikke er en «materiell skranke». I den grad påstanden uttrykker at brudd på forhandlingskravet aldri 
kan ha virkninger for gjennomføringstidspunktet for overenskomsten, kan den ikke føre frem. Slik saken ligger an, er det 
imidlertid ikke nødvendig for Arbeidsretten å gå nærmere inn på når reglene om forhandlingsplikt kan ha en slik virkning. 
Arbeidsretten finner det derfor mest dekkende å avsi dom i samsvar med NSFs subsidiære påstand punkt 1, slik at NSF 
frifinnes fra NHOs tolkningspåstand. 

 

 
(61) Arbeidsretten vil med disse utgangspunktene redegjøre for forhandlingsprosessen mellom partene ved Kantarellen og 

Grefsenhjemmet. 
 

 
(62) Gjennomføring av overgangsforhandlinger ved Kantarellen 
 

 
(63) Spørsmålet om gjennomføring av overenskomsten ved Kantarellen har pågått over lengre tid, og både NSF og Fagforbundet 

har deltatt i prosessen. Det er på denne bakgrunn ikke nødvendig å skille mellom forhandlingsforløpet for Fagforbundet på 
den ene siden og NSF på den andre siden i vurderingen av om kravet til overgangsforhandlinger er oppfylt. 

 

 
(64) Første møte i forbindelse med overgangsforhandlinger ble holdt 1. september 2015. I møtet deltok blant andre Birgitte 

Stenberg Kravik fra NHO Service og Handel, Hanne Løvli fra Aleris, Magnus Buflod fra NSF og Anne Green Nilsen fra 
Fagforbundet. På bakgrunn av parts- og vitneforklaringene legger retten til grunn at denne sammensetningen av 
representanter både for de lokale og sentrale partene avviker fra vanlig praksis med at overgangsforhandlinger gjennomføres 
mellom de lokale partene. Deltakelsen fra sentrale organisasjonsledd viser et reelt utgangspunkt for forhandlinger mellom 
partene. I en e-post fra Anne Green Nilsen 5. november 2015 til blant andre Kravik og Buflod oversendte Nilsen referat fra 
oppstartsmøtet. I referatet heter det blant annet: 

«- Tema for møte var avklaring/oppfølging i ft at overenskomsten for Oslo kommune fortsatt gjelder i 
virksomheten. Viser til protokoll av 11.11.2014. 

- Vi hadde en gjennomgang av overenskomsten (dok 25) der vi avklarte praksis i virksomheten 

- Det er bekreftet at tariffoppgjøret for 2014 er gjennomført på linje med resultatet i Oslo kommune og 
resultatet for Oslo kommune legges til grunn for 2015 og utbetales i september måned. 

- Etter gjennomgangen er partene enige om noen punkter som må følges opp nærmere: 

- Pensjon 

- Ansvarstillegg og stabiliseringstillegg blir sjekket opp om disse særavtalene følges – hvis ikke vil dette bli 
rettet opp i 

- Sjekke hva som innberettes til pensjonsordning når det gjelder tillegg – kun overtid som ikke skal med 

Partene er enige om at vi også tar oss av tilpasning-/overgangsforhandlinger og også ser på overgang 
mellom hovedavtaler. 

Partene har satt av møter 5.10, kl 9.00-13.00 og 15.10 kl 9.00-12.00. 

Partene er enige om å dele informasjon om medlemmer/ansatte i forkant av neste møte – med henblikk på 
pensjonsspørsmålet.» 
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(65) Kravik og Løvli har forklart at direkteavtalen som gjaldt for Kantarellen, i dette møtet ble fremsatt som «krav nr. 1», og at 
partene gjennomgikk avtalen punkt for punkt for å diskutere hva som var sammenfallende med praksis i Aleris. Som det 
fremgår av referatet, fastsatte partene datoer for to nye møter henholdsvis 5. oktober og 15. oktober samme år. 
Partsrepresentanter og vitner har forklart at det ble gjennomført flere møter enn dette i løpet av høsten 2015. I et oppfølgende 
møte høsten 2015 ble det tatt opp spørsmål om å få på plass en særavtale for alle sykehjemmene i Oslo. Dette ble tatt opp 
etter initiativ fra Aleris med bakgrunn i et ønske om en lik ordning for sykehjemmene i Oslo. Kravik har forklart at 
utgangspunktet for forslaget var lønns- og arbeidsvilkårene ved Kantarellen, og at det særlig var pensjon og 40 prosent-
tillegget som ble drøftet. Buflod og Nilsen har begge forklart at de var positive til en særavtale. 

 

 
(66) Arne Christie i NHO Service og Handel oversendte et utkast til særavtale i e-post 15. januar 2016 til blant andre Nilsen og 

Buflod. Nilsen og Buflod har forklart at de etterlyste økonomiske elementer i utkastet. Nilsen sendte deretter over forbundets 
krav til innholdet i avtalen. I e-post 15. februar 2016 uttaler Nilsen at «kravet vi nå har oversendt er det vi tenker er det 
endelige kravet», men at punktet om «andre bestemmelser» ville bli mer klargjort etterhvert. I vedlegg til e-posten fulgte en 
oversikt over NSFs og Fagforbundets krav. Kravene var delt i tre grupper: Krav som gjaldt Kantarellen, krav som gjaldt 
sykehjem i Oslo og krav som gjaldt for alle sykehjem. I punktet om krav for Kantarellen heter det: 

«1. Krav som gjelder Kantarellen 

Pensjon 

For NSF og Fagforbundets medlemmer på Kantarellen – som var omfattet av Virksomhetsoverdragelsen og 
som fortsatt er i tjeneste utbetaler arbeidsgiver et engangsvederlag tilsvarende pensjonstrekket som er 
foretatt av disse ansatte fra overdragelsestidspunktet og til 30.4.2016.» 

 

 
(67) Frem mot sommeren 2016 var det utsikt til å få på plass en avtale for Aleris. På denne bakgrunn kunngjorde Aleris i et 

informasjonsskriv 25. april 2016 at Pleie- og omsorgsoverenskomsten ville gjelde fra 1. mai 2016, men at lønns- og 
arbeidsvilkårene etter direkteavtalen som gjaldt for Kantarellen ville bli praktisert frem til 30. juni 2016, det vil si to måneder 
etter at avtalen hadde opphørt, jf. avsnitt 15 foran. Aleris sendte ut et nytt informasjonsskriv 20. juni 2016 hvor det uttales at 
det 10. juni 2016 var klart at partene ikke kom til enighet om en særavtale, jf. avsnitt 16 foran. 

 

 
(68) Advokat Buflod tok i e-post 29. juni 2016 til NHO Service og Handel opp enkelte spørsmål rundt status for 

overgangsforhandlingene. Buflod gjorde gjeldende at NSF ikke var kjent med at det var brudd i overgangsforhandlingene. I 
e-post 30. juni 2016 fra advokat Kravik uttales det på vegne av NHO Service og Handel at partene hadde så vidt forskjellige 
utgangspunkter for forhandlingene at det ikke var utsikt til å finne en løsning. Kravik uttaler blant annet: 

«Slik vi forstod deg, mener du at merknaden i Pleie- og omsorgsoverenskomsten innebærer at de ansatte 
har rett til å beholde vilkårene som følger av tariffavtalen til Oslo kommune. Slik vi har oppfattet det, 
mener dere at utgangspunktet for overgangsforhandlingene er Oslo kommunes avtale, mens NHO Service 
mener at det er Pleie- og omsorgsoverenskomsten som er utgangspunktet for forhandlingene. Med disse to 
utgangspunktene ser ikke vi noen mulighet for å finne en løsning, og vi mener derfor at det er brudd i 
overgangsforhandlingene.» 

 

 
(69) Advokat Buflod hadde tidligere samme dag sendt en e-post til Elisabeth Lea Strøm i forhandlingsavdelingen i NHO i 

anledning tvist om Aleris hadde brutt fredsplikten. I 
e-posten 30. juni 2016 fra Buflod uttales det om kontakten mellom partene: 

«NHO Service har bistått med forhandling av en overgangsordning i samsvar med hovedavtalens og 
overenskomstens bestemmelser. De bestrebelser som har vært gjort fra begge parters side synes å ha 
strandet. Bedriften har som redegjort i tidligere e-post meddelt at de vil endre gjeldende lønns- og 
arbeidsbetingelser fra 1. juli. Dette vil etter vårt syn være brudd på fredsplikten, jf. arbtvl. § 8 (3).» 

 

 
(70) Utkast til uenighetsprotokoll mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel ble sendt 28. september 2016 i e-post fra 

Fagforbundet til NHO Service og Handel og NSF. Anne Green Nilsen opplyste at det forelå et utkast til uenighetsprotokoll 
mellom NSF og NHO, men at NHOs anførsler i den protokollen ikke var kopiert inn i Fagforbundets utkast. Utkastet ble 
derfor sendt til NHO Service og Handel for ferdigstillelse, samtidig som Fagforbundet ba om tilbakemelding på muligheten 
for et møte om «øvrige tema». NHO Service og Handel meddelte i e-post 7. oktober 2016 til Fagforbundet og NSF at NHO 
kunne sende en redegjørelse for anførsler, men ba Fagforbundet presisere enkelte anførsler og hvilke tema som kunne være 
gjenstand for diskusjon i et møte. I e-post 18. november 2016 fra Fagforbundet til NHO Service og Handel og NSF uttales 
det at partene måtte ha som tema for et nytt møte «om vi kan fortsette tilpasningsforhandlingene eller om vi også [i forhold 
til det] har en tvist». Deretter uttales det: 

«Fagforbundet er innstilt på at det avholdes et møte – men ser ingen grunn til at ikke også det skal 
inkludere NSF. Det ber vi om en begrunnelse for. Det er det samme saksforholdet for begge forbund.» 

 

 
(71) I e-post 30. november 2016 fra Kravik til Nilsen uttales det: 

«Når det gjelder muligheten for å fortsette overgangsforhandlingene med Fagforbundet, er vi som nevnt 
tidligere villige til å fortsette disse .. Årsaken til at vi ikke mener det er hensiktsmessig å ha med NSF i et 
nytt møte, er at NSF mener at utgangspunktet for overgangsforhandlingene er en omfordeling av de godene 
som fulgte av Oslo kommunes avtale. Vi mener utgangspunktet for forhandlingene er vilkårene i Pleie- og 
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omsorgsoverenskomsten. Videre mener vi at Hovedavtalens bestemmelser om overgangsforhandlinger 
begrenser seg til å pålegge tariffpartene en forpliktelse til å sørge for at det blir avholdt reelle 
overgangsforhandlinger mellom de parter som eventuelt skal nedfelle en overgangsløsning i en særavtale, 
dvs. mellom de lokale parter på bedriften. Når det gjelder Kantarellen og overgangen fra Oslo kommunes 
vilkår til Pleie- og omsorgsoverenskomsten, har overgangsforhandlingene pågått i ca. halvannet år, endog 
med organisasjonene tilstede i alle møtene. Det er derfor ikke tvil om at den tariffrettslige forpliktelsen til å 
avholde reelle overgangsforhandlinger er overholdt. 

Ettersom NSFs forståelse av hva overgangsforhandlinger innebærer av tariffrettslige forpliktelser er en helt 
annen enn vår, mener vi at det ikke er hensiktsmessig å fortsette overgangsforhandlingene med dem. 
Dersom Fagforbundet er av en annen oppfatning enn NSF, tar vi gjerne et nytt møte med dere.» 

 

 
(72) Etter Arbeidsrettens vurdering oppfyller denne prosessen kravet til forhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6. Det er 

imidlertid ikke utarbeidet en protokoll som markerer en formell avslutning av forhandlingene, og det finnes ikke et helt klart 
sluttpunkt for forhandlingene. Selv om en slik formell avslutning av forhandlingene anbefales av NSF og NHO, er det ikke 
avgjørende for bedømmelsen av forhandlingsprosessen i dette tilfellet. Partene har over lengre tid forhandlet om 
gjennomføringen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten med sikte på å få til en ordning for de ansatte ved Kantarellen. Det 
første møtet om saken ble holdt over et halvt år før Pleie- og omsorgsoverenskomsten skulle tre i kraft i henhold til NHOs 
tariffkrav, og det ble deretter holdt flere møter. Begge sider har kommet med konkrete forslag, og da med utgangspunkt i 
arbeidsgiversidens initiativ til en særavtale – et initiativ som ble tatt godt imot av arbeidstakersiden. At særavtalen skulle 
gjelde generelt for sykehjem i Oslo, og ikke bare Kantarellen, kan ikke ha betydning for om kravet til 
overgangsforhandlinger er oppfylt. Bakgrunnen for forslaget om særavtale var situasjonen som hadde oppstått ved 
Kantarellen og tariffavtaleovergangen, og behovet for en opprydning i lønnssystemet i Aleris. Partene har identifisert hva de 
mente skulle være forhandlingstema. Når de ikke kom i mål, synes det blant annet å ha sammenheng med at NSF og 
Fagforbundet stod fast ved at overgangsordningen skulle innebære en omfordeling innenfor den økonomiske rammen i 
direkteavtalen som gjaldt for Kantarellen. Arbeidsretten viser i denne forbindelse til Nilsens forklaring om at det som 
manglet for at det kunne sies å være ført overgangsforhandlinger, var et resultat, særlig i form av et «nullsumspill». 
Bestemmelsene om overgangsforhandlinger gir imidlertid ikke vern for en slik forventning. Partene har over lengre tid 
behandlet tema knyttet til gjennomføring av Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Arbeidsretten viser i den sammenheng til 
advokat Buflods merknader i e-post 30. juni 2016 om at partenes bestrebelser på å finne en overgangsordning ikke hadde ført 
frem. Forhandlingene ble mer kompliserte enn partene hadde tatt høyde for, og det ble reist flere rettstvister. Aleris har gjort 
reelle forsøk på å komme til enighet med Fagforbundet og NSF om overgangsordninger, og har i sluttfasen utsatt 
gjennomføringen av endringene nettopp på grunn av utsikten til å komme til enighet. Når det etterhvert viste seg at det ikke 
var mulig å få på plass en overgangsordning, var det ikke tariffstridig av Aleris å gjøre de nye bestemmelsene gjeldende fra 
1. juli 2016 i samsvar med utgangspunktet i Hovedavtalen § 3-7. 

 

 
(73) Gjennomføring av overgangsforhandlinger ved Grefsenhjemmet 
 

 
(74) Situasjonen for Grefsenhjemmet er mer sammensatt og uklar enn situasjonen ved Kantarellen. Etter at det oppstod tvist om 

avviklingen av stabiliseringstillegget, er de øvrige spørsmålene knyttet til en overgangsordning og om pensjonsordning stilt i 
bero. Det er for de gjenstående temaene opplyst at Grefsenhjemmet inntil videre praktiserer lønns- og arbeidsvilkårene som 
fulgte av Virke-avtalen. 

 

 
(75) Forhandlingene ved Grefsenhjemmet har vært gjennomført mellom de lokale partene. NSF tok utgangspunkt i Virke-avtalen 

som et «krav nr. 1» for forhandlingene om en overgangsordning. I motsetning til Kantarellen har det ikke vært et 
forhandlingsmøte hvor partene punkt for punkt har gått gjennom direkteavtalen med sikte på å videreføre den tidligere 
tariffavtalen helt eller delvis. Det er imidlertid ikke et krav etter Hovedavtalen at forhandlingene skal knyttes konkret opp 
mot de enkelte bestemmelsene i den tidligere avtalen. Dette kan derfor ikke få særlig vekt i vurderingen. Spørsmålet er om 
det har vært reelle forhandlinger om en overgangsordning på punkter hvor Pleie- og omsorgsoverenskomsten kan føre til 
endringer i lønns- og arbeidsvilkårene. 

 

 
(76) For stabiliseringstillegget er det begrenset med dokumentasjon fra forhandlingene mellom partene, men på bakgrunn av 

parts- og vitneforklaringene må det legges til grunn at en overgangsordning for stabiliseringstillegget har vært tatt opp 
mellom de lokale partene. Prosessen ved Grefsenhjemmet preges av at partene på et tidlig tidspunkt var uenige om status for 
stabiliseringstillegget, og at dette har dominert diskusjonen mellom partene. NSF fremmet 10. april 2014 krav om at Pleie- 
og omsorgsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende for Grefsenhjemmet. Den 24. april 2014 ble det fremmet krav om at 
stabiliseringstillegget skulle opprettholdes og etterbetales for enkelte sykepleiere. 

 

 
(77) Daglig leder ved Grefsenhjemmet, Julie Mittet, kontaktet høsten 2014 tillitsvalgt ved Grefsenhjemmet, Marianne Carolin, og 

ba om informasjon om hvilke særavtaler som gjaldt. I e-post 22. september 2014 fra Carolin vises det til særavtalen om 
stabiliseringstillegg. Det var deretter diskusjoner om dette tillegget i perioden april til juni 2015. Det oppstod også tvist om 
enkelte sykepleiere hadde hatt krav på tillegget og derfor skulle ha etterbetaling. Forhandlingsmøte mellom NSF og 
Grefsenhjemmet om stabiliseringstillegget ble gjennomført 16. juli 2015. Styret vedtok 8. desember 2015 å avvise kravet om 
videreføring av tillegget. Virksomheten tilbød en minnelig ordning hvor tillegget ble gitt til syv sykepleiere som ikke 
tidligere hadde fått dette, og at det ble betalt ut 2015. 

 

 
(78) På denne bakgrunn har Arbeidsretten under tvil kommet til at det har vært gjennomført overgangsforhandlinger for 
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stabiliseringstillegget. Forhandlingsprosessen har ikke vært like klar som forhandlingene som ble gjennomført for 
Kantarellen. Dette skyldes blant annet at forhandlingene etterhvert ble rettet mer mot rettstvisten om de ansatte hadde krav 
på tillegget, og ikke ble lagt opp som mer åpne forhandlinger om den fremtidige tilpasningen av lønns- og arbeidsvilkår. 
Arbeidsgiversidens tilnærming til forhandlingene var heller ikke hensiktsmessig når arbeidsgivers representanter ikke hadde 
de nødvendige fullmakter til å komme til enighet om en overgangsordning for stabiliseringstillegget. Bildet kompliseres også 
av at det har vært tvistet om stabiliseringstillegget og kravet til forhandlinger om dette, samtidig som forhandlingene om 
andre spørsmål er stilt i bero. Det er imidlertid opp til partene å trekke opp rammen for forhandlingene, og å bestemme om 
overgangsforhandlingene skal gjøres samlet eller begrenses til enkelte spørsmål. Selv om det er mangler ved 
forhandlingsprosessen ved Grefsenhjemmet, kan Arbeidsretten likevel ikke se at de er tilstrekkelige til at overenskomsten 
ikke kan få virkning i samsvar med reglene i Hovedavtalen § 3-7. 

 

 
(79) Spørsmålet om merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten er anvendelig 
 

 
(80) NSF har anført at merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten får anvendelse når overenskomsten gjøres gjeldende for 

Grefsenhjemmet og Kantarellen. Dersom merknaden er anvendelig, kan de ansatte ikke få lønns- og arbeidsvilkårene 
forringet som følge av at overenskomsten gjøres gjeldende. Arbeidsretten har kommet til at dette ikke kan føre frem og vil 
bemerke: 

 

 
(81) Pleie- og omsorgsoverenskomsten har en avsluttende merknad for situasjonen hvor overenskomsten gjøres gjeldende for nye 

uorganiserte arbeidssteder/bedrifter. Merknaden har slik ordlyd: 

«Dersom denne overenskomst gjøres gjeldende for nye uorganiserte arbeidssteder/bedrifter, skal ingen av 
de ansatte av den grunn få sine lønns- og arbeidsvilkår forringet.» 

 

 
(82) Merknaden er likelydende med den som var inntatt i Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom LO/Fagforbundet og NHO 

fra 1998. En tilsvarende, men ikke identisk merknad fantes i den første Pleie- og omsorgsoverenskomsten som ble opprettet i 
1997 for tariffperioden 1. januar til 30. april 1998. Merknaden i den første overenskomsten hadde slik utforming: 

«Dersom denne overenskomst gjøres gjeldende for nye arbeidssteder/bedrifter, skal ingen av de ansatte av 
den grunn få sine lønns- og arbeidsvilkår forringet.» 

 

 
(83) Presiseringen om at bedriften eller arbeidsstedet måtte være «uorganisert», kom inn ved tariffrevisjonen i 1998. Bortsett fra 

avtaleteksten er det ikke fremlagt noen dokumentasjon knyttet til arbeidet med opprettelsen av overenskomsten i 1997 eller 
revisjonen i 1998 som kaster lys over bakgrunnen for bestemmelsen. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon for hvordan 
bestemmelsen er praktisert. Det er opplyst at tilsvarende merknader i andre overenskomster dels har ordlyd som er identisk 
med merknaden i den første Pleie- og omsorgsoverenskomsten, dels er identisk med den någjeldende merknaden og dels har 
annen utforming. Service- og vedlikeholdsoverenskomsten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service 
og Handel har en merknad om å gjøre tariffavtale gjeldende for «nye arbeidssteder/bedrifter». Vekteroverenskomsten 
mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og Handel og Overenskomsten for parkeringsselskaper 
mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og Handel har merknader som retter seg mot «nye 
bedrifter», og har ikke alternativet «arbeidssteder». Overenskomsten for renholdsbedrifter mellom LO/Norsk 
Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og Handel har merknad som gjelder hvor overenskomsten gjøres gjeldende 
«for uorganiserte arbeidssteder/bedrifter», uten at dette trenger å være «nye» uorganiserte bedrifter. Etter Arbeidsrettens 
vurdering tilsier dette at det ikke er grunn til å legge avgjørende vekt på ordvalget i Pleie- og omsorgsoverenskomsten. 
Arbeidsretten legger til grunn at merknaden først og fremst tar sikte på situasjonen hvor tariffavtale gjøres gjeldende i en 
virksomhet som fra før ikke er bundet av tariffavtale. Kantarellen var etter virksomhetsoverdragelsen bundet av 
overenskomsten for Oslo kommune som en direkteavtale. Grefsenhjemmet var bundet av Virke-avtalen. Arbeidsretten kan 
på denne bakgrunn ikke se at merknaden er anvendelig når overenskomsten ble gjort gjeldende ved Kantarellen og 
Grefsenhjemmet. 

 

 
(84) Selv om merknaden ikke er anvendelig, kan det på annet grunnlag gjelde begrensninger i adgangen til å endre lønns- og 

arbeidsvilkårene. Gjennomføringen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten gir ikke uten videre grunnlag for endringer til 
ugunst for arbeidstakerne. Det følger av tariffavtalens bindende virkning at det som avtalen bestemmer om lønns- og 
arbeidsvilkår, automatisk blir en del av de individuelle arbeidsavtalene, jf. blant annet arbeidstvistloven § 6. Lønns- og 
arbeidsvilkårene som fulgte av en tariffavtale som har opphørt, vil derfor ikke uten videre falle bort eller kunne endres av 
arbeidsgiver som følge av overgang til en minstelønnsoverenskomst, sml. ARD-1926-110. Hvorvidt Grefsenhjemmet eller 
Kantarellen på annet grunnlag er avskåret fra å gjennomføre endringer, er ikke tema i saken for Arbeidsretten. 

 

 
(85) Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelder ikke når Grefsenhjemmet og Kantarellen gjorde gjeldende Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten. NHO må derfor frifinnes for NSFs påstand punkt 2-4 i motsøksmålet i sak nr. 15/2018 og punkt 2-
3 i motsøksmålet i sak nr. 16/2018. 

 

 
(86) NHO har nedlagt påstand om dom for at merknaden er slik å forstå at den ikke gjelder for endring av lønns- og arbeidsvilkår 

som følge av bytte av tariffavtale når virksomheten er organisert. Ut fra drøftelsen foran må NHO få medhold i påstanden. 
 

 
(87) Dommen er enstemmig. 
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Slutning 
 

I hovedsøksmålet i sak nr. 15/2018 og sak nr. 16/2018: 

1. Norsk Sykepleierforbund frifinnes for Næringslivets Hovedorganisasjons påstandspunkt nr. 1. 
 

2. Merknaden til reguleringsbestemmelsen i Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer ikke til 
anvendelse i et tilfelle hvor det gjennomføres endring av lønns- og arbeidsvilkår som følge av 
bytte av tariffavtale, når virksomheten er organisert. 

 
 

I motsøksmålet i sak nr. 15/2018: 

De saksøkte frifinnes for Norsk Sykepleierforbunds påstandspunkter 2-4. 
 

I motsøksmålet i sak nr. 16/2018: 

De saksøkte frifinnes for Norsk Sykepleierforbunds påstandspunkter 2-3. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2019-4 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2019-01-15 
Publisert AR-2019-4 
Stikkord Tariffbundethet – overgangsforhandlinger. Ettervirkning. Ufravikelighet. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist knyttet til endring av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med at 

Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjort gjeldende ved Kantarellen bo- og 
rehabiliteringssenter. LO/Fagforbundet anførte at endringene var tariffstridige fordi 
overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 ikke var fullført og fordi en 
merknad til overenskomsten presiserte at gjennomføring av overenskomsten ikke 
skulle føre til at de ansatte fikk forringet lønns- og arbeidsvilkår. Det var også 
spørsmål om Hovedavtalen var til hinder for at overenskomsten først fikk virkning 
i ettervirkningsperioden. Arbeidsretten kom til at arbeidsgiveren ikke hadde 
opptrådt tariffstridig. Hovedavtalen oppstilte en forhandlingsplikt, men oppstilte 
ikke nærmere krav til innholdet i eller utfallet av forhandlingene. Slik saken lå an, 
var det ikke nødvendig for Arbeidsretten å gå inn på i hvilke tilfeller 
forhandlingskravet ville være en skranke på gjennomføring av tariffavtale. Det var 
heller ikke tariffstridig at overenskomsten først fikk virkning i 
ettervirkningsperioden når det her var avklart hvilken tariffavtale som skulle gjøres 
gjeldende, og kravet om å gjøre overenskomsten gjeldende var fremmet i 
tariffperioden. Arbeidsretten kom til at merknaden til overenskomsten ikke var 
anvendelig i en situasjon hvor virksomheten fra før var bundet av en tariffavtale. 
Merknader om at adgangen til endring av lønns- og arbeidsvilkår kan være 
avskåret på annet grunnlag, sml. ARD-1926-110. 

Saksgang Saksnr: 14/2018 Lnr.: AR-2019-4. 
Parter I hovedsøksmålet: Næringslivets Hovedorganisasjon, med NHO Service og Handel 

(Advokat Kurt Weltzien og advokat Anne-Beth Engan) mot Landsorganisasjonen i 
Norge, med Fagforbundet (Advokat Alexander Cascio og advokat Hans Chr. 
Monsen). I motsøksmålet: Landsorganisasjonen i Norge, med Fagforbundet 
(Advokat Alexander Cascio og advokat Hans Chr. Monsen) mot 1. Næringslivets 
Hovedorganisasjon, med NHO Service og Handel 2. Aleris Omsorg AS (Advokat 
Kurt Weltzien og advokat Anne-Beth Engan). 

Forfatter Tron Løkken Sundet, Alexander Næss Skjønberg, Liv Gjølstad, Niels Selmer 
Schweigaard, Tor-Arne Solbakken, Axel Thuve og Per Østvold. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Kravet til overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6, og tolkning og anvendelse av merknad til 
Pleie- og omsorgsoverenskomsten. 
 
(1) Saken gjelder spørsmål om plikten til å gjennomføre overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen LO-

NHO § 3-7 nr. 6 begrenser adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkår som følge av at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten gjøres gjeldende i en virksomhet, og om en merknad til Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten begrenser adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkår. 
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(2) Tvisten står mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel på ene 

siden og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet på den andre siden. I motsøksmålet fra 
LO/Fagforbundet er det nedlagt påstand mot Aleris Omsorg AS, som er medlem av NHO/NHO 
Service og Handel. Partene er bundet av Hovedavtalen LO-NHO 2018–2021 og Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service og Handel. Den 
foreliggende tvisten knytter seg til tariffperiodene 2014–2016 og 2016–2018. 

 

 
(3) Bakgrunnen for saken 
 

 
(4) Aleris Omsorg AS (heretter Aleris) har vært tilsluttet NHO siden 1999 og driver flere sykehjem i 

Oslo. Den 1. juni 2014 overtok Aleris ved en virksomhetsoverdragelse driften av Kantarellen bo- og 
rehabiliteringssenter fra Oslo kommune. 

 

 
(5) Virksomheten ved Kantarellen var bundet av overenskomsten for Oslo kommune (Dok 25). Aleris 

avga erklæring etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd for å reservere seg mot å bli bundet av denne 
overenskomsten. Det oppstod tvist mellom Aleris på den ene siden og Fagforbundet og Norsk 
Sykepleierforbund (NSF) på den andre siden om erklæringen var fremsatt i rett tid eller om Aleris var 
bundet av overenskomsten som en direkteavtale for tariffperioden 2014–2016. 

 

 
(6) NHO Service og Handel fremmet i brev 10. november 2014 til Fagforbundet og NSF krav om at 

Pleie- og omsorgsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende for Kantarellen. For det tilfellet at 
virksomheten var bundet av overenskomsten for Oslo kommune som en direkteavtale, ble denne sagt 
opp. I brevet uttales det: 

«Aleris Omsorg AS og henholdsvis NSF og Fagforbundet er uenige om hvorvidt bedriften i tide har utøvet 
sin rett til å reservere seg mot tariffavtalene som gjaldt mellom Oslo kommune og NSF/Fagforbundet. 
Tvisten er pr. dags dato ikke avklart. 

Krav om opprettelse av Pleie- og omsorgsoverenskomsten 

For det tilfellet at bedriften anses å ha utøvd reservasjonsretten etter aml. § 16-2, 2. ledd innenfor 
treukersfristen, er ikke bedriften bundet av noen direkteavtale. 

Under henvisning til Hovedavtalen mellom NHO og NSF § 3-7 krever NHO Service at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten, avtale nummer 481, mellom NHO/NHO Service og LO/Fagforbundet gjøres 
gjeldende på Kantarellen sykehjem med virkning fra 1. juni 2014. 

Under henvisning til Hovedavtalen mellom NHO og LO § 3-7 krever NHO Service at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten, avtale nummer 527, mellom NHO/NHO Service og Sykepleierforbundet gjøres 
gjeldende med virkning fra 1. juni 2014. 

Oppsigelse av direkteavtale og krav om opprettelse av Pleie- og omsorgsoverenskomsten 

For det tilfellet at Aleris Omsorg AS kan anses å ha oversittet fristen for å reservere seg, er konsekvensen at 
bedriften er bundet av en direkteavtale med NSF og Fagforbundet på Kantarellen sykehjem. 

Under denne forutsetning og på vegne av vårt medlem sies herved direkteavtalen med eventuelle særavtaler 
opp, slik at den gjelder frem til utløpstidspunktet som er 30. april 2016. Pleie- og omsorgsoverenskomstene 
som nevnt ovenfor kreves opprettet fra 1. mai 2016.» 

 

 
(7) Bortfall av direkteavtalen kunne få konsekvenser for størrelsen på kvelds- og nattillegget og for retten til et såkalt 

stabiliseringstillegg. Kvelds- og nattillegget i direkteavtalen var en prosentsats, mens det i overenskomsten er et kronetillegg. 
Stabiliseringstillegget er et særskilt lønnstillegg som kom inn i tariffavtalene for Oslo kommune og daværende APO i 1999, 
og som gis til ansatte med mer enn henholdsvis 4 og 12 års ansiennitet. Formålet med tillegget var å rekruttere og beholde 
sykepleiere ansatt på sykehjem. Det finnes ikke et tilsvarende tillegg i overenskomsten. 

 

 
(8) Forhandlinger om gjennomføring av Pleie- og omsorgsoverenskomsten begynte høsten 2015 og pågikk til sommeren 2016. 

For en mer utførlig redegjørelse for kontakten mellom partene og tema for forhandlingene vises det til Arbeidsrettens 
merknader nedenfor. Aleris sendte 25. april 2016 ut et informasjonsskriv til de ansatte ved Kantarellen hvor det uttales at 
selskapet ønsket en felles lønnspolitikk for virksomhetene, og at man jobbet med dette «i sammenheng med 
overgangsforhandlinger på Kantarellen». Aleris presiserte samtidig at det var Pleie- og omsorgsoverenskomsten som ville 
gjelde fra 1. mai 2016, men at tidligere vilkår ville bli forlenget til 30. juni 2016: 

«Vi opplever at vi fortsatt har et utgangspunkt for forhandling og ønsker derfor et nytt møte med 
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foreningene, antakelig i juni. I og med at nåværende tariffavtale er sagt opp og Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten vil gjelde fra 1.5.2016, vil vi med dette informere om at vi velger å videreføre 
eksisterende vilkår inntil 30.6.2016.» 

 

 
(9) I informasjonsskriv 20. juni 2016 meddelte Aleris at det den 10. juni hadde blitt klart at overgangsforhandlingene mellom 

Aleris, Fagforbundet og NSF ikke ville føre frem, og at betingelsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten ville gjelde fra 1. 
juli 2016. I skrivet uttales det: 

«Overgangsforhandlinger med NSF og Fagforbundet om overgang til Pleie- og omsorgsoverenskomsten ved 
Kantarellen har pågått siden høsten 2015. Siste møte var avtalt mandag 13. juni. Aleris Omsorg håpet her å 
komme til enighet med NSF og Fagforbundet. På grunn av positive signaler om at partene ville komme til 
enighet, valgte Aleris Omsorg å midlertidig videreføre betingelsene i Oslo kommunes tariffavtale i to 
måneder inntil 30.6.2016. Fredag 10. juni ble det imidlertid klart at partene står for langt fra hverandre, og 
det ble derfor brudd i forhandlingene. Saken er nå løftet til sentralt nivå, og vi avventer tilbakemelding 
derfra. 

Som resultat av dette vil betingelsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelde ved Kantarellen fra 1. juli 
2016.» 

 

 
(10) I denne perioden pågikk tariffrevisjonen for Pleie- og omsorgsoverenskomsten, og det var brudd i de sentrale forhandlingene. 

Ny Pleie- og omsorgsoverenskomst ble vedtatt etter uravstemning 14. november 2016. Det oppstod etterhvert tvist om 
adgangen til å endre lønns- og arbeidsvilkår som følge av at overenskomsten ble gjort gjeldende. 

 

 
(11) Kort om tvisteforløpet 
 

 
(12) Tvisteforhandlinger mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel ble gjennomført i januar 2017. I de innledende 

avsnittene i tvisteprotokollen uttales det: 

«Partene har i perioden oktober 2014-juni 2016 forhandlet om en overgang fra Oslo kommunes tariffavtale 
til Pleie- og omsorgsoverenskomsten for Kantarellen bo- og servicesenter. 

Tvisten oppsto som følge av at partene var enige om å opprette lokal særavtale for alle Aleris 
sykehjemmene. Bakgrunnen for dette var uenigheter rundt tilpasningen for Kantarellen bo- og 
servicesenter.» 

 

 
(13) Fagforbundet gjorde gjeldende at merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten var til hinder for å nedjustere de ansattes 

lønns- og arbeidsvilkår, og at Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 var til hinder for å gjennomføre endringer før 
overgangsforhandlingene var fullført. NHO Service og Handel var uenig i dette. Tvisteforhandlinger mellom NHO og LO 
ble gjennomført 16. november 2017. I protokollen er partenes anførsler gjengitt slik: 

«LO anfører at inntil overgangsforhandlinger etter HA § 3-7 nr. 6 er fullført kan det ikke gjøres endringer i 
lønns- og arbeidsvilkår. I dette tilfellet følger det i tillegg av merknaden i Pleie- og omsorgsoverenskomsten 
at ingen av de ansatte skal få sine lønns- og arbeidsvilkår forringet som følge av at overenskomsten gjøres 
gjeldende. På denne bakgrunn var det tariffstridig av bedriften å redusere blant annet kvelds- natt og 
helgetillegg sammenliknet med det de ansatte hadde før Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjort 
gjeldende. 

Videre var det tariffstridig og ulovlig at bedriften fra 01.07.2016 sluttet å lønne de ansatte i 
overensstemmelse med direkteavtalen med Fagforbundet, da denne hadde ettervirkning frem til ny Pleie- og 
omsorgsoverenskomst var sluttet etter uravstemning 14.11.2016. Det vises til protokoll mellom forbund og 
landsforening av 7. juli 2016. 

Med bakgrunn i ovenstående forståelse kreves tariffmessig etterbetaling til berørte arbeidstakere. 

NHO anfører at ved overgang til ny overenskomst kan virksomheten endre betingelser til det som følger av 
ny overenskomst. En tariffavtale er en helhetlig regulering av lønns- og arbeidsvilkår og dersom man skulle 
ta med seg betingelser fra en overenskomst over til ny overenskomst ville dette ofte medføre dobbelt 
regulering. 

Det skal ved overgang gjennomføres forhandlinger, men dersom man ikke blir enige så kan arbeidsgiver 
ensidig velge å gjøre betingelser fra ny overenskomst gjeldende. En slik forståelse av forhandlinger er den 
ordinære forståelsen av begrepet innenfor tariffretten. Det samme må gjelde etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6. 

Unnlatelse av å gjennomføre forhandlinger kan på denne bakgrunn ikke ha den konsekvens at vilkår fra 
forhenværende avtale videreføres. 

Det anføres at det er gjennomført overgangsforhandlinger ved Kantarellen Bo- og Servicesenter. 

Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelder etter sin ordlyd bare der overenskomsten gjøres 
gjeldende for nye uorganiserte arbeidssteder/bedrifter. Kantarellen Bo- og Servicesenter var bundet av 
tariffavtale før overgang til NHO og Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Denne merknaden kommer derfor 
ikke til anvendelse i dette tilfellet. 
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Frem til tariffoppgjøret 2016 var lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte ved Kantarellen Bo- og 
Servicesenter tariffavtaleregulert. Bedriften hadde meldt seg inn i NHO og det var forut for utløpet av Pleie- 
og omsorgsoverenskomsten 2014–2016 klart at de skulle inn på denne avtalen fra 1. mai 2016. 

Det er NHOs standpunkt at ettervirkning forutsetter at man blir bundet av den avtale man utleder 
ettervirkning fra etter tarifforhandlingene er avsluttet. For de ansatte ved Kantarellen Bo- og 
behandlingssenter er det derfor Pleie- og omsorgsoverenskomsten som har ettervirkning. 

De ansatte ved Kantarellen Bo- og Servicesenter ville bli bundet av forhandlingsresultatet og de kunne tas 
ut i streik ved en eventuell konflikt på denne avtalen. Det er NHOs syn at tidligere tariffavtale derfor 
opphørte fra det tidspunkt de ble omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten uavhengig av 
forhandlingsforløpet. De fikk også etterbetalt satsøkninger etter oppgjøret på Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten. 

NHO anfører at det ikke foreligger tariffbrudd og at det heller ikke er grunnlag for etterbetaling.» 
 

 
(14) Hovedforhandling ble gjennomført 3.-6. desember 2018. Da NHO også har reist sak mot NSF i en parallell tvist ved 

Kantarellen (sak nr. 15/2018) og en tilsvarende tolkningstvist ved Grefsenhjemmet (sak nr. 16/2018), har partene anmodet 
om at sakene skulle behandles i en felles hovedforhandling. Hovedforhandlingen har vært lagt opp i samsvar med dette. Fire 
partsrepresentanter og ni vitner avga forklaring, og det ble fremlagt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. 

 

 
(15) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(16) Næringslivets Hovedorganisasjon, med NHO Service og Handel, og Aleris Omsorg AS har i korte trekk anført: 
 

 
(17) Hovedavtalen § 3-7 oppstiller tre materielle vilkår for å gjøre en tariffavtale gjeldende i tariffperioden: Bedriften må være 

medlem av NHO, LO må ha medlemmer i bedriften og kravet må gjelde en bestående avtale. Kravet til 
overgangsforhandlinger er en saksbehandlingsregel. Etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 skal Pleie- og omsorgsoverenskomsten 
gjøres gjeldende fra kravstidspunktet eller fra utløpstidspunktet for tariffavtalen som tidligere gjaldt for virksomheten. Dette 
bidrar til å effektivisere prosessen. Sendrektighet fra motparten får ingen virkning for gjennomføringen av tariffavtalen. Det 
kan derfor ikke oppstilles et vilkår om at overgangsforhandlingene må være sluttført før tariffavtalen kan gjøres gjeldende. 

 

 
(18) Dersom bedriften allerede er bundet av tariffavtale, presiseres det i Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 at den nye tariffavtalen først 

gjelder etter at den tariffavtalen som bedriften var bundet av, er brakt til opphør. Arbeidsgiver kan ikke være avskåret fra å 
gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten i samsvar med Hovedavtalens regler dersom overenskomsten på det aktuelle 
tidspunktet har ettervirkning. Kravet om å gjøre gjeldende overenskomsten ble fremmet i tariffperioden. Det følger av 
Hovedavtalens system at overenskomsten skal gjøres gjeldende så snart tariffavtalen som allerede gjelder for virksomheten, 
er brakt til opphør. Dersom bedriften allerede har tariffavtale, vil man jevnlig komme i den situasjon at den bestående avtalen 
først gjøres gjeldende i ettervirkningsperioden. 

 

 
(19) Overgangsforhandlingene for Aleris bygget på at det var Pleie- og omsorgsoverenskomsten som skulle gjøres gjeldende, og 

NHO krevde at den skulle gjelde for Kantarellen fra 1. mai 2016. Direkteavtalen ble sagt opp. Hovedavtalen bestemmer da at 
Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelder etter utløpet av direkteavtalen for Kantarellen 30. april 2016. Det kreves ingen 
ytterligere hjemmel for å iverksette overenskomsten som skal gjelde for Kantarellen. 

 

 
(20) Det er ingen holdepunkter for å legge til grunn at Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 om overgangsforhandlinger er et materielt vilkår 

for å gjøre tariffavtale gjeldende. LOs tolkning har ingen støtte i utformingen av § 3-7 eller i tariffhistorikken. I LOs 
utredning i forkant av LO-kongressen i 2013 er det lagt til grunn at § 3-7 nr. 6 ikke gir et effektivt vern mot endringer i 
lønns- og arbeidsvilkår som følge av overgang til ny tariffavtale. Avdelingsleder i LO Knut Bodding har forklart at dersom 
partene ikke blir enige, gjelder styringsretten. Det er tariffstridig å unnlate å gjennomføre overgangsforhandlinger, men et 
tariffbrudd betyr ikke at gjennomføringen av tariffavtalen må utsettes. Det er tale om en saksbehandlingsregel. Partene er 
langt på vei enige om at det må være reelle, frivillige eller frie forhandlinger. Hovedavtalen angir ikke en konkret ramme for 
forhandlingene eller særskilte formkrav. Selv om både LO og NHO anbefaler å sette opp protokoll når forhandlingene 
avsluttes, er fravær av protokoll ikke bevis for fravær av forhandlinger. 

 

 
(21) Under enhver omstendighet har det vært gjennomført reelle overgangsforhandlinger mellom partene. Parts- og 

vitneforklaringene viser at partene har identifisert og diskutert endringene som ville oppstå som følge av overgang til Pleie- 
og omsorgsoverenskomsten. Dette fremgår også av e-postkorrespondansen mellom partene. 

 

 
(22) Selv om det foreligger tariffbrudd, er det ikke grunnlag for å avsi dom i samsvar med LOs påstand. Utformingen av 

Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 gir ikke grunnlag for å utsette virkningstidspunktet. Det burde fremgått uttrykkelig av ordlyden 
dersom brudd på forhandlingsplikten skulle ha slik virkning. Det er heller ikke grunnlag for gjenoppretting. Hovedavtalen gir 
anvisning på en forhandlingsplikt, men sier ikke noe om utfallet av forhandlingene. Det er ikke mulig å gjenopprette 
manglende overgangsforhandlinger basert på et antatt, mulig utfall av forhandlingene. 

 

 
(23) Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten er ikke anvendelig. Merknaden har aldri vært påberopt før i tvistene ved 
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Kantarellen og Grefsenhjemmet, jf. AR-2019-5. Dette er påfallende når det ses i sammenheng med at overgang fra 
tariffavtaler i offentlig til privat sektor lenge har vært en kampsak for LO og NSF. Dersom merknaden skulle vært 
anvendelig for slike overdragelser, burde bestemmelsen ha blitt påberopt oftere. LOs anførsel om å tolke vilkåret uorganisert 
bedrift i lys av begrepsbruken i Hovedavtalen § 3-1 nr. 4 og reglene om sympatiaksjoner kan ha noe for seg, men vil 
begrense rekkevidden av merknaden. Bestemmelsen må forstås slik at ingen skal miste rettigheter dersom en uorganisert 
bedrift velger å gjennomføre tariffavtale. Formålet er å sikre at det lønner seg å være organisert. Aleris har vært medlem i 
NHO siden 1999 og har tariffavtale. Det er derfor ikke tale om å gjøre Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjeldende for en 
«uorganisert bedrift». 

 

 
(24) Dersom merknaden er anvendelig, må vurderingen av om det foreligger forringede lønns- og arbeidsvilkår foretas på 

grunnlag av en konkret tolkning. Bevisførselen gir ikke grunnlag for å si at dette vilkåret er oppfylt. 
 

 
(25) Det er nedlagt slik påstand: 

«I hovedsøksmålet: 

1. Hovedavtalen LO-NHO § 3-7 nr. 6 er ikke en materiell skranke for adgangen til å gjøre en tariffavtale 
gjeldende. 

2. Merknaden til reguleringsbestemmelsen i Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer ikke til anvendelse i 
et tilfelle hvor det gjennomføres endring av lønns- og arbeidsvilkår som følge av bytte av tariffavtale, når 
virksomheten er organisert. 

I motsøksmålet: 

1. De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(26) Landsorganisasjonen i Norge, med Fagforbundet, har i korte trekk anført: 
 

 
(27) Overgangsforhandlinger må fullføres før man kan gjennomføre endringer som følge av ny tariffavtale. Partene er enige om at 

det etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 må gjennomføres reelle forhandlinger med sikte på å oppnå avtale om en 
overgangsordning når tariffavtale skal gjøres gjeldende i virksomheten. Hovedavtalen krever ikke at partene blir enige om en 
overgangsordning og gir ingen føringer for innholdet i en eventuell ordning. Utformingen av Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 tilsier 
imidlertid at overgangsforhandlinger er en del av prosedyrekravet for opprettelse av tariffavtale: Det «skal» forhandles om en 
overgangsordning, og forhandlingene skal legge til rette for en «overgang» til nye vilkår. Det betyr at temaet for 
forhandlingene må være endringene i lønns- og arbeidsvilkårene og en mulig overgangsordning. 

 

 
(28) Tariffhistorikken, praksis og reelle hensyn taler for at overgangsforhandlinger må være fullført før arbeidsgiver kan 

gjennomføre endringer som følge av overgang til ny tariffavtale. I 1998 ble plikten til å forhandle om overgangsordning 
tydeliggjort ved bruken av ordet «skal», og ved at forhandlingsplikten nå skulle gjelde enhver endring. Hovedavtalen krever 
at det gjennomføres reelle forhandlinger med sikte på å oppnå en avtale om overgangsordning, jf. AR-2018-4, ARD-1988-
201 og ARD-1923-67. Praksis bygger på at det gjelder plikt til å fullføre forhandlingene før endringer kan finne sted, men 
normalt vil overgangsforhandlingene være gjennomført før den eksisterende tariffavtalen utløper. Dersom arbeidsgiver 
kunne endre lønns- og arbeidsvilkår før forhandlingene om dette spørsmålet var fullført, ville det tømme forhandlingsplikten 
for innhold. 

 

 
(29) Overgangsforhandlingene ved Kantarellen er ikke fullført. Partene forhandlet om en særavtale innenfor rammen av Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten for alle Aleris' sykehjem. Partene avdekket en rettstvist underveis i disse forhandlingene. 
Fagforbundet mottok aldri et konkret økonomisk tilbud de kunne ta stilling til. Partene fikk ikke tatt stilling til en konkret 
overgangsordning for Kantarellen før forhandlingene om en heldekkende særavtale ble brutt. 

 

 
(30) Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten er til hinder for endringer som gjør at de ansatte får dårligere lønns- og 

arbeidsvilkår. Bestemmelsen er en materiell skranke mot forringelse av lønns- og arbeidsvilkår dersom overenskomsten 
gjøres gjeldende. 

 

 
(31) Formuleringen «nye uorganiserte arbeidssteder/bedrifter» må forstås kontekstuelt. På tidspunktet LO/NHO-overenskomster 

kan gjøres gjeldende, vil bedriften alltid være organisert i NHO/landsforening. Henvisningen til uorganiserte 
arbeidssteder/bedrifter må da for det første sikte til situasjonen før bedriften ble medlem. Det avgjørende vil da være om 
bedriften på dette tidspunktet var medlem av en arbeidsgiverforening. Alternativene «arbeidssteder/bedrifter» må for det 
andre ses i sammenheng med bedriftsbegrepet i Hovedavtalen. Den tariffrettslige enheten er ikke nødvendigvis det samme 
som arbeidsgiver eller den juridiske enheten. Selv om Aleris var medlem av NHO, var Kantarellen et uorganisert arbeidssted 
i Hovedavtalens forstand fordi overenskomsten ikke var gjort gjeldende for Kantarellen. 

 

 
(32) Det er under enhver omstendighet tariffstridig å gjennomføre endringer i lønns- og arbeidsvilkår med grunnlag i Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten i direkteavtalens ettervirkningsperiode. Pleie- og omsorgsoverenskomsten kunne ikke ha 
ettervirkning i en virksomhet hvor den fra før ikke hadde hatt virkning. Hovedavtalen § 3-7 gir bare krav på å gjøre 
tariffavtale gjeldende «i tariffperioden», jf. ARD-1998-123. 
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(33) Aleris var etter Hovedavtalen forpliktet til å videreføre lønns- og arbeidsvilkår frem til overgangsforhandlingene var fullført, 
og etter merknaden til overenskomsten forpliktet til å ikke forringe lønns- og arbeidsvilkår. Det var derfor tariffstridig å 
redusere lønns- og arbeidsvilkårene fra 1. juli 2016, og under enhver omstendighet i ettervirkningsperioden fra 1. juli til 14. 
november 2016. Virkningen av dette tariffbruddet er en tariffrettslig plikt til etterbetaling og til å opprettholde lønns- og 
arbeidsvilkårene. 

 

 
(34) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon § 3-7 nr. 6 er 
slik å forstå at det ikke kan iverksettes endringer i lønns- og arbeidsvilkår før overgangsforhandlinger er 
fullført. 

Subsidiært: Landsorganisasjonen i Norge frifinnes for punkt 1 i Næringslivets Hovedorganisasjons påstand. 

2. Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer til anvendelse på situasjonen hvor Kantarellen 
bo- og rehabiliteringssenter byttet tariffavtale fra direkteavtalen med Fagforbundet til Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten. 

Subsidiært: Landsorganisasjonen i Norge frifinnes for punkt 2 i Næringslivets Hovedorganisasjons påstand. 

3. Aleris Omsorg AS har fra 01.07.2016 opptrådt tariffstridig ved å redusere de ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår, sammenliknet med det som fulgte av direkteavtalen med Fagforbundet. 

Subsidiært: Aleris Omsorg AS opptrådte tariffstridig ved å redusere de ansattes lønns- og arbeidsvilkår i 
perioden 01.07.2016 til 14.11.2016, sammenliknet med det som fulgte av direkteavtalen med Fagforbundet. 

4. Aleris Omsorg AS plikter å foreta gjenoppretting iht. punkt 3 og 4.» 
 

 
(35) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(36) Tvisten for Arbeidsretten gjelder om Hovedavtalen og Pleie- og omsorgsoverenskomsten begrenser adgangen til å endre 

lønns- og arbeidsvilkår når overenskomsten gjøres gjeldende for virksomheten. Partene har under hovedforhandlingen 
presisert at spørsmålet om i hvilken grad regulering i direkteavtalen som ikke strider mot overenskomsten fortsatt består som 
individuelle lønns- og arbeidsvilkår, ikke er tema i saken for Arbeidsretten. 

 

 
(37) Spørsmålet om forhandlingskravet i Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 begrenser Kantarellens adgang til å endre lønns- og 

arbeidsvilkår med virkning fra 1. juli 2016 
 

 
(38) Etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 1 kan LO og NHO i tariffperioden kreve at tariffavtale skal gjelde i medlemsbedrift som ikke 

har vært bundet av tariffavtale mellom organisasjonene. Kravet skal gjelde den bestående tariffavtale mellom LO og NHO 
for bedrifter av samme art, jf. § 3-7 nr. 4. Partene er enige om at Pleie- og omsorgsoverenskomsten er den anvendelige 
tariffavtalen for Kantarellen. Uenigheten gjelder fra hvilket tidspunkt Kantarellen kan anvende betingelsene i 
overenskomsten. 

 

 
(39) Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 har slik ordlyd: 

«Tariffavtalen skal gjelde fra det tidspunkt kravet er mottatt. 

Ved tvist om valg mellom flere anvendbare tariffavtaler, skal partene drøfte om Hovedavtalen og 
Fellesordningene skal gjøres gjeldende fra kravstidspunktet. 

Dersom bedriften er bundet av annen tariffavtale ved innmeldelse i NHO, gjelder denne til den er brakt til 
utløp.» 

 

 
(40) Utgangspunktet etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 første ledd er at overenskomsten skal gjelde fra det tidspunkt kravet er 

mottatt. NHO fremmet krav om å gjøre overenskomsten gjeldende i brev 10. november 2014. Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 tredje 
ledd gjør et begrenset unntak fra dette dersom virksomheten allerede er bundet av tariffavtale. 

 

 
(41) I tilfeller hvor bedriften er bundet av tariffavtale ved innmeldelse i NHO, gjelder denne tariffavtalen til den er brakt til 

opphør. Det vil si at overenskomsten som gjøres gjeldende, står tilbake for den eksisterende tariffavtalen frem til denne 
utløper. Dette var situasjonen ved Kantarellen. Erklæringen om reservasjon overfor overenskomsten for Oslo kommune 
(Dok. 25) ble ikke avgitt i rett tid, og Kantarellen var bundet av Dok. 25 som direkteavtale for perioden 2014–2016. Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten ville da først gjelde etter at direkteavtalen hadde utløpt. LO/Fagforbundet har til dette anført at 
overenskomsten bare kan gjøres gjeldende i overenskomstperioden, og ikke i den perioden overenskomsten har ettervirkning. 
Dette kan ikke føre frem. Kravet om å gjøre overenskomsten gjeldende ble fremmet i tariffperioden, og ikke i perioden hvor 
overenskomsten hadde ettervirkning. Det er da uten betydning at iverksettelsen først skjer når overenskomsten består i kraft 
av reglene om ettervirkning, sml. ARD-1998-123. Det tariffrettslige systemskiftet skal skje etter at direkteavtalen har falt 
bort. Direkteavtalen for Kantarellen falt bort 30. april 2016, og ble fra 1. mai 2016 avløst av Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten som på det tidspunktet var til revisjon. Når partene er enige om at Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten er den anvendelige tariffavtalen, vil den gjøres gjeldende når direkteavtalen har opphørt. Det kan 
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ikke være avgjørende om den tariffavtalen som gjaldt for virksomheten, har samme utløpstidspunkt som tariffavtalen som 
skal gjøres gjeldende. Arbeidsretten kan da ikke se at det var tariffstridig av Aleris å anvende Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten når denne hadde ettervirkning i kraft av arbeidstvistloven § 8. 

 

 
(42) Dersom gjennomføringen av ny tariffavtale fører til endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, skal det forhandles om en 

overgangsordning. Dette følger av Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 som lyder: 

«Medfører overgang til ny tariffavtale endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, herunder pensjon, eller 
forskjeller i vilkårene blant dem som utfører samme arbeid, skal det forhandles om en overgangsordning.» 

 

 
(43) Spørsmålet er om kravet til overgangsforhandlinger utgjør en ytterligere begrensning i adgangen til å gjøre gjeldende den 

nye tariffavtalen. Bestemmelsen gir etter ordlyden bare en plikt til å forhandle. Den gir ingen nærmere anvisning på hvordan 
forhandlingene skal gjennomføres og oppstiller heller ingen resignasjonsplikt for arbeidsgiver. Bestemmelsen stiller ikke 
krav om at forhandlinger må fullføres før tariffavtalen kan gjøres gjeldende. Spørsmålet er om tariffhistorikken gir 
holdepunkter for noen begrensninger i adgangen til å gjennomføre den nye tariffavtalen før overgangsforhandlinger er 
fullført. 

 

 
(44) Ordningen i Hovedavtalen § 3-7 kan spores tilbake til den første Hovedavtalen av 1935 som i § 11 ga grunnleggende regler 

om gjennomføring av tariffavtaler for bedrifter som i tariffperioden ble medlemmer av N.A.F. Bedrifter som meldte seg inn i 
N.A.F., skulle inngå «under bestående tariffavtale for bedrifter av samme art, dersom N.A.F. eller nogen av 
landssammenslutningene begjærer det». Tvist om bedriften var av «samme art» kunne bringes inn for Arbeidsretten. Dersom 
tariffavtalens lønnssatser ikke umiddelbart kunne anvendes, skulle partene forhandle om eventuelle tilpasninger. Kom 
partene ikke til enighet i tilpasningsforhandlingene, kunne tvisten bringes inn for en nemnd. Dersom bedriften allerede var 
bundet av tariffavtale («særoverenskomst»), skulle denne gjelde frem til den var brakt til opphør. 

 

 
(45) Hovedavtalerevisjonen i 1954 videreførte de materielle reglene, men videreutviklet reglene om saksbehandlingen. 

Bestemmelsen ble da flyttet til § 18 som i nr. 6 hadde en særlig bestemmelse om situasjonen hvor arbeidstakerne ved en 
nyinnmeldt bedrift hadde hatt fordeler som ikke var regulert i tariffavtalen: 

«Hvis arbeidere ved nyinnmeldt bedrift tidligere har hatt visse fordeler som etter vanlig praksis ikke 
reguleres ved tariffavtale, kan slike fordeler fortsatt bestå for de enkelte arbeidere så lenge de er knyttet til 
bedriften. Dette gjelder f.eks. pensjonsordninger, vederlag for fravær som skyldes arbeidsulykker eller 
sykdom samt emolumenter. N.A.F. kan imidlertid kreve at også slike fordeler kan sløyfes, hvis det foreligger 
særegne forhold. Oppstår det i denne forbindelse tvist som ikke løses ved forhandlinger i samsvar med § 2, 
skal den avgjøres ved nemnd i henhold til pkt. 3 foran. 

Hvis den tariffavtale som gjøres gjeldende for nyinnmeldt bedrift, har bestemmelser om bibehold av 
fordeler i tillegg til de tariffestede, gir slik bestemmelse ikke arbeiderne rett til å kreve at fordelene skal 
bestå i større utstrekning enn ovenfor nevnt, idet en tvist i tilfelle avgjøres ved nemnd. 

Merknad: Med «emolumenter» forståes særfordeler som det ikke har vært tatt hensyn til ved fastsettelsen 
av de tariffestede lønns- og arbeidsvilkår, så som fri medisin, fri skolegang for barna til enkelte arbeidere, 
tjenestefrihet med lønn i forbindelse med offentlig ombud.» 

 

 
(46) Arbeidstakerne skulle beholde «visse fordeler» så lenge de var knyttet til bedriften, men N.A.F. kunne kreve at også slike 

fordeler skulle sløyfes hvis det forelå «særegne forhold». Tvist om slike endringer kunne bringes inn til avgjørelse i en 
nemnd. Bestemmelsen tok sikte på fordeler «som etter vanlig praksis ikke reguleres ved tariffavtale». Dette gir ikke 
holdepunkt for noen begrensninger i adgangen til å gjøre gjeldende overenskomsten som er relevante i den foreliggende 
saken. 

 

 
(47) Ved hovedavtalerevisjonen i 1986 ble det inntatt en ny bestemmelse i § 3-7 nr. 6 om at det skulle forhandles om en 

overgangsordning dersom gjennomføring av tariffavtale førte til betydelig reduksjon av lønns- og arbeidsvilkår. 
Bestemmelsen hadde slik utforming: 

«Dersom en nyinnmeldt bedrift ved inntredelsen er tariffbundet og overgangen til ny tariffavtale innebærer 
betydelig reduksjon i lønns- og arbeidsvilkårene eller betydelige forskjeller i vilkårene blant dem som 
utfører samme arbeid, er det partenes forutsetning at det må forhandles om en overgangsordning.» 

 

 
(48) Hovedavtalerevisjonen i 1997 fjernet kravet om at det måtte være tale om en «betydelig» reduksjon av lønns- og 

arbeidsvilkår for at partene skulle forhandle, og formuleringen «må forhandles» ble endret til at det «skal» forhandles. 
Enhver reduksjon eller forskjell utløste en forhandlingsplikt. I NHOs kommentarer til bestemmelsen understrekes det at 
bestemmelsen bare ga «en forhandlingsplikt og ikke en plikt til å opprettholde tidligere lønns- og arbeidsvilkår i en 
overgangsperiode». I LOs kommentarer til Hovedavtalen heter det at overgang til ny tariffavtale «skal ikke kunne medføre 
endringer i lønns- og arbeidsvilkår ... uten at det er forhandlet om overgangsordninger». Deretter uttales det: 

«I praksis innebærer dette et vern mot forverrede vilkår, typisk ved at eksisterende vilkår opprettholdes 
inntil de nye tariffavtalevilkår har innhentet gapet «fryseavtale») eventuelt kombinert med at tillegg til 
sentrale tariffoppgjør gis.» 
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(49) LOs kommentarer gjenspeiler den alminnelige ordningen i forhandlingspraksis. Bestemmelser om «frys» av gjeldende vilkår 
er en typeløsning ved gjennomføring av tariffavtaler. Slike «frysavtaler» innebærer at de gjeldende, gunstige lønns- og 
arbeidsvilkår opprettholdes inntil de nye tariffbestemmelsene har innhentet den tidligere reguleringen. En slik løsning kan 
velges, men Hovedavtalen pålegger ikke partene å velge den. I prinsippet kan utfallet av forhandlingene være at det ikke 
avtales et vern for tidligere lønns- og arbeidsvilkår. Utformingen av § 3-7 nr. 6 gir derfor ikke holdepunkter for en generell 
materiell skranke for gjennomføringen av ny tariffavtale. Retten viser også til at LO ved hovedavtalerevisjonen i 2013 
fremmet krav om at § 3-7 nr. 6 skulle få et nytt siste punktum om at det skulle være «en målsetting at opparbeidede 
rettigheter ikke svekkes ved overgang til ny tariffavtale». Dette kravet ble avvist av NHO. Vernet mot endringer i lønns- og 
arbeidsvilkår som følge av at en overenskomst gjøres gjeldende, er fortsatt et forhandlingsspørsmål. 

 

 
(50) Dersom partene ikke blir enige om annet, må den nye tariffavtalen gjennomføres etter sitt innhold, uansett om det fører til 

endringer til gunst eller ugunst for medlemmene, jf. blant annet ufravikelighetsregelen i arbeidstvistloven § 6. Hvilke 
konsekvenser den nye tariffavtalen vil få, beror på hva tariffavtalen bestemmer. Gjennomføring av ny overenskomst i 
virksomhetene kan få betydelige konsekvenser for de ansatte, noe den foreliggende saken illustrerer. Selv om Hovedavtalen 
ikke krever at partene kommer til enighet om en overgangsordning før ny avtale gjøres gjeldende, ligger det i 
forhandlingsplikten at partene må gjøre reelle forsøk på å finne frem til hensiktsmessige ordninger. Dette må ses i 
sammenheng med at forhandlingsplikten etter Hovedavtalen § 3-7 over tid har blitt skjerpet. Det er først og fremst de lokale 
partene som må identifisere forhandlingstemaene og som gjennom reelle forhandlinger må finne konstruktive, felles 
løsninger. Arbeidsretten utelukker ikke at brudd på forhandlingsplikten etter omstendighetene kan være til hinder for at den 
nye overenskomsten gjøres gjeldende før forhandlingene er fullført. NHO har i saken nedlagt påstand om dom for at 
Hovedavtalen § 3-7 nr. 6 ikke er en «materiell skranke». I den grad påstanden uttrykker at brudd på forhandlingskravet aldri 
kan ha virkninger for gjennomføringstidspunktet for overenskomsten, kan den ikke føre frem. Slik saken ligger an, er det 
imidlertid ikke nødvendig for Arbeidsretten å gå nærmere inn på når reglene om forhandlingsplikt kan ha en slik virkning. 
Arbeidsretten finner det derfor mest dekkende å avsi dom i samsvar med LOs subsidiære påstand punkt 1, slik at LO 
frifinnes fra NHOs tolkningspåstand. 

 

 
(51) Arbeidsretten vil med disse utgangspunktene redegjøre for forhandlingsprosessen for Kantarellen. Det er i denne vurderingen 

ikke nødvendig å skille mellom forhandlingsforløpet for Fagforbundet på den ene siden og NSF på den andre siden. 
 

 
(52) Første møte i forbindelse med overgangsforhandlinger ble holdt 1. september 2015. I møtet deltok blant andre Birgitte 

Stenberg Kravik fra NHO Service og Handel, Hanne Løvli fra Aleris, Magnus Buflod fra NSF og Anne Green Nilsen fra 
Fagforbundet. På bakgrunn av parts- og vitneforklaringene legger retten til grunn at denne sammensetningen av 
representanter både for de lokale og sentrale partene avviker fra vanlig praksis med at overgangsforhandlinger gjennomføres 
mellom de lokale partene. Deltakelsen fra sentrale organisasjonsledd viser et reelt utgangspunkt for forhandlinger mellom 
partene. I en e-post fra Anne Green Nilsen 5. november 2015 til blant andre Kravik og Buflod oversendte Nilsen referat fra 
oppstartsmøtet. I referatet heter det blant annet: 

«- Tema for møte var avklaring/oppfølging i ft at overenskomsten for Oslo kommune fortsatt gjelder i 
virksomheten. Viser til protokoll av 11.11.2014. 

- Vi hadde en gjennomgang av overenskomsten (dok 25) der vi avklarte praksis i virksomheten 

- Det er bekreftet at tariffoppgjøret for 2014 er gjennomført på linje med resultatet i Oslo kommune og 
resultatet for Oslo kommune legges til grunn for 2015 og utbetales i september måned. 

- Etter gjennomgangen er partene enige om noen punkter som må følges opp nærmere: 

- Pensjon 

- Ansvarstillegg og stabiliseringstillegg blir sjekket opp om disse særavtalene følges – hvis ikke vil dette bli 
rettet opp i 

- Sjekke hva som innberettes til pensjonsordning når det gjelder tillegg – kun overtid som ikke skal med 

Partene er enige om at vi også tar oss av tilpasning-/overgangsforhandlinger og også ser på overgang 
mellom hovedavtaler. 

Partene har satt av møter 5.10, kl 9.00-13.00 og 15.10 kl 9.00-12.00. 

Partene er enige om å dele informasjon om medlemmer/ansatte i forkant av neste møte – med henblikk på 
pensjonsspørsmålet.» 

 

 
(53) Kravik og Løvli har forklart at direkteavtalen som gjaldt for Kantarellen, i dette møtet ble fremsatt som «krav nr. 1», og at 

partene gjennomgikk avtalen punkt for punkt for å diskutere hva som var sammenfallende med praksis i Aleris. Som det 
fremgår av referatet, fastsatte partene datoer for to nye møter henholdsvis 5. oktober og 15. oktober samme år. 
Partsrepresentanter og vitner har forklart at det ble gjennomført flere møter enn dette i løpet av høsten 2015. I et oppfølgende 
møte høsten 2015 ble det tatt opp spørsmål om å få på plass en særavtale for alle sykehjemmene i Oslo. Dette ble tatt opp 
etter initiativ fra Aleris med bakgrunn i et ønske om en lik ordning for sykehjemmene i Oslo. Kravik har forklart at 
utgangspunktet for forslaget var lønns- og arbeidsvilkårene ved Kantarellen, og at det særlig var pensjon og 40 prosent-
tillegget som ble drøftet. Buflod og Nilsen har begge forklart at de var positive til en særavtale. 
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(54) Arne Christie i NHO Service og Handel oversendte et utkast til særavtale i e-post 15. januar 2016 til blant andre Nilsen og 
Buflod. Nilsen og Buflod har forklart at de etterlyste økonomiske elementer i utkastet. Nilsen sendte deretter over forbundets 
krav til innholdet i avtalen. I e-post 15. februar 2016 uttaler Nilsen at «kravet vi nå har oversendt er det vi tenker er det 
endelige kravet», men at punktet om «andre bestemmelser» ville bli mer klargjort etterhvert. I vedlegg til e-posten fulgte en 
oversikt over NSFs og Fagforbundets krav. Kravene var delt i tre grupper: Krav som gjaldt Kantarellen, krav som gjaldt 
sykehjem i Oslo og krav som gjaldt for alle sykehjem. I punktet om krav for Kantarellen heter det: 

«1. Krav som gjelder Kantarellen 

Pensjon 

For NSF og Fagforbundets medlemmer på Kantarellen – som var omfattet av Virksomhetsoverdragelsen og 
som fortsatt er i tjeneste utbetaler arbeidsgiver et engangsvederlag tilsvarende pensjonstrekket som er 
foretatt av disse ansatte fra overdragelsestidspunktet og til 30.4.2016.» 

 

 
(55) Frem mot sommeren 2016 var det utsikt til å få på plass en avtale for Aleris. På denne bakgrunn kunngjorde Aleris i et 

informasjonsskriv 25. april 2016 at Pleie- og omsorgsoverenskomsten ville gjelde fra 1. mai 2016, men at lønns- og 
arbeidsvilkårene etter direkteavtalen som gjaldt for Kantarellen, ville bli praktisert frem til 30. juni 2016, det vil si to 
måneder etter at avtalen hadde opphørt, jf. avsnitt 8 foran. Aleris sendte ut et nytt informasjonsskriv 20. juni 2016 hvor det 
uttales at det 10. juni 2016 var klart at partene ikke kom til enighet om en særavtale, jf. avsnitt 9 foran. 

 

 
(56) Advokat Buflod tok i e-post 29. juni 2016 til NHO Service og Handel opp enkelte spørsmål rundt status for 

overgangsforhandlingene. Buflod gjorde gjeldende at NSF ikke var kjent med at det var brudd i overgangsforhandlingene. I 
e-post 30. juni 2016 fra advokat Kravik uttales det på vegne av NHO Service og Handel at partene hadde så vidt forskjellige 
utgangspunkter for forhandlingene at det ikke var utsikt til å finne en løsning. Kravik uttaler blant annet: 

«Slik vi forstod deg, mener du at merknaden i Pleie- og omsorgsoverenskomsten innebærer at de ansatte 
har rett til å beholde vilkårene som følger av tariffavtalen til Oslo kommune. Slik vi har oppfattet det, 
mener dere at utgangspunktet for overgangsforhandlingene er Oslo kommunes avtale, mens NHO Service 
mener at det er Pleie- og omsorgsoverenskomsten som er utgangspunktet for forhandlingene. Med disse to 
utgangspunktene ser ikke vi noen mulighet for å finne en løsning, og vi mener derfor at det er brudd i 
overgangsforhandlingene.» 

 

 
(57) Advokat Buflod hadde tidligere samme dag sendt en e-post til Elisabeth Lea Strøm i forhandlingsavdelingen i NHO i 

anledning tvist om Aleris hadde brutt fredsplikten. I 
e-posten 30. juni 2016 fra Buflod uttales det om kontakten mellom partene: 

«NHO Service har bistått med forhandling av en overgangsordning i samsvar med hovedavtalens og 
overenskomstens bestemmelser. De bestrebelser som har vært gjort fra begge parters side synes å ha 
strandet. Bedriften har som redegjort i tidligere e-post meddelt at de vil endre gjeldende lønns- og 
arbeidsbetingelser fra 1. juli. Dette vil etter vårt syn være brudd på fredsplikten, jf. arbtvl. § 8 (3).» 

 

 
(58) Utkast til uenighetsprotokoll mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel ble sendt 28. september 2016 i e-post fra 

Fagforbundet til NHO Service og Handel og NSF. Anne Green Nilsen opplyste at det forelå et utkast til uenighetsprotokoll 
mellom NSF og NHO, men at NHOs anførsler i den protokollen ikke var kopiert inn i Fagforbundets utkast. Utkastet ble 
derfor sendt til NHO Service og Handel for ferdigstillelse, samtidig som Fagforbundet ba om tilbakemelding på muligheten 
for et møte om «øvrige tema». NHO Service og Handel meddelte i e-post 7. oktober 2016 til Fagforbundet og NSF at NHO 
kunne sende en redegjørelse for anførsler, men ba Fagforbundet presisere enkelte anførsler og hvilke tema som kunne være 
gjenstand for diskusjon i et møte. I e-post 18. november 2016 fra Fagforbundet til NHO Service og Handel og NSF uttales 
det at partene måtte ha som tema for et nytt møte «om vi kan fortsette tilpasningsforhandlingene eller om vi også [i forhold 
til det] har en tvist». Deretter uttales det: 

«Fagforbundet er innstilt på at det avholdes et møte – men ser ingen grunn til at ikke også det skal 
inkludere NSF. Det ber vi om en begrunnelse for. Det er det samme saksforholdet for begge forbund.» 

 

 
(59) I e-post 30. november 2016 fra Kravik til Nilsen uttales det: 

«Når det gjelder muligheten for å fortsette overgangsforhandlingene med Fagforbundet, er vi som nevnt 
tidligere villige til å fortsette disse .. Årsaken til at vi ikke mener det er hensiktsmessig å ha med NSF i et 
nytt møte, er at NSF mener at utgangspunktet for overgangsforhandlingene er en omfordeling av de godene 
som fulgte av Oslo kommunes avtale. Vi mener utgangspunktet for forhandlingene er vilkårene i Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten. Videre mener vi at Hovedavtalens bestemmelser om overgangsforhandlinger 
begrenser seg til å pålegge tariffpartene en forpliktelse til å sørge for at det blir avholdt reelle 
overgangsforhandlinger mellom de parter som eventuelt skal nedfelle en overgangsløsning i en særavtale, 
dvs. mellom de lokale parter på bedriften. Når det gjelder Kantarellen og overgangen fra Oslo kommunes 
vilkår til Pleie- og omsorgsoverenskomsten, har overgangsforhandlingene pågått i ca. halvannet år, endog 
med organisasjonene tilstede i alle møtene. Det er derfor ikke tvil om at den tariffrettslige forpliktelsen til å 
avholde reelle overgangsforhandlinger er overholdt. 

Ettersom NSFs forståelse av hva overgangsforhandlinger innebærer av tariffrettslige forpliktelser er en helt 
annen enn vår, mener vi at det ikke er hensiktsmessig å fortsette overgangsforhandlingene med dem. 

1118



Dersom Fagforbundet er av en annen oppfatning enn NSF, tar vi gjerne et nytt møte med dere.» 
 

 
(60) Etter Arbeidsrettens vurdering oppfyller denne prosessen kravet til forhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 6. Det er 

imidlertid ikke utarbeidet en protokoll som markerer en formell avslutning av forhandlingene, og det finnes ikke et helt klart 
sluttpunkt for forhandlingene. Selv om en slik formell avslutning av forhandlingene anbefales av LO og NHO, er det ikke 
avgjørende for bedømmelsen av forhandlingsprosessen i dette tilfellet. Partene har over lengre tid forhandlet om 
gjennomføringen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten med sikte på å få til en ordning for de ansatte ved Kantarellen. Det 
første møtet om saken ble holdt over et halvt år før Pleie- og omsorgsoverenskomsten skulle tre i kraft i henhold til NHOs 
tariffkrav, og det ble deretter holdt flere møter. Begge sider har kommet med konkrete forslag, og da med utgangspunkt i 
arbeidsgiversidens initiativ til en særavtale – et initiativ som ble tatt godt imot av arbeidstakersiden. At særavtalen skulle 
gjelde generelt for sykehjem i Oslo, og ikke bare Kantarellen, kan ikke ha betydning for om kravet til 
overgangsforhandlinger er oppfylt. Bakgrunnen for forslaget om særavtale var situasjonen som hadde oppstått ved 
Kantarellen og tariffavtaleovergangen, og behovet for en opprydning i lønnssystemet i Aleris. Partene har identifisert hva de 
mente skulle være forhandlingstema. Når de ikke kom i mål, synes det blant annet å ha sammenheng med at NSF og 
Fagforbundet stod fast ved at overgangsordningen skulle innebære en omfordeling innenfor den økonomiske rammen i 
direkteavtalen som gjaldt for Kantarellen. Arbeidsretten viser i denne forbindelse til Nilsens forklaring om at det som 
manglet for at det kunne sies å være ført overgangsforhandlinger, var et resultat, særlig i form av et «nullsumspill». 
Bestemmelsene om overgangsforhandlinger gir imidlertid ikke vern for en slik forventning. Partene har over lengre tid 
behandlet tema knyttet til gjennomføring av Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Arbeidsretten viser i den sammenheng til 
advokat Buflods merknader i e-post 30. juni 2016 om at partenes bestrebelser på å finne en overgangsordning ikke hadde ført 
frem. Forhandlingene ble mer kompliserte enn partene hadde tatt høyde for, og det ble reist flere rettstvister. Aleris har gjort 
reelle forsøk på å komme til enighet med Fagforbundet og NSF om overgangsordninger, og har i sluttfasen utsatt 
gjennomføringen av endringene nettopp på grunn av utsikten til å komme til enighet. Når det etterhvert viste seg at det ikke 
var mulig å få på plass en overgangsordning, var det ikke tariffstridig av Aleris å gjøre de nye bestemmelsene gjeldende fra 
1. juli 2016 i samsvar med utgangspunktet i Hovedavtalen § 3-7. 

 

 
(61) Spørsmålet om merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten er anvendelig 
 

 
(62) LO/Fagforbundet har anført at merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten får anvendelse når overenskomsten gjøres 

gjeldende for Kantarellen. Dersom merknaden er anvendelig, kan de ansatte ikke få lønns- og arbeidsvilkårene forringet som 
følge av at overenskomsten gjøres gjeldende. Arbeidsretten har kommet til at dette ikke kan føre frem og vil bemerke: 

 

 
(63) Pleie- og omsorgsoverenskomsten har en avsluttende merknad for situasjonen hvor overenskomsten gjøres gjeldende for nye 

uorganiserte arbeidssteder/bedrifter. Merknaden har slik ordlyd: 

«Dersom denne overenskomst gjøres gjeldende for nye uorganiserte arbeidssteder/bedrifter, skal ingen av 
de ansatte av den grunn få sine lønns- og arbeidsvilkår forringet.» 

 

 
(64) Merknaden har hatt slik utforming siden 1998. En tilsvarende, men ikke identisk merknad fantes i den første Pleie- og 

omsorgsoverenskomsten som ble opprettet i 1997 for tariffperioden 1. januar til 30. april 1998. Merknaden i den første 
overenskomsten hadde slik utforming: 

«Dersom denne overenskomst gjøres gjeldende for nye arbeidssteder/bedrifter, skal ingen av de ansatte av 
den grunn få sine lønns- og arbeidsvilkår forringet.» 

 

 
(65) Presiseringen om at bedriften eller arbeidsstedet måtte være «uorganisert», kom inn ved tariffrevisjonen i 1998. Bortsett fra 

avtaleteksten er det ikke fremlagt noen dokumentasjon knyttet til arbeidet med opprettelsen av overenskomsten i 1997 eller 
revisjonen i 1998 som kaster lys over bakgrunnen for bestemmelsen. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon for hvordan 
bestemmelsen er praktisert. Det er opplyst at tilsvarende merknader i andre overenskomster dels har ordlyd som er identisk 
med merknaden i den første Pleie- og omsorgsoverenskomsten, dels er identisk med den någjeldende merknaden og dels har 
annen utforming. Service- og vedlikeholdsoverenskomsten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service 
og Handel har en merknad om å gjøre tariffavtale gjeldende for «nye arbeidssteder/bedrifter». Vekteroverenskomsten 
mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og Handel og Overenskomsten for parkeringsselskaper 
mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og Handel har merknader som retter seg mot «nye 
bedrifter» og har ikke alternativet «arbeidssteder». Overenskomsten for renholdsbedrifter mellom LO/Norsk 
Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og Handel har merknad som gjelder hvor overenskomsten gjøres gjeldende 
«for uorganiserte arbeidssteder/bedrifter», uten at dette trenger å være «nye» uorganiserte bedrifter. Etter Arbeidsrettens 
vurdering tilsier dette at det ikke er grunn til å legge avgjørende vekt på ordvalget i Pleie- og omsorgsoverenskomsten. 
Arbeidsretten legger til grunn at merknaden først og fremst tar sikte på situasjonen hvor tariffavtale gjøres gjeldende i en 
virksomhet som fra før ikke er bundet av tariffavtale. Kantarellen var etter virksomhetsoverdragelsen bundet av 
overenskomsten for Oslo kommune som en direkteavtale. Arbeidsretten kan på denne bakgrunn ikke se at merknaden er 
anvendelig når overenskomsten ble gjort gjeldende ved Kantarellen. 

 

 
(66) Selv om merknaden ikke er anvendelig, kan det på annet grunnlag gjelde begrensninger i adgangen til å endre lønns- og 

arbeidsvilkårene. Gjennomføringen av Pleie- og omsorgsoverenskomsten gir ikke uten videre grunnlag for endringer til 
ugunst for arbeidstakerne. Det følger av tariffavtalens bindende virkning at det som avtalen bestemmer om lønns- og 
arbeidsvilkår, automatisk blir en del av de individuelle arbeidsavtalene, jf. blant annet arbeidstvistloven § 6. Lønns- og 
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arbeidsvilkårene som fulgte av en tariffavtale som har opphørt, vil derfor ikke uten videre falle bort eller kunne endres av 
arbeidsgiver som følge av overgang til en minstelønnsoverenskomst, sml. 

ARD-1926-110. Hvorvidt Kantarellen på annet grunnlag er avskåret fra å gjennomføre endringer, er ikke tema i 
saken for Arbeidsretten. 

 

 
(67) Merknaden til Pleie- og omsorgsoverenskomsten gjelder ikke når Kantarellen byttet tariffavtale fra direkteavtalen med 

Fagforbundet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten. NHO må derfor frifinnes for LO/Fagforbundets påstand punkt 2-4 i 
motsøksmålet. 

 

 
(68) NHO har nedlagt påstand om dom for at merknaden er slik å forstå at den ikke gjelder for endring av lønns- og arbeidsvilkår 

som følge av bytte av tariffavtale når virksomheten er organisert. Ut fra drøftelsen foran må NHO få medhold i påstanden. 
 

 
(69) Dommen er enstemmig. 

Slutning 
 

I hovedsøksmålet: 
 

1. Landsorganisasjonen i Norge frifinnes for Næringslivets Hovedorganisasjons påstandspunkt nr. 1. 
 

2. Merknaden til reguleringsbestemmelsen i Pleie- og omsorgsoverenskomsten kommer ikke til 
anvendelse i et tilfelle hvor det gjennomføres endring av lønns- og arbeidsvilkår som følge av 
bytte av tariffavtale, når virksomheten er organisert. 

 
 

I motsøksmålet: 
 

De saksøkte frifinnes for Landsorganisasjonen i Norges påstandspunkter 2-4. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2018-29 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2018-12-19 
Publisert AR-2018-29 
Stikkord Krav om tariffavtale i medhold av Hovedavtalen § 3-7. Tolkning av Hovedavtalen 

§ 3-7 nr. 4. Tariffavtales virkeområde. 
Sammendrag Arbeidsretten ble gitt kompetanse til å avgjøre krav fra Norsk Sykepleierforbund 

(NSF) om å gjøre Pleie- og omsorgsoverenskomsten (PLO, avtale 527) mellom 
NSF og NHO gjeldende i åtte bedrifter etter reglene i Hovedavtalen NSF.NHO § 
3-7 flg. Dette er en tvist som normalt hører under Den faste tvistenemnd 
NSF.NHO. Tvisten dreiet seg om vilkåret om at tariffkravet må gjelde den 
bestående tariffavtale mellom NSF og NHO for bedrifter av samme art, jf. HA § 3-
7 nr. 4, var oppfylt. Spørsmålet var om bedrifter som tidligere hadde blitt bundet 
av PLO som følge av oversittelse av søksmålsfristen etter HA § 3-9 nr. 4, kunne 
inngå i sammenligningsgrunnlaget etter HA § 3-7 nr. 4. Arbeidsretten besvarte 
dette bekreftende, og dette måtte innebære at omfangsbestemmelsen etter PLO var 
blitt utvidet til også å gjelde for den typen bedrifter som var blitt bundet på grunn 
av fristoversittelsen. Det ble vist til at bestemmelsen i HA § 3-7 nr. 4 ikke skiller 
mellom måter en tariffavtale har blitt gjeldende i bedrifter av samme art. Det var 
ikke grunnlag i tariffhistorien for å innfortolke en begrensning i bestemmelsen. 
Særuttalelser fra to dommere om disse spørsmålene. Partene var enige om at det 
for syv av de åtte bedriftene som tariffkravet gjaldt, fantes bedrifter av samme art 
som var bundet som følge av fristoversittelsen. Rettens konklusjon om at bedrifter 
som var blitt bundet på denne måten også inngikk i sammenligningsgrunnlaget 
etter HA § 3-7 nr. 4, innebar da at vilkåret etter bestemmelsen var oppfylt for disse 
bedriftenes del. For den ene bedriften forelå det ikke slik enighet, og retten gjorde 
en nærmere realitetsvurdering. Retten konkluderte med at bedriften ikke var av 
samme art som bedrifter bundet av PLO. Det ble lagt avgjørende vekt på at en ikke 
ubetydelig del av aktiviteten i bedriften bestod av utleie av personell. Saken gjaldt 
videre tvist om det personelle omfanget til PLO. NHO gjorde gjeldende at 
overenskomsten var en såkalt horisontal bransjeoverenskomst begrenset til å gjelde 
for arbeidstakere som i hovedsak utfører operativ pasientpleie. NSF hevdet på sin 
side at overenskomsten var vertikal i den forstand at den omfattet alle forbundets 
medlemmer i en tariffbundet bedrift uavhengig av stilling. Arbeidsrettens flertall 
(5) la til grunn at overenskomstens tilblivelseshistorie viste at overenskomsten ikke 
var ment å omfatte alle NSFs medlemmer uavhengig av stilling, og at den derfor 
ikke kunne karakteriseres som vertikal. 

Saksgang Saksnr: 18/2018 Lnr.: AR-2018-29. 
Parter Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (Advokat Aleksander Rød) mot Norsk 

Sykepleierforbund (Advokat Magnus Buflod). 
Forfatter Jakob Wahl, Alexander Næss Skjønberg, Karin M. Bruzelius, Niels Selmer 

Schweigaard, Anne Merete Bull, Axel Thuve og Laila-Brith Josefsen. 
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Saken gjelder: 
Tvist vedr. tariffavtalens omfang – avtale 527. 
 
(1) Saken gjelder tvist om forståelsen av virkeområdet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten og hvorvidt 

Norsk Sykepleierforbunds krav om at overenskomsten skal gjøres gjeldende i åtte virksomheter i 
medhold av Hovedavtalen § 3-7 flg., skal tas til følge. Det siste er en tvist som etter Hovedavtalen § 3-
9 nr. 4 skal avgjøres av Den faste tvistenemnd Norsk Sykepleierforbund/NHO. Partene har i denne 
saken gitt Arbeidsretten kompetanse til å ta stilling til tariffkravet. Tvisten gjelder også om 
overenskomsten er en horisontal eller vertikal overenskomst. 

 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NHO Service (nå NHO Service og Handel) på 

den ene side og Norsk Sykepleierforbund (NSF) på den andre side er det for perioden 1. mai 2016 til 
30. april 2018 inngått Pleie- og omsorgsoverenskomst, avtale 527. Overenskomsten del II § 1 Omfang 
lyder: 

«Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for privat virksomhet der hovedaktiviteten er pleie- og 
omsorgstjenester. 

Denne overenskomst omfatter medlemmer av NSF ansatt i disse virksomheter.» 
 

 
(4) Hovedavtalen (HA) mellom NSF og NHO inngår som del I av overenskomsten. I kapittel III Konflikter er det blant annet 

regler om krav om ny tariffavtale i tariffperioden. 
 

 
(5) Bestemmelsen i § 3-7 Ny tariffavtale i tariffperioden lyder: 

«1. Norsk Sykepleierforbund og NHO kan – i tariffperioden – kreve at tariffavtale skal gjelde i 
medlemsbedrift som ikke har vært bundet av tariffavtale mellom organisasjonene. Tilsvarende gjelder 
dersom tariffbundet bedrift igangsetter virksomhet som ikke er omfattet av gjeldende tariffavtale for 
bedriften. 

Når et forbund har fremsatt krav om tariffavtale overfor bedrift som ikke er medlem av NHO og bedriften 
deretter trer inn som medlem, skal NHO/landsforening uten ugrunnet opphold gi meddelelse om 
medlemskapet til det fagforbund som har fremsatt kravet. Samtidig skal NHO/landsforeningen ta stilling til 
tariffkravet. 

2. Vilkåret for å kreve tariffavtale gjennomført er at bedriften er medlem av NHO/landsforening og at 
Norsk Sykepleierforbund har organiserte arbeidstakere i bedriften. For å kreve opprettet tariffavtale for 
den aktuelle arbeidstakergruppen, er det et vilkår at Norsk Sykepleierforbund organiserer minst 10% av 
arbeidstakerne i bedriften innenfor tariffområdet. I bedrifter med færre enn 25 ansatte gjelder ikke 
ovenstående regler, men vil som hovedregel følges. Vertikale overenskomster og overenskomster som gjøres 
gjeldende individuelt er unntatt. 

3. (lærlinger) 

4. Kravet skal gjelde den bestående tariffavtale mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO som gjelder for 
bedrifter av samme art. Det tilligger Norsk Sykepleierforbund og NHO å ta standpunkt til hvilken 
tariffavtale som skal gjøres gjeldende. Landsforening er ikke legitimert til å binde NSF/NHO. Intern 
organisasjonstilhørighet avgjøres av Norsk Sykepleierforbund og NHO, men har ikke betydning for 
avtalevalget. 

5. Tariffavtalen skal gjelde fra det tidspunkt kravet er mottatt. Dersom bedriften er bundet av annen 
tariffavtale ved innmeldelse i NHO, gjelder denne til den er brakt til utløp. 

Ved tvist om valg mellom flere anvendbare tariffavtaler, skal partene drøfte om Hovedavtalen og 
fellesordningene skal gjøres gjeldende fra kravtidspunktet. 

6. Medfører overgang til ny tariffavtale endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, herunder pensjon, eller 
forskjeller i vilkårene blant dem som utfører samme arbeid, skal det forhandles om en overgangsordning. 

7. Bestemmelsene i denne paragraf er ikke til hinder for å gjennomføre vertikale avtale- og 
organisasjonsforhold. Partene vil spesielt peke på at tilpasning av avtaleverket til de tradisjonelle 
tariffavtalene i privat næringsliv, kan skape problemer i bedrifter med bakgrunn fra offentlig virksomhet.» 

 

 
(6) Bestemmelsen i § 3-9 Behandling av krav om ny tariffavtale lyder: 

«1. Krav om gjennomføring av tariffavtale etter § 3-7 fremsettes skriftlig av Norsk Sykepleierforbund eller 
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NHO. 

2. Bekreftelse på gjennomføring av tariffavtale på vegne av NHO eller Norsk Sykepleierforbund, skal gis 
motparten snarest mulig, og innen 1 måned fra kravet er mottatt. 

3. Dersom kravet bestrides, jfr. § 3-7 pkt. 2 og 3, skal det føres forhandlinger mellom Norsk 
Sykepleierforbund og NHO for å få løst tvisten. Den part som bestrider kravet, må samtidig be om 
forhandlingsmøte. Med mindre partene blir enige om noe annet, skal møtet avholdes innen en måned. 

4. Oppnås ikke enighet, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for Den faste tvistenemnd Norsk 
Sykepleierforbund/NHO, jfr. § 3-10. Stevning må i tilfelle være uttatt innen 2 måneder fra forhandlingenes 
avslutning. Med mindre partene i den enkelte sak blir enige om noe annet, medfører oversittelse av 
søksmålsfristen at tariffavtale skal gjennomføres i samsvar med det krav som er fremsatt.» 

 

 
(7) I bestemmelsen i § 3-10 Den faste tvistenemnd heter det blant annet: 

«1. Den faste tvistenemnd skal bestå av en representant fra henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og NHO 
og en nøytral oppmann utpekt av partene i fellesskap. Blir partene ikke enige, utpeker Riksmeglingsmannen 
oppmannen. Nemndas funksjonstid skal følge Hovedavtalens varighetsperiode. 

2. Nemnda skal treffe sin avgjørelse på grunnlag av de retningslinjer som fremgår av pkt. 3. Ved valg 
mellom flere anvendbare tariffavtaler, skal nemnda foreta en realitetsavgjørelse. Finner nemnden at ingen 
av de påberopte tariffavtaler er anvendbare, blir tvisten å behandle etter arbeidstvistlovens § 6 nr. 3. 

Hvis partene er enige om det, kan nemnda treffe sin avgjørelse på grunnlag av skriftlig behandling. 

3. Ved vurderingen av bedriftens art, skal det tas hensyn til dens drift og arbeidsforhold og til arten og 
utførelsen av arbeidet. Bedriftens betegnelse skal ikke være avgjørende, idet nemnda først og fremst skal ta 
sikte på å gjennomføre den tariffavtale som produksjons- og bransjemessig er naturligst for bedriften. 

... » 
 

 
(8) Tariffhistorikk 
 

 
(9) I perioden 2006–2009 ble det gjennomført forhandlinger mellom NSF og NHO Service med sikte på opprettelse av 

tariffavtale for NSFs medlemmer ansatt i virksomheter tilsluttet NHO innenfor helse og omsorg. Partene fremsatte flere krav 
og tilbud. Forhandlingene førte imidlertid ikke frem, og det ble brudd 6. januar 2010. Meklingen var resultatløs, og NSF tok 
ut 144 medlemmer i streik. Ved lov 26. mars 2010 ble det bestemt at interessetvisten skulle avgjøres av Rikslønnsnemnda. 

 

 
(10) Rikslønnsnemnda avsa kjennelse 11. mai 2010 i sak 1/2010 med slik slutning: 

«1. Det etableres Hovedavtale mellom NHO og Norsk Sykepleierforbund, tilsvarende dagens Hovedavtale 
mellom YS og NHO. Hovedavtalen gjelder fra dato for Rikslønnsnemndas kjennelse til utløp 31. desember 
2013. 

2. Pleie- og omsorgsoverenskomsten fastsettes som tariffavtale mellom NHO/NHO Service og NSF for 
tariffperioden 1. mai 2008 til 30. april 2010, med tillegg av minstelønn som fremsatt i tilbud 22. oktober 
2009. 

3. Øvrige krav fra Norsk Sykepleierforbund tas ikke til følge.» 
 

 
(11) NSF fikk en overenskomst tilsvarende pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 481, mellom NHO og NHO Service på den 

ene side og LO og Fagforbundet på den annen side. Videre fikk NSF en hovedavtale med NHO tilsvarende Hovedavtalen 
NHO-YS, som igjen er en kopi av Hovedavtalen NHO-LO. Etter Rikslønnsnemndas kjennelse oppstod det tvist om hvorvidt 
NSF var gitt selvstendig partsforhold ved tariffoppgjøret i 2010. Med Arbeidsrettens dom i ARD 2011 36 ble det avklart at 
NSF hadde selvstendig partsforhold. 

 

 
(12) Det er redegjort for deler av historien rundt etableringen av tariffavtaleforholdet mellom partene i ARD 2011 36 og ARD 

2016 254, og Arbeidsretten viser til dette. Retten vil videre komme tilbake til omstendighetene rundt og innholdet i 
Rikslønnsnemndas kjennelse 11. mai 2010 i merknadene nedenfor. 

 

 
(13) Nærmere om tariffhistorikken til Hovedavtalen LO-NHO §§ 3-7 flg. 
 

 
(14) Hovedavtalen LO-NHO har hatt regler om tariffavtalevalg siden den ble inngått første gang. I Hovedavtalen LO-N.A.F 1935 

fantes slik regulering i § 11. I bestemmelsen het det blant annet: 

«1. Bedrifter som i løpet av en tariffperiode inntrer i N. A. F. 

Disse går inn under bestående tariffavtale for bedrifter av samme art, dersom N. A. F. eller nogen av 
landssammenslutningene begjærer det. Opstår tvist om hvorvidt bedriften er av samme art, avgjøres denne 
av Arbeidsretten ... » 
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(15) I 1940 ble det gjort enkelte endringer i § 11: 

« 1. Bedrifter som i løpet av en tariffperiode inntrer i N. A. F. 

Disse går inn under bestående tariffavtale mellom organisasjonene for bedrifter av samme art, dersom N. A. 
F. eller A. F. L. begjærer det. Opstår tvist om hvorvidt bedriften er av samme art, avgjøres denne av 
Arbeidsretten. Når det gjelder bedømmelsen av bedriftens art, skal det tas hensyn til dens drift og 
arbeidsforhold, og til arten og utførelsen av det arbeid som i tilfelle blir underlagt tariffen. Bedriftens 
betegnelse skal ikke være avgjørende. 

Kan det henvises til flere tariffavtaler, skal avtale for gruppe av bedrifter i samme by eller distrikt benyttes 
... » 

 

 
(16) Hva som var vurderingstema knyttet til «bedriftens art», ble således presisert, og LO fikk lik rett som N.A.F. til å kreve 

eksisterende tariffavtale gjort gjeldende for nyinnmeldt bedrift. Se nærmere om endringene i ARD 1945-48 s. 36 (på s. 40-
42). 

 

 
(17) Det ble også gjort enkelte endringer ved revisjonen i 1947. Det ble blant annet med hensyn til siste del av vurderingstemaet 

etter § 11 nr. 1 første avsnitt presisert følgende: 

« ... Bedriftens betegnelse skal ikke være avgjørende, idet man først og fremst skal ta sikte på å få den 
tariffavtale som produksjonsmessig sett er naturligst for bedriften ... » 

 

 
(18) Ved tariffrevisjonen i 1950 ble det innført frister for krav om gjennomføring av overenskomst. 
 

 
(19) I 1954 fikk Hovedavtalen ny oppbygning, og de aktuelle bestemmelsene ble tatt inn i § 18. 
 

 
(20) Frem til revisjonen i 1974 skjedde det ingen større endringer i bestemmelsene. Da ble kompetansen til å avgjøre tvister om 

tariffavtaleopprettelse lagt til en egen nemnd. 
 

 
(21) I de påfølgende revisjonene skjedde det ingen større endringer. I 1986 ble strukturen i Hovedavtalen endret på ny, og den 

aktuelle bestemmelsen ble plassert i § 3-7. Revisjonen innebar også materielle endringer, men disse har ikke betydning for 
saken. 

 

 
(22) Ved revisjonen i 1990 ble det innført søksmålsfrist for Den faste tvistenemnd. I § 3-7 nr. 1 ble det i tredje punktum fastsatt 

følgende: 

«Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlinger, må den part som bestrider overenskomstkravet 
utta stevning for Den Faste Nemnd innen 1 måned fra forhandlingenes avslutning ... » 

 

 
(23) Med Hovedavtalen 1994 fikk reglene i § 3-7 flg. den systematikken som finnes i gjeldende hovedavtale. Forutsetningen i 

Hovedavtalen 1990 § 3-7 nr. 1 om at de nyinnmeldte bedriftene «går inn under bestående tariffavtale mellom 
organisasjonene for bedrifter av samme art», ble flyttet til § 3-7 nr. 3 første punktum med følgende ordlyd: 

«3. Kravet skal gjelde den bestående tariffavtale mellom LO og NHO som gjelder for bedrifter av samme 
art ... » 

 

 
(24) Ordlyden er identisk med gjeldende § 3-7 nr. 4. 
 

 
(25) De någjeldende saksbehandlingsregler ble fastsatt i § 3-9 nr. 4, og det ble innført en bestemmelse om virkningen av 

fristoversittelse i siste punktum: 

«4. Oppnås ikke enighet, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for Den faste tvistenemnd 
LO/NHO, jfr. § 3-10. Stevning må i tilfelle være uttatt innen 2 måneder fra forhandlingenes avslutning. Med 
mindre partene i den enkelte sak blir enige om noe annet, medfører oversittelse av søksmålsfristen at 
tariffavtale skal gjennomføres i samsvar med det krav som er fremsatt.» 

 

 
(26) Det er ikke gjort endringer i § 3-7 nr. 3 første punktum (bortsett fra at bestemmelsen som nevnt nå er nr. 4 første punktum) 

eller § 3-9 nr. 4 ved senere revisjoner. 
 

 
(27) Nærmere om bakgrunnen for tvisten 
 

 
(28) I ARD 2016 254 kom Arbeidsretten til at to bedrifter, som NSF hadde fremsatt krav om PLO for, ble bundet fordi NHO 

hadde oversittet søksmålsfristen etter Hovedavtalen NHO-NSF § 3-9 nr. 4, og at NSFs plassoppsigelse for medlemmer i 
disse bedriftene var tariffmessige. 
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(29) NSFs tariffkrav, som fristoversittelsen knyttet seg til, omfattet også endel andre bedrifter enn dem som var del av saken for 
Arbeidsretten. På bakgrunn av den samme fristoversittelsen ble partene 25. august 2017 enige om at også disse var tariffbundet. 
Fra protokollen fra dette møtet hitsettes: 

« Protokoll 

År 2017, den 25. august ble det etter forhandlinger konstatert enighet mellom NHO og Norsk Sykepleierforbund 
(NSF) om følgende: 

1. Partene er enige om at følgende nye virksomheter tilsluttet landsforeningene NHO Service eller NHO Abelia 
ble tariffbundet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Norsk Sykepleierforbund fra 
følgende tidspunkt: 

Virksomhetens navn Org. nr... Bedr. nr. Tariffbundet fra: 
Godthaab Helse- og Rehabilitering ... ... .... 
Frelsesarmeens Rusomsorg Gatehospitalet ... ... ... 
Frelsesarmeens Rusomsorg i Oslo Feltpleien ... ... .... 
Frelsesarmeens rusomsorg region Vest ... ... .... 
Frelsesarmeens rusomsorg avdeling Furulund ... .... .... 
Frelsesarmeens rusomsorg avdeling Hveita Dagsenter ... ... .... 
Behandlingstunet Fetsund ... ... .. 
Frelsesarmeen Fyrlyskorpset ... ... .... 
Frelsesarmeens rusomsorg avdeling Tønsberg  ... .... 
Frelsesarmeen ... ... .... 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø avdeling Batteriet 
Nord-Norge 

... ... .... 

Stiftelsen Amathea ... ... .... 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen ... ... .... 
Furukollen psykiatriske senter AS ... ... .... 
Ringen rehabiliteringssenter AS ... ... .... 
Stiftelsen Nordtun Helserehab ... ... .... 
Åstveit Helsesenter AS ... ... .. 
Ringvollklinikken AS ... ... .. 
Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad AS ... ... .... 
Stenimed, Høyenhall bo- og rehabiliteringssenter .... ... .... 
Stamina Helse Kongsberg ... ... ... 
Landaasen rehabiliteringssenter ... ... .... 
Oppretningssenteret Jeløy Kurbad AS ... ... .... 
Helseforetaket Incita AS, avdeling Wengergård ... ... .... 
Heimta AS ... ... .... 
Oppretningssenteret Finnmark ... ... .... 

 

2. Partene er enige om at de innsigelser som fremgår av avsnitt 134 i AR-2016-26 er tapt etter utløp av 
søksmålsfristen i HA § 3-9 nr. 4. Kravet skal i slike situasjoner gjennomføres i tråd med det krav som er 
fremsatt. Kravet gjennomføres fra kravsdato, dog ikke før tidligere tariffavtale er utløpt, jf. HA § 3-7 nr 5. Er 
bedriften innmeldt i NHO etter krav er fremsatt gjøres kravet gjeldende fra innmeldingsdato». 

 

 
(30) Før dette, i februar og mars 2017, fremsatte NSF krav om at PLO skulle gjøres gjeldende i fem av de åtte virksomhetene som 

saken gjelder. Kravene ble avvist av NHO begrunnet med at overenskomsten ikke var anvendelig. Senere ble det fremsatt 
samme krav for de tre andre. I en avtale datert 18. mai 2018 ble partene blant annet enige om å gjennomføre 
forhandlingsmøte for disse virksomhetene, og Arbeidsretten ble gitt kompetanse til å avgjøre tvistene om valg av tariffavtale 
med bindende virkning. 

 

 
(31) Forhandlingsmøte ble holdt 21. mai 2018. Fra protokollen fra møtet hitsettes: 

«Det ble 21. mai 2018 avholdt tvistemøte mellom NHO og NSF vedrørende omfanget/virkeområdet til avtale 
527 og hvorvidt avtale 527 kan gjøres gjeldende i 8 virksomheter. 

... 

Det vises til avtale mellom NHO og NSF av 22. mai 2018 [18. mai 2018] hvor partene er enige om at tvist om 
valg av tariffavtale skal bringes inn for Arbeidsretten. 

NSF har fremsatt krav om at Pleie- og omsorgsoverenskomsten (avtale 527) mellom NHO/NHO Service og 
NSF gjøres gjeldende for virksomheter som er listet opp nedenfor. NHO har avvist kravene som en følge av 
at de etter NHOs syn faller utenfor virkeområdet til avtale 527. 

- Stiftelsen Valdresklinikken 

- 12 trinnsklinikken AS 

- Attendo Nøstret 
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- Attendo Kroksund 

- Helseforetaket Incita AS (avdeling Hurdalssjøen recoverysenter) 

- Fertilitet Vest AS (Klinikk Hausken) 

- Skogli helse og rehabilitering AS 

- Privat Omsorg Nord AS (Det må avklares hvilken avdeling/org. nr. bedrift kravet gjelder) 

NSF anfører: 

NSF legger til grunn at Hovedavtalen § 3-9 nr. 3 jf. nr. 2 er slik å forstå at krav om gjennomføring av 
tariffavtale skal bekreftes når vilkårene i § 3-7 nr. 2 og nr. 4 er oppfylt, og det ikke er påberopt at flere 
tariffavtaler er anvendbare. Pleie- og omsorgsoverenskomsten er allerede gjort gjeldende for bedrifter av 
samme art, og overenskomsten er dermed anvendbar. NHO er i denne situasjonen forpliktet til å 
gjennomføre pleie- og omsorgsoverenskomsten for bedriftene. Bringes tvisten likevel inn for den faste 
tvistenemnd, er nemnda forpliktet til å treffe avgjørelse i samsvar med de krav som er fremsatt, 
Hovedavtalen § 3-10 nr. 2, første og annet punktum, jf. nr. 3. 

NSF konstaterer at avtale 527 er gjort gjeldende i andre virksomheter enn avtale 481. Avtalene har utviklet 
seg ulikt, og det er partene i avtale 527 som har tolkningsretten på denne avtalen. 

NSF legger til grunn av Pleie- og omsorgsoverenskomsten 2016–2018 § 1 er slik å forstå at det personelle 
virkeområdet for overenskomsten er alle forbundets medlemmer. 

NHO anfører: 

NHO er av den oppfatning at avtale 527 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service/NHO og 
NSF) har samme omfang/virkeområde som avtale 481 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO 
Service/NHO og Fagforbundet (LO). Avtale 527 ble fastsatt som tariffavtale mellom NHO og NSF i 
Rikslønnsnemnda kjennelse (sak 1/2010). Det fremkommer av kjennelsen fra Rikslønnsnemnda at det er 
LO/Fagforbundet og NHO som har «ningsretten» på avtalen. 

Avtale 481 er begrenset til å gjelde virksomheter hvor pleie- og omsorgstjenester er hovedaktiviteten. Dette 
er sykehjem, hjemmesykepleie og pasienthotell. Det samme må gjelde for avtale 527. 

Virksomheter hvor hovedaktiviteten er pleie og oppfølgning av rusavhengige, psykiatriske pasienter, 
barnevern, asylmottak eller virksomheter som er en del av spesialisthelsetjenesten, den del av helsetjenesten 
som er en del av lov om spesialisthelsetjenester og lov om psykisk helsevern, er ikke omfattet av avtale 527. 
At slike virksomheter faller utenfor virkeområdet til avtale 481/527 underbygges av at det mellom NHO og 
LO er avtale 453 som blir opprettet i slike virksomheter. 

NHO er av den oppfatning at avtale 527 er en horisontal tariffavtale som er begrenset til å gjelde for ansatte 
som i hovedsak utfører operativ pasientpleie. 

For det tilfelle at Arbeidsretten skulle komme til at avtale 527 er en vertikal tariffavtale er det NHOs syn at 
tariffavtalen ikke gjelder for personer som har ledende stillinger og personer som er bedriftens representant 
ved fastleggelse av generelle lønn- og arbeidsvilkår ... » 

 

 
(32) Spørsmålet om overenskomstens personelle virkeområde var også tema på et tidligere tvistemøte den 31. januar 2017. 
 

 
(33) Hovedforhandling ble gjennomført 1., 2. og 5. november 2018. To partsrepresentanter og seks vitner avgav forklaring. 
 

 
(34) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(35) Næringslivets Hovedorganisasjon har i korte trekk anført: 
 

 
(36) Virkeområdet til PLO NHO-NSF, avtale 527, § 1 første ledd tilsvarer virkeområdet til PLO NHO-LO/Fagforbundet, avtale 

481, § 1 første ledd. Det er ikke tvilsomt at virkeområdet var parallelt da avtale 527 ble etablert mellom NHO og NSF ved 
Rikslønnsnemndas kjennelse 11. mai 2010. NSF fikk en «blåkopi» av avtale 481. Dette ble begrunnet med at det skal gjelde 
like tariffavtaler for bedrifter i NHO av samme art, uavhengig av hvilken arbeidstakerorganisasjon som har tariffavtale. Dette 
har en side til ufravikelighetsnormene. 

 

 
(37) Mellom NHO og LO/Fagforbundet er det lagt til grunn en snever forståelse av bestemmelsens pleie- og omsorgsbegrep. 

Omfangsbestemmelsen dekker primært sykehjem, hjemmesykepleie og pasienthoteller, og virkeområdet avgrenses mot 
tilgrensede helsebedrifter som omfattes av avtale 453 mellom NHO og LO/Fagforbundet. 

 

 
(38) Arbeidsretten la en snever forståelse til grunn i ARD 2011 282. Spørsmålet i saken var om en varslet sympatiaksjon ved en 

medlemsbedrift i NHO var tariffstridig fordi vilkåret i Hovedavtalen § 3-6 nr. 4 ikke var oppfylt. Det sentrale var om NHO 
hadde tariffavtale for tilsvarende bedrifter som bedriften, et røntgeninstitutt, der hovedkonflikten gjaldt. NHO anførte at PLO 
var anvendelig ved røntgeninstituttet. Retten kom imidlertid til at PLO ikke var en tariffavtale for bedrifter som tilsvarte 
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røntgeninstituttet. Dette bygget retten på Terje Nygårds forklaring om at PLOs omfang var «de typiske pleie- og 
omsorgsbedriftene, så som sykehus og pasienthoteller», jf. dommens avsnitt 74. 

 

 
(39) Det vises også til Den faste tvistenemnds avgjørelse i sak 1/2017 om Kreftforeningen hvor nemnda la til grunn at 

Arbeidsretten i ARD 2011 282 hadde «foretatt en restriktiv tolkning av en omfangsbestemmelse med samme ordlyd». 
 

 
(40) NSF kan ikke høres med at ARD 2011 282 ikke kan tillegges vekt fordi den dreiet seg om vurderingen etter Hovedavtalen § 

3-6 nr. 4 og ikke Hovedavtalen § 3-7. Vurderingstemaet er neppe særlig forskjellig etter de to bestemmelsene. Arbeidsretten 
foretok en vurdering som er tilsvarende som etter Hovedavtalen § 3-7, jf. særlig dommens avsnitt 67. 

 

 
(41) Det har heller ikke betydning – slik NSF anfører – at ARD 2011 282 gjaldt en konflikt i 2008, altså før avtale 527 ble 

etablert mellom NHO og NSF av Rikslønnsnemnda. Det fremgår uttrykkelig av avsnitt 74 i dommen at det avgjørende for 
Arbeidsrettens vurdering var «tariffavtalens någjeldende omfang». 

 

 
(42) I sak 1/2012 Aleris Ungplan Boi forutsatte Den faste tvistenemnd indirekte en snever forståelse av virkeområdet til PLO 

NHO-LO/Fagforbundet, avtale 481, med konklusjonen om at avtale 453 var anvendelig for den aktuelle virksomheten. 
Avgjørelsen viser at PLO må avgrenses mot andre typer pleie- og omsorgsbedrifter som ikke hovedsakelig driver sykehjem, 
hjemmesykepleie eller pasienthotell. 

 

 
(43) NSF har gjort et poeng av at LO/Fagforbundet ble tilbudt avtale 481 av NHO i denne saken. Det bestrides ikke at NHO 

mente at avtale 481 kunne være anvendelig, men at avtale 453 passet best. Dette ble nemndas konklusjon, og dermed er det 
etablert en grensedragning mellom de to overenskomstene. Ettersom virkeområdet til avtale 527 er parallelt med det til avtale 
481, må samme grensedragning gjelde etter den tariffavtalen. Forskjellen blir at LO/Fagforbundet har en annen 
overenskomst, avtale 453, som fanger opp tilgrensede virksomheter som faller utenfor virkeområdet til avtale 481, mens det 
ikke finnes en slik overenskomst mellom NHO og NSF. 

 

 
(44) Det er ikke, slik NSF anfører, grunnlag for at virkeområdet til avtale 527 har blitt utvidet og parallelliteten med avtale 481 

dermed opphørt. Utvidelse av virkeområdet krever enighet mellom partene, og slik enighet foreligger ikke. 
 

 
(45) Fristoversittelsen i 2016 og Arbeidsrettens dom i ARD 2016 254 kan ikke innebære en utvidelse av virkeområdet til avtale 

527. 
 

 
(46) I dommen kom Arbeidsretten til at to virksomheter ble bundet av avtale 527 – i tråd med NSFs tariffkrav – på grunn av 

oversittelse av søksmålsfristen etter Hovedavtalen § 3-9 nr. 4. På bakgrunn av dette ble tariffavtalen i etterkant gjort 
gjeldende i de andre virksomhetene som var omfattet av NSFs tariffkrav. Dermed ble endel virksomheter innen blant annet 
rusomsorg, psykiatri og rehabilitering bundet av avtale 527, selv om disse virksomhetene falt utenfor avtalens virkeområde. 

 

 
(47) Rettsvirkningen ved fristoversittelse etter Hovedavtalen § 3-9 nr. 4 er begrenset til at tariffkravet blir gjennomført i de 

aktuelle bedriftene som tariffkravet gjelder. Det kan ikke innebære en utvidelse av tariffavtalens virkeområde, og de 
virksomhetene som ble bundet som følge av fristoversittelsen, kan ikke inngå i sammenligningsgrunnlaget ved vurderingen 
etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 4. 

 

 
(48) Ordlyden i og tariffhistorien til Hovedavtalen § 3-9 nr. 4 viser at regelen er en preklusjonsregel begrunnet i notoritetshensyn. 

Regelen har oppfylt sitt formål når tariffavtale – som følge av fristoversittelsen – etableres i den aktuelle virksomheten i tråd 
med tariffkravet. Det er ikke holdepunkter ved tilblivelsen for at fristoversittelse skal ha en virkning utover dette. Dette er 
heller ikke omtalt i LOs eller NHOs kommentarer til Hovedavtalen. Det er naturlig at en slik virkning – som kan ha 
dramatiske konsekvenser – ville ha kommet til uttrykk mellom partene. Fraværet av omtale må forstås slik at tariffpartene 
ikke har ment at fristoversittelse skal ha en slik virkning. 

 

 
(49) Heller ikke ordlyden og tariffhistorien til Hovedavtalen § 3-7 nr. 4 tilsier en annen forståelse. Ordlyden er ikke tilstrekkelig 

klar og entydig til at bedrifter som har blitt bundet på grunn av fristoversittelse, skal tas i betraktning ved 
sammenligningsvurderingen. 

 

 
(50) Hvis fristoversittelse skal ha som virkning at overenskomstens anvendelsesområde utvides, og at virksomheter som blir 

bundet ved fristoversittelsen skal inngå i sammenligningsgrunnlaget etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 4, vil det kunne medføre 
dramatiske konsekvenser. Fristoversittelse i forbindelse med tariffkrav for én enkelt bedrift – som kan skyldes rene 
arbeidsuhell – vil da kunne få betydning for et ukjent antall bedrifter. Dette kan føre til utvisking av grensene mellom ulike 
tariffavtaler. Dette er ikke i tråd med bestemmelsens formål om å etablere riktig tariffavtale for rett bedrift og derved like 
konkurransevilkår for bedrifter som er like. 

 

 
(51) PLO NHO-NSF, avtale 527, er ikke anvendelig for de åtte omtvistede bedriftene. NSFs tariffkrav kan derfor ikke tas til 

følge. 
 

 
(52) Ved vurderingen av «bedriftens art» etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 4, jf. § 3-10 nr. 3, er det overenskomstens 
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omfangsbestemmelse som danner utgangspunktet, jf. ARD 2011 282 avsnitt 67 og Den faste tvistenemnds sak 1/2017 om 
Kreftforeningen. 

 

 
(53) Som nevnt er omfangsbestemmelsen i avtale 527 tolket snevert og er klart begrenset; det er primært sykehjem, 

hjemmesykepleie og pasienthoteller som omfattes. Pleie- og omsorgsbedrifter innen rusomsorg, rehabilitering, klinikk, 
psykiatri mv., slik som de omtvistede bedriftene, faller derimot utenfor. 

 

 
(54) Sett bort fra bedriftene som ble bundet på grunn av fristoversittelsen, er omfangsbestemmelsen praktisert i tråd med dette 

mellom partene. 
 

 
(55) Enkeltstående feilopprettelser kan ikke endre på dette. Det kan være ulike grunner til at en overenskomst blir opprettet i en 

bedrift ved en feil. Det kan for eksempel skyldes feilvurderinger på bedriften eller av landsforeningen, manglende 
reservasjon i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, pragmatiske løsninger i konkrete tilfeller mv. Slike feil vil nær sagt 
gjelde alle overenskomster, og terskelen for å få gjennomført endringer etter Hovedavtalen § 3-8 er høy. 

 

 
(56) For at slike feilopprettelser skal tillegges betydning, må det iallfall dreie seg om feilopprettelser av et visst omfang i 

tilsvarende bedrifter. I vår sak er det – sett bort fra bedriftene som ble bundet på grunn av fristoversittelsen – bare to 
virksomheter som har blitt bundet på grunn av feil, én innen bedriftshelsetjeneste og én rusomsorgsbedrift. Alarmsentralene 
er ikke relevante her. 

 

 
(57) Ved den konkrete vurderingen etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 4, jf. § 3-10 nr. 3, skal hovedtyngden ligge på hva bedriften gjør, 

hva som er produksjonen, driften og bransjen. Hva de ansatte gjør, er bare et moment blant flere. 
 

 
(58) De to bedriftene som driver med rusomsorg, Stiftelsen Valdresklinikken og 12 Trinnsklinikken AS, er ikke av samme art 

som bedrifter som er omfattet av avtale 527. Som nevnt faller rusomsorg utenfor anvendelsesområdet, og det kan ikke ha 
betydning at rusinstitusjoner har blitt bundet på grunn av fristoversittelse og feilopprettelse. At noen sykehjem kan ha innslag 
av rusomsorg, kan ikke være avgjørende. Rusbehandling er ikke det hovedsakelige ved et sykehjem. Rusomsorg er dessuten 
spesialisthelsetjeneste, mens sykehjem er del av primærhelsetjenesten. 

 

 
(59) Det samme gjelder de tre bedriftene innen psykiatri, Helseforetaket Incita AS (Hurdalssjøen Recoverysenter), Attendo 

Nøstret og Attendo Kroksund. Avtale 527 er ikke opprettet i noen virksomheter innen psykiatri bortsett fra Furukollen 
Psykiatriske Senter AS, som ble bundet på grunn av fristoversittelsen. 

 

 
(60) Avtale 527 gjelder heller ikke for bedrifter av samme art som rehabiliteringsbedriften Skogli Helse og Rehabilitering AS. 

Slik bedrifter faller utenfor avtalens virkeområde. Det må også her sees bort fra at noen rehabiliteringsbedrifter er bundet på 
grunn av fristoversittelse. At noen sykehjem, slik som med rusomsorg, kan ha innslag av rehabilitering, kan ikke være 
avgjørende. Også rehabilitering er spesialisthelsetjeneste. 

 

 
(61) Det samme gjelder Fertilitet Vest AS (klinikk Hausken). Dette er en klinikk som tilbyr fertilitetsbehandling og gynekologi. 

Avtale 527 er ikke opprettet i noen slike virksomheter bortsett fra én som følge av fristoversittelse. 
 

 
(62) Privat Omsorg Nord AS er ikke av samme art som bedrifter omfattet av avtale 527. Bedriftens virksomhet har delvis nedslag 

mot hjemmesykepleie som anses som pleie- og omsorg etter avtale 527, men driver ikke hovedsakelig med dette. 
 

 
(63) De åtte bedriftene som NSF har rettet tariffkrav mot, er dermed ikke av samme art som de bedrifter som er omfattet av 

virkeområdet til avtale 527. Vilkåret etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 4 for at tariffavtale skal gjøres gjeldende, er ikke oppfylt. 
 

 
(64) PLO NHO-NSF, avtale 527, er en horisontal bransjeoverenskomst som er begrenset til å gjelde for ansatte som i hovedsak 

utfører operativ pasientpleie. 
 

 
(65) Overenskomstsystemet i NHO bygger på et grunnleggende horisontalt avtaleprinsipp hvor det skilles mellom 

overenskomster for arbeidere, overenskomster for funksjonærer og overenskomster for ledere. 
 

 
(66) Omfangsbestemmelsens utforming, tariffhistorien og overenskomstens innhold tilsier klart at avtale 527 er en horisontal 

overenskomst. 
 

 
(67) Bestemmelsen i § 1 første ledd angir overenskomstens saklige område. Ordlyden i annet ledd kan muligens isolert tale for at 

alle NSFs medlemmer i virksomheten er omfattet, uavhengig av stilling. Men formuleringen er vanlig i horisontale 
overenskomster, og tilsvarende formulering finnes i PLO NHO-LO/Fagforbundet, avtale 481 § 1 annet ledd. 

 

 
(68) I funksjonæravtalene er det imidlertid vanlig at det i omfangsbestemmelsen uttrykkelig er begrenset oppad mot overordnede 

stillinger i bedriften og mot ansatte som er bedriftens representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår, se 
for eksempel overenskomsten NHO-NITO 2016–2018 § 1-1 og avtale 453 for perioden 2016–2018 mellom NHO og LO. I 
horisontale overenskomster er slike bestemmelser overflødige, og når avtale 527 ikke inneholder slike begrensninger – som 
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ville ha vært nødvendig hvis avtalen var vertikal – taler det klart for at overenskomsten er horisontal. 
 

 
(69) Tilblivelseshistorien til avtale 527 viser det samme. 
 

 
(70) Avtale 527 ble som sagt etablert som en blåkopi av PLO NHO-LO/Fagforbundet, avtale 481. At avtale 481 er horisontal, 

følger av Rikslønnsnemndas kjennelse 28. januar 2003 i sak 3 og 4. Fagforbundets forløpere, Norsk Helse- og Sosialforbund 
(NHS) og Norsk Kommuneforbund (NKF), ønsket da en tariffavtale som skulle dekke hele spekteret av yrkesgrupper i 
bransjen. Servicebedriftenes landsforening (SBL), nå NHO Service og Handel, ville ikke ha en slik utvidelse av 
overenskomsten. Rikslønnsnemndas flertall konkluderte med at det ikke var grunnlag for utvidelse. 

 

 
(71) I forhandlingene forut for og under Rikslønnsnemndas behandling av tvisten mellom NHO og NSF i 2010 var vertikalitet et 

sentralt tema. NSF fremmet krav om en profesjonsbasert avtale, men fikk ikke gjennomslag for det av nemnda. At 
LO/Fagforbundet i ettertid hevder at denne avtalen er vertikal, kan ikke tillegges vekt. 

 

 
(72) Avtale 527 er etter sitt innhold en arbeideroverenskomst. Den har detaljert regulering av lønns- og arbeidsvilkår, noe som 

nettopp kjennetegner slike overenskomster. Avtale 527 er dessuten en minstelønnsoverenskomst. Funksjonæravtaler er 
derimot mer rammepregede. De omtales ofte som «sifferløse» og har bare unntaksvis lønnsregulering. 

 

 
(73) At NSFs varsel om plassfratredelse 16. august 2012 skal ha omfattet også avdelingsledere og teamledere, kan ikke tillegges 

betydning. Det er ikke opplysninger i brevet om at NSF mente at alle medlemmer kunne tas ut, og den vedlagte navnelisten 
viser ikke hvilke stillinger de aktuelle medlemmene hadde. 

 

 
(74) En bestemt lokal praksis med lønnsforhandlinger for ledere, som NSF påberoper seg, kan ikke binde de overordnede 

tariffpartene. 
 

 
(75) Dersom Arbeidsretten skulle komme til at avtale 527 ikke er horisontal, vil NHO subsidiært påstå at overenskomsten uansett 

ikke er anvendelig for personer som har ledende stilling og for personer som er bedriftens representant ved fastleggelse av 
generelle lønn- og arbeidsvilkår. Slike begrensninger, som alltid følger av vertikale overenskomster, må da innfortolkes i 
avtale 527. 

 

 
(76) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Virkeområdet til avtale nr. 527 i § 1 første ledd tilsvarer virkeområdet til avtale 481 § 1 første ledd. 

2. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Stiftelsen Valdresklinikken. 

3. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for 12 Trinnsklinikken AS. 

4. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Attendo Nøstret. 

5. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Attendo Kroksund. 

6. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Helseforetaket Incita AS (Hurdalssjøen Recoverysenter AS. 

7. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Fertilitet Vest AS (Klinikk Hausken). 

8. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Skogli Helse og Rehabilitering AS. 

9. Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for Privat Omsorg Nord AS. 

10. Avtale nr. 527 er en horisontal bransjeoverenskomst som er begrenset til å gjelde for ansatte som i 
hovedsak utfører operativ pasientpleie. 

Subsidiært: Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for personer som har ledende stilling og for personer som er 
bedriftens representant ved fastleggelsen av generelle lønns- og arbeidsvilkår. 

Atter subsidiært: NHO frifinnes for NSFs påstandspunkt nr. 11.» 
 

 
(77) Norsk Sykepleierforbund har i korte trekk anført: 
 

 
(78) Virkeområdet til PLO NHO-NSF, avtale 527, er ikke sammenfallende med virkeområdet til PLO NHO-LO, avtale 481. 
 

 
(79) Avtale 527 ble fastsatt av Rikslønnsnemnda i 2010 for virksomheter innen helse- og omsorg. NSF bestrider ikke at ordlyden 

i overenskomstens omfangsbestemmelse er lik ordlyden i omfangsbestemmelsen til avtale 481. Men NSF fikk et selvstendig 
partsforhold med NHO ved avtaleopprettelsen, og gjennom sin partsautonomi har tariffpartene utviklet overenskomstens 
virkeområde slik at den dekker flere virksomheter enn avtale 481. 

 

 
(80) Det er ikke tvilsomt at avtale 527 faktisk omfatter andre typer virksomheter enn avtale 481. Dette har sammenheng med at 

virksomheter innen blant annet rusomsorg, psykiatri og rehabilitering har blitt tariffbundet som følge av NHOs 
fristoversittelse, jf. ARD 2016 254 og protokollen mellom partene 25. august 2017. 
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(81) Avtale 527 er – etter opprettelsen i 2010 – også gjort gjeldende for pasienthoteller, noe som avtale 481 ikke er. Dette har 

riktignok sammenheng med grenseavklaringer innen LO-NHO-området, jf. Den faste tvistenemnds avgjørelse i sak 1/2012 
Aleris Ungplan Boi. En slik etterfølgende grensedragning mellom andre organisasjoner kan imidlertid ikke få virkning for 
NSF. 

 

 
(82) I Aleris Ungplan Boi mente NHO at avtale 481 var anvendelig, men at avtale 453 passet best. Dette viser NHOs syn på 

omfangsbestemmelsen. Når det ikke finnes en tilsvarende avtale mellom NSF og NHO, kan ikke samme grensedragning 
legges til grunn. 

 

 
(83) Arbeidsrettens dom i ARD 2011 282 er uten betydning. For det første gjaldt saken Hovedavtalen § 3-6. Det er ikke gitt at 

vurderingstemaet etter Hovedavtalen § 3-7 er det samme. For det andre belyser avgjørelsen en faktisk situasjon i 2008, altså 
før Rikslønnsnemndas kjennelse i sak 1/2010 og opprettelsen av avtale 527. Det vises dessuten til Terje Nygårds uttalelse om 
at han ikke var kjent med at det hadde vært forsøkt gjort noen avgrensning av overenskomstens omfang på grunnlag av pleie- 
og omsorgsbegrepet. 

 

 
(84) PLO NHO-NSF, avtale 527, skal gjøres gjeldende for de åtte omtvistede virksomhetene. 
 

 
(85) Det er ikke uenighet om at vilkårene for å kreve tariffavtale etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 2 er oppfylt. Partene er, slik NSF ser 

det, også enige om at de omtvistede kravene om avtaleopprettelse – med unntak for Privat Omsorg Nord AS – gjelder 
bedrifter som faktisk er av samme art som allerede tariffbundne virksomheter. Uenigheten dreier seg om bedrifter som har 
blitt tariffbundet på grunn av fristoversittelse, eller av andre grunner, kan holdes utenfor ved vurderingen etter § 3-7 nr. 4. 

 

 
(86) Hverken ordlyden, tariffhistorikken eller praksis støtter NHOs syn. 
 

 
(87) Ordlyden i Hovedavtalen § 3-7 nr. 4 er klar. Det er et vilkår at kravet gjelder den bestående tariffavtale mellom NHO og NSF 

som gjelder for bedrifter av samme art. Det finnes sammenlignbare virksomheter som allerede er bundet. Vilkårene for å 
bestride tariffkravet er ikke til stede. 

 

 
(88) Det er ingen støtte i tariffhistorikken eller tariffpraksis mellom NHO og LO eller NHO og YS, som også vil være relevant 

ved tolkningen av Hovedavtalen NHO-NSF, for at en tariffpart ensidig kan holde virksomheter utenfor vurderingen av om 
det finnes bedrifter av samme art. 

 

 
(89) Ufravikelighetsnormer er, slik NHO synes å mene, ikke til hinder for at avtale 527 gjøres gjeldende i de åtte virksomhetene. 

Disse er ikke til hinder for konkurrerende tariffavtaler i virksomheten. Det er ikke en plikt til avtaleidentitet, men til 
likeverdighet. Det er i så fall LO/Fagforbundet som må gjøre gjeldende at NHO eventuelt begår tariffbrudd. 

 

 
(90) NHO kan på denne bakgrunn ikke unnlate å gjennomføre avtale 527 for de syv omtvistede virksomheter som partene er 

enige om er av samme art som allerede tariffbundne. 
 

 
(91) Også Privat Omsorg Nord AS er av samme art som allerede tariffbundne virksomheter. 
 

 
(92) Ved den konkrete vurderingen etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 4, jf. § 3-10 nr. 3 må det legges vekt på at arbeidstiden, 

organiseringen, drift og arten av arbeidet, arbeidsutførelsen, arbeids- og lønnsvilkårene samt at finansering i hovedsak er lik i 
alle de åtte virksomhetene. Det som «produseres» i Privat Omsorg Nord AS, tilsvarer det som «produseres» i de andre. Selv 
om bedriften tilbyr endel forskjellige tjenester, må disse sees i sammenheng. Hvor stor del av omsetningen de ulike 
tjenestene utgjør, er ikke relevant. 

 

 
(93) Avtale 527 dekker alle medlemmene i de tariffbundne virksomhetene. 
 

 
(94) Spørsmålet om overenskomstens personelle virkeområde må løses med utgangspunkt i omfangsbestemmelsens ordlyd, jf. 

ARD 2002 60. Av ordlyden i § 1 annet ledd følger at medlemmer av NSF er omfattet. Ordlyden må forstås slik at alle 
medlemmene er omfattet. Dette underbygges av omstendighetene rundt etableringen av avtale 527 av Rikslønnsnemnda i 
2010. 

 

 
(95) NHO Service var kjent med at NSF representerte medlemmer på alle nivåer i medlemsbedriftene, og at det var sentralt for 

NSF at alle medlemmene skulle være omfattet av avtalen. Omfangsbestemmelsen var en viktig del av forhandlingene. NSF 
oppfattet det slik at NHO Service endret ordlyden i omfangsbestemmelsen (i forhold til tidligere avtaletilbud) for å 
imøtekomme NSFs krav. NSF klargjorde sin forståelse av ordlyden uten at NHO Service tok til motmæle. Dette har en side 
til klarhetskravet; NHO Service må ha forstått NSFs forutsetning. 

 

 
(96) NHO Service avklarte også forståelsen av omfangsbestemmelsen med Fagforbundet før Rikslønnsnemndas avgjørelse. 

Denne e-postkorrespondansen viser at Fagforbundets syn var at alle medlemmer var omfattet. NHO Service påberopte seg 
partsenigheten for Rikslønnsnemnda, og nemnda la denne partsenigheten til grunn for å løse tvisten. 
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(97) Tariffhistorikken knyttet til pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) og 

Servicebedriftenes landsforening (SBL) underbygger at avtalene er vertikale. NHS var et profesjonsforbund for hjelpepleiere 
og omsorgsarbeidere. Sykepleie er en sentral del av disse utdannelsene. En sykepleier vil ha faglig ledelse av hjelpepleiere 
og omsorgsarbeidere. En sondring mellom arbeidere/operatører og funksjonærer gir ingen mening i en slik kontekst. Hvis det 
var snakk om en arbeideroverenskomst, ville det heller ikke gi mening å ha bestemmelser om stedfortredertjeneste i 
overenskomsten. 

 

 
(98) Det skjedde ingen endring som følge av at NHS og Norsk Kommuneforbund slo seg sammen i Fagforbundet. 
 

 
(99) Etterfølgende praksis mellom tariffpartene støtter opp om NSFs syn. Avtale 527 er gjort gjeldende i typiske 

funksjonærvirksomheter etter krav fra NHO. Dette gjelder for eksempel SOS International AS. NSFs medlemmer her driver 
ikke med pleie- og omsorg etter NHOs terminologi. 

 

 
(100) Ved oppgjøret i 2012 ble det dessuten gitt varsel om plassfratredelse for avdelingsledere og teamledere ved sykehjem uten at 

NHO Service protesterte. 
 

 
(101) Fagforbundet har også i 2016 uttrykkelig tilkjennegitt at alle medlemmene i en tariffbundet virksomhet er omfattet, og at 

forbundet deler NSFs syn på overenskomstens personelle omfang. 
 

 
(102) Lokal praksis underbygger også NSFs syn. Ved flere sykehjem har NSFs medlemmer i overordnede stillinger vært omfattet 

av lokale lønnsforhandlinger etter overenskomsten. Slik lokal praksis må kunne vektlegges selv om praksisen ikke 
nødvendigvis er avgjørende. 

 

 
(103) Det er nedlagt slik påstand: 

«Prinsipalt 

1. NSF frifinnes. 

I begge tilfeller: 

2. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Stiftelsen Valdresklinikken 
i tråd med det krav som er fremsatt. 

3. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for 12 Trinnsklinikken tråd 
med det krav som er fremsatt. 

4. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Attendo Nøstret i tråd med 
det krav som er fremsatt. 

5. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Attendo Kroksund i tråd 
med det krav som er fremsatt. 

6. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Helseforetaket Incita AS 
(Hurdalssjøen Recoverysenter) i tråd med det krav som er fremsatt. 

7. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Fertilitet Vest AS (klinikk 
Hausken) i tråd med det krav som er fremsatt. 

8. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Skogli Helse og 
Rehabilitering AS i tråd med det krav som er fremsatt. 

9. NHO plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, for Privat Omsorg Nord AS i 
tråd med det krav som er fremsatt. 

10. NSF frifinnes for NHOs påstandspunkt 10. 

11. Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, omfatter alle medlemmer av NSF i de virksomheter 
overenskomsten er gjort gjeldende.» 

 

 
(104) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(105) Saken gjelder tvist om forståelsen av virkeområdet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten (PLO), avtale 527. Partene er 

uenige om hvorvidt overenskomstens virkeområde i § 1 første ledd tilsvarer virkeområde til Pleie- og 
omsorgsoverenskomsten NHO-LO/Fagforbundet, avtale 481, § 1 første ledd. Spørsmålet er om det på dette punkt er 
parallellitet mellom de to avtalene. Videre er det uenighet om overenskomstens personelle virkeområde. Saken gjelder i 
tillegg tvist om hvorvidt overenskomsten skal gjøres gjeldende for åtte konkrete virksomheter i medhold av Hovedavtalen 
NSF-NHO § 3-7 flg. Det hører normalt under Den faste tvistenemnd NSF/NHO å ta stilling til tvist av den sistnevnte typen, 
jf. HA NSF-NHO § 3-9 nr. 4, jf. § 3-10. Men som nevnt innledningsvis har partene gitt Arbeidsretten kompetanse til å 
avgjøre de tariffkrav som saken gjelder. 
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(106) Reglene i HA LO-NHO § 3-7 flg., som reglene i HA NSF-NHO § 3-7 flg. baserer seg på, går tilbake til den første 

hovedavtalen mellom LO og N.A.F. fra 1935. Hovedavtalens ordning er at en tariffavtale må «settes i funksjon» eller bli 
«gjort gjeldende» for at en medlemsbedrift skal bli bundet. Bestemmelsene i HA §§ 3-7 til 3-10 inneholder både materielle 
og prosessuelle krav for at bundethet skal inntre. Hva som er en «bedrift» etter disse reglene, kan ha et snevrere innhold enn 
etter det alminnelige virksomhetsbegrepet som knytter seg til den juridiske personen. Dersom vilkårene etter HA § 3-7 flg. er 
oppfylt, foreligger det rettskrav på tariffavtaleopprettelse i bedriften. Tvist om tariffavtalevalg er en rettstvist, og det gjelder 
fredsplikt. 

 

 
(107) Før Arbeidsretten tar stilling til om PLO, avtale 527, skal gjøres gjeldende i de åtte omtvistede virksomhetene i medhold av 

disse reglene, vil retten behandle spørsmålet om det er parallellitet mellom omfangsbestemmelsene til PLO, avtale 527, § 1 
første ledd og PLO, avtale 481, § 1 første ledd. Dette har, som retten skal komme tilbake til, direkte betydning for den 
nærmere vurderingen etter HA § 3-7. Retten vil deretter ta stilling til tvisten om overenskomstens personelle virkeområde. 

 

 
(108) Tilsvarer virkeområdet til PLO, avtale 527, § 1 første ledd virkeområdet til PLO, avtale 481, § 1 første ledd? 
 

 
(109) Ordlyden i PLO, avtale 527, § 1 første ledd og PLO, avtale 481, § 1 første ledd er identiske: 

«Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for privat virksomhet der hovedaktiviteten er pleie- og 
omsorgstjenester.» 

 

 
(110) NHO anfører at virkeområdet til avtale 527 § 1 første ledd skal forstås på samme måte som virkeområde til avtale 481 § 1 

første ledd. For avtale 481 har NHO og LO/Fagforbundet, hevder NHO, lagt til grunn en snever forståelse av pleie- og 
omsorgsbegrepet. NHO har også vist til ARD 2011 282 og praksis fra Den faste tvistenemd til støtte for dette. NHO anfører 
at det primært er sykehjem, hjemmesykepleie og pasienthoteller som vil omfattes, og at virkeområdet avgrenses mot 
tilgrensede helsebedrifter som omfattes av avtale 453 mellom LO/Fagforbundet og NHO. Basert på forklaringen til Tone 
Faugli, leder for forhandlingsavdelingen i Fagforbundet, synes Fagforbundet i hovedsak å være enig i denne forståelsen. 

 

 
(111) Etter Arbeidsrettens syn er det ikke tvilsomt at omfangsbestemmelsene i § 1 første ledd var identiske etter de to 

overenskomstene da PLO, avtale 527, ble etablert i 2010. Dette følger uttrykkelig av Rikslønnsnemndas kjennelse 11. mai 
2010. I tillegg til slutningens punkt 2 nøyer retten seg med å vise til flertallets uttalelse på s. 26: 

«De nøytrale medlemmene, samt medlemmet Furulund finnet etter en helhetsvurdering at 
arbeidsgiversidens påstand blir å legge til grunn, hvilket innebærer at NSF får en parallellavtale til dagens 
pleie- og omsorgsoverenskomst mellom NHO/NHO Service og LO/Fagforbundet ... » 

 

 
(112) Dette er heller ikke NSF uenig i. Spørsmålet er om denne parallelliteten senere har opphørt. 
 

 
(113) Det er på det rene at det ved Rikslønnsnemndas kjennelse ble etablert et selvstendig tariffavtaleforhold mellom NHO og 

NSF, jf. ARD 2011 36. NHO og NSF har – som overordnede tariffparter – rådighet over tariffavtalen og tolkningsmonopol. 
Partene kan derfor i utgangspunktet foreta disposisjoner med tariffrettslig bindende virkning i dette tarifforholdet, uavhengig 
av hva som følger av tarifforholdet mellom NHO og LO/Fagforbundet. At det er snakk om to ulike tarifforhold, innebærer at 
en opprinnelig parallellitet vil kunne opphøre. 

 

 
(114) Det er ikke uenighet om at avtale 527 i dag faktisk gjelder i endel andre virksomheter enn hva som faller inn under avtale 

481. Dette gjelder blant annet bedrifter innen psykiatri og rehabilitering. Mellom LO og NHO er det her en annen 
overenskomst, avtale 453, som kan være anvendelig. Det samme gjelder innen rusomsorg. Avtale 453 er lagt til grunn i en 
rekke rusomsorgsbedrifter. Det er riktignok én slik bedrift, Hvalheim Bo og Servicesenter AS, som er bundet av PLO, avtale 
481, istedenfor avtale 453. Tone Faugli har imidlertid forklart at Fagforbundet har akseptert at det er avtale 453 som er 
anvendelig for rusomsorg. 

 

 
(115) Det er videre klart at bakgrunnen for at avtale 527 er gjort gjeldende, har – for de aller fleste av disse bedriftene – 

sammenheng med NHOs oversittelse av søksmålsfristen etter HA § 3-9 nr. 4 siste punktum, jf. ARD 2016 254. Retten viser 
her til protokollen fra møtet mellom partene 25. august 2017. 

 

 
(116) NHO har anført at de virksomhetene innen rusomsorg, psykiatri, rehabilitering og klinikk som ble bundet som følge av 

fristoversittelsen, ikke kan inngå i sammenligningsgrunnlaget ved vurderingen etter HA § 3-7 nr. 4, og at fristoversittelsen 
ikke på den måten kan medføre utvidelse av virkeområdet til PLO, avtale 527. 

 

 
(117) Arbeidsretten er ikke enig i dette, og vil bemerke: 
 

 
(118) Ordlyden i HA § 3-7 nr. 4 er klar. Vilkåret for at tariffkravet skal gjennomføres i bedriften, er at kravet gjelder den bestående 

tariffavtale mellom NSF og NHO som «gjelder» for bedrifter av samme art. Slik bestemmelsen er utformet, skiller den ikke 
mellom måter en tariffavtale har blitt gjeldende i bedrifter av samme art. For at retten i et slikt tilfelle skal innfortolke en 
begrensning om at det skal sees bort fra bedrifter som har blitt bundet på grunn av fristoversittelse, må det kreves 
holdepunkter av en viss vekt. 
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(119) Etter Arbeidsrettens syn foreligger det ingen holdepunkter for en slik begrensning i tariffhistorien. Problemstillingen er ikke 

omtalt i kommentarene til Hovedavtalen, eller i det øvrige materialet, som er fremlagt for retten. Arbeidsretten er ikke kjent 
med at dette spørsmålet tidligere har vært tema mellom partene eller parter i likelydende hovedavtaler. Retten er ikke enig 
med NHO i at fravær av omtale må forstås slik at tariffpartene ikke har ment at bedrifter som er blitt bundet på grunn av 
fristoversittelse, skal holdes utenfor vurderingen etter HA § 3-7 nr. 4. Når det ikke foreligger holdepunkter for noe annet, må 
retten holde seg til ordlyden i denne bestemmelsen, og hva den gir uttrykk for. 

 

 
(120) Det kan heller ikke, slik retten ser det, være avgjørende at virkningen ikke fremgår av ordlyden i HA § 3-9 nr. 4. 

Bestemmelsen regulerer adgangen og fristene for å bringe det konkrete tariffkravet som det er uenighet om, inn for Den faste 
tvistenemnd samt at fristoversittelse medfører at tariffkravet skal gjennomføres i bedriften. Bestemmelsens siste punktum 
regulerer på denne måten én – om enn spesiell – måte en bedrift kan bli bundet av et konkret tariffkrav på. Regelen 
innebærer likevel at bedriften blir tariffbundet på samme måte som i ordinære tilfeller. Det er ikke holdepunkter i 
bestemmelsen for at denne bundetheten skal behandles annerledes i relasjon til HA § 3-7 nr. 4 eller Hovedavtalens øvrige 
bestemmelser. Hvis bundethet som følge av fristoversittelse skulle hatt en mer begrenset betydning, ville det vært naturlig at 
dette hadde kommet til uttrykk i ordlyden. 

 

 
(121) NHO har anført at det vil kunne medføre dramatiske konsekvenser hvis tariffbundethet som følge av fristoversittelse skal ha 

som virkning at overenskomstens anvendelsesområde utvides. Det er blant annet pekt på at fristoversittelse i forbindelse med 
tariffkrav for én enkelt bedrift vil kunne få betydning for et ukjent antall bedrifter. Arbeidsretten finner ikke at en slik 
eventuell konsekvens kan gi grunnlag for å innfortolke en begrensning i HA § 3-7 nr. 4. Den part som ikke følger opp et 
tariffkrav som bestrides, må i utgangspunktet bære risikoen for dette. Retten vil i den forbindelse særlig vise til at 
forhandlingsdirektør i NHO, Rolf Negård, i sin forklaring har påpekt at det å opprette tariffavtale på bedrift etter reglene i 
HA § 3-7 flg., er noe NHO tar alvorlig. Det må være NHOs ansvar å sørge for å ha rutiner og systemer som sikrer at frister 
overholdes. 

 

 
(122) Retten vil tilføye at det vil være i begge parters interesse at riktig tariffavtale blir etablert i rett bedrift. Hvis det skulle vise 

seg at en tariffavtale som blir opprettet på grunn av fristoversittelse etter HA § 3-9 nr. 4 i praksis nærmest er umulig å 
anvende i bedriften, vil begge parter være tjent med å løse dette. Regelen i HA § 3-9 nr. 4 siste punktum er, som det 
uttrykkelig følger av bestemmelsen, naturlig nok deklaratorisk. 

 

 
(123) NHO har videre anført at formålet bak reglene i HA § 3-7 flg. om å etablere riktig tariffavtale for rett bedrift og derved like 

konkurransevilkår for like bedrifter, taler mot at en fristoversittelse har slike konsekvenser. Dette formålet kan imidlertid, 
slik retten ser det, like gjerne – om enn ikke i større grad – tale mot NHOs tolkning. Når flere av NHOs medlemsbedrifter 
allerede har blitt bundet av overenskomsten som følge av fristoversittelse, vil det innebære ulike konkurransevilkår at andre 
medlemsbedrifter av samme art skal falle utenfor tariffavtalens anvendelsesområde og ikke kunne bli bundet. Retten vil 
tilføye at NHO ikke har gjort noe for å bringe tariffbundetheten til opphør. 

 

 
(124) Det kan av lignende grunner ikke ha betydning at konsekvensen i noen tilfeller kan bli at det vil gjelde konkurrerende 

tariffavtaler med ulikt innhold i samme bedrift. Allerede fristoversittelse etter HA § 3-9 nr. 4 kan medføre en slik situasjon. 
Arbeidsretten vil understreke at det etter alminnelige tariffrettslige regler ikke er noe til hinder for at det gjelder 
konkurrerende tariffavtaler i bedriften; det er heller ikke noe krav om identitet mellom de overlappende avtalene, se ARD 
1936 127, ARD 1977 29 og ARD 1977 34. Men det er klart at en tariffbundet arbeidsgiver etter rettspraksis i alminnelighet 
har en tariffplikt til å sikre at de konkurrerende tariffavtalene ikke leder til reell forskjellsbehandling av arbeidstakere som er 
bundet av ulike tariffavtaler. Retten viser i denne sammenheng også til Evju, «Konkurrerende tariffavtaler, Arbeidsrett, 2010 
s. 119-126 og Skjønberg, Hognestad og Hotvedt, Individuell arbeidsrett, 2017, s. 84-85. Mulig brudd på denne 
deklaratoriske tariffplikten er noe andre arbeidstakerorganisasjoner, som Fagforbundet, eventuelt må ta opp. 

 

 
(125) Arbeidsretten har på denne bakgrunn kommet til at bedriftene innen rusomsorg, psykiatri, rehabilitering og klinikk som ble 

bundet på grunn av fristoversittelse, inngår i sammenligningsgrunnlaget etter HA § 3-7 nr. 4. Gjennom NHOs disposisjoner 
har omfangsbestemmelsen etter PLO, avtale 527, blitt utvidet til å gjelde også for denne typen virksomheter. 

 

 
(126) Dette innebærer at NHO ikke kan få medhold i sin påstand punkt 1, og NSF frifinnes. 
 

 
(127) I tillegg til de bedriftene som ble bundet på bakgrunn av fristoversittelse, er avtale 527 gjort gjeldende for én ytterligere 

rusomsorgsbedrift, én bedriftshelsetjenestebedrift samt flere alarmsentraler. NHO har betegnet disse tilfellene som 
«feilopprettelser» som kan skyldes ulike grunner, for eksempel feilvurderinger på bedrift, manglende utøvelse av 
reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse mv. For rettens vurdering av spørsmålene i saken er det ikke nødvendig å gå 
inn på betydningen av disse tilfellene. 

 

 
(128) Dommerne Schweigaard og Thuve er enig i dette resultatet, men vil særlig bemerke: 
 

 
(129) Utgangspunktet må være at en overenskomsts virkeområde ikke uten videre kan bli utvidet som følge av rene feilopprettelser 

eller som følge av at en bedrift har blitt bundet på grunn av fristoversittelse. Hvilke konsekvenser en slik feil skal ha, må 
avgjøres etter en konkret vurdering hvor det særlig sees hen til partenes etterfølgende håndtering av saken og hvilke 
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konsekvenser en mulig utvidelse eller endring av virkeområdet vil kunne få. At fristoversittelsen bare omfatter én enkelt eller 
et fåtalls bedrifter, vil ikke uten videre kunne ha som konsekvens at overenskomsten kan gjøres gjeldende i bedrifter av 
samme art, og at overenskomstens virkeområde utvides. Det avgjørende i nærværende sak er, slik disse dommerne ser det, at 
NHO uten forbehold gikk med på at et tyvetalls andre bedrifter enn de to som saken i ARD 2016 254 dreiet seg om, også 
skulle bli bundet. Likhets- og ufravikelighetsbetraktninger tilsier da at tilsvarende medlemsbedrifter skal kunne omfattes av 
overenskomsten. 

 

 
(130) Skal PLO, avtale 527, gjøres gjeldende i de åtte omtvistede virksomhetene? 
 

 
(131) Tvisten dreier seg på dette punkt, som retten allerede har vært inne på, om vilkåret i HA § 3-7 nr. 4 om at «[k]ravet skal 

gjelde den bestående tariffavtale mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO som gjelder for bedrifter av samme art», er 
oppfylt. Partene er enige om at de øvrige vilkårene for å kreve tariffavtale gjennomført etter HA § 3-7 nr. 2 og nr. 4 er 
oppfylt. 

 

 
(132) Bestemmelsen i HA § 3-10 nr. 3 oppstiller nærmere retningslinjer for «samme art»-vurderingen. Her heter det: 

«Ved vurderingen av bedriftens art, skal det tas hensyn til dens drift og arbeidsforhold og til arten og 
utførelsen av arbeidet. Bedriftens betegnelse skal ikke være avgjørende, idet nemnda først og fremst skal ta 
sikte på å gjennomføre den tariffavtale som produksjons- og bransjemessig er naturligst for bedriften.» 

 

 
(133) Arbeidsretten er enig med NHO i at det ved vurderingen er naturlig å ta utgangspunkt i tariffavtalens omfangsbestemmelse, 

jf. Den faste tvistenemnds avgjørelse i sak 1/2017 Kreftforeningen. 
 

 
(134) Spørsmålet blir da om virksomheten som utføres i hver enkelt av de åtte bedriftene, omfattes av virkeområdet til PLO, avtale 

527. 
 

 
(135) Partene har lagt frem en omforent beskrivelse av bedriftene. Det er enighet om at Stiftelsen Valdresklinikken og 12 

Trinnsklinikken AS kan karakteriseres som rusomsorgsbedrifter av samme art som de rusomsorgsbedriftene som allerede er 
bundet av PLO. Partene er likeledes enige om at de tre psykitatribedriftene, Helseforetaket Incita AS (Hurdalssjøen 
Recoverysenter), Attendo Nøstret og Attendo Kroksund rent faktisk er av samme karakter som de tariffbundne bedrifter 
innen psykiatri. Tilsvarende gjelder for klinikken Fertilitet Vest AS (klinikk Hausken) og rehabiliteringsbedriften Skogli 
Helse og Rehabilitering AS. For disse syv bedriftene er det således enighet om at det finnes bedrifter av samme art som har 
blitt bundet som følge av fristoversittelsen. 

 

 
(136) Det er da ikke nødvendig for retten å gå nærmere inn på en realitetsvurdering. Rettens konklusjon om at bedrifter som har 

blitt bundet som følge av fristoversittelse ikke kan utelates fra vurderingen etter HA § 3-7 nr. 4, innebærer at vilkåret er 
oppfylt for de syv nevnte bedriftenes del. Tariffkravet for disse bedriftene gjelder den bestående tariffavtale mellom NSF og 
NHO som gjelder for bedrifter av samme art. 

 

 
(137) Når det gjelder Privat Omsorg Nord AS (Privat Omsorg), stiller situasjonen seg annerledes. Partene er ikke enige om at 

denne bedriften er av samme art som bedrifter som allerede er bundet av PLO, avtale 527. Retten må da foreta en nærmere 
vurdering med grunnlag i det materialet som er fremlagt. 

 

 
(138) Etter vedtektene er bedriftens formål å «drive private omsorgstjenester, samt annen virksomhet som står i forbindelse med 

dette». Privat Omsorg leverer tjenester innenfor et bredt spekter, slik som praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie, 
BPA (brukerstyrt personlig assistanse), renhold, støttekontakt, ledsagertjeneste, bistand til søknadsprosesser vedrørende 
kommunale tjenester, frisør. Bedriften driver også med utleie av helsepersonell til kommunal virksomhet. De ansatte arbeider 
i tverrfaglige team og består blant annet av sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, vernepleiere, barne- og 
ungdomsarbeidere, sosionomer, ergoterapeuter, miljøterapeuter, assistenter og renholdere. 

 

 
(139) NSF anfører at bedriften er av samme art som Asor Helse AS avd. Oslo, som partene har kategorisert som en bedrift innen 

hjemmesykepleie. 
 

 
(140) Som nevnt over gir HA § 3-10 nr. 4 anvisning på en rekke momenter som skal vektlegges ved den konkrete vurderingen. 

Ordlyden i bestemmelsen og dens historie tilsier at hva som er produksjonen og driften i bedriften og bransjen vil være 
sentralt. Passusen om at det skal tas sikte på å få den tariffavtale som produksjonsmessig sett er mest naturlig for bedriften, 
kom inn ved revisjonen i 1947, mens det i 1994 ble tilføyet at det også skal sees hen til hva som bransjemessig er mest 
naturlig for bedriften. De to kriteriene tilsier at henholdsvis hva som benyttes i produksjonen og selve produktet, skal 
vektlegges. Disse kriteriene passer antagelig bedre for typiske industribedrifter enn virksomheter som tilbyr helsetjenester av 
ulik karakter. Arbeidsretten finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på utgangspunktene for vurderingen etter HA § 3-7 
nr. 4, jf. HA § 3-10 nr. 4. Vurderingen vil nødvendigvis måtte bli skjønnsmessig, hvor de ulike momentene må avveies mot 
hverandre. 

 

 
(141) Retten har kommet til at Privat Omsorg Nord AS ikke er av samme art som bedrifter bundet av PLO, avtale 527. 
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(142) Det er ikke er tvilsomt at virksomhetens drift og arbeid har innslag av pleie- og omsorgstjenester. På bakgrunn av 
bevisførselen finner retten det imidlertid tvilsomt om dette utgjør «hovedaktiviteten». Slik det er fremstilt for retten, virker 
det som om en ikke ubetydelig del av aktiviteten består av utleie av helsepersonell til kommunal virksomhet. Aktiviteten – 
«produksjonen» – i bedriften er da utleie av personell/bemanningstjeneste; dette er ikke det samme som at aktiviteten i 
bedriften er pleie- og omsorgstjenester. Hovedaktiviteten ved Privat Omsorg Nord AS faller derfor etter rettens vurdering på 
dette grunnlag ikke inn under PLO, avtale 527, § 1 første ledd. 

 

 
(143) Ettersom PLO, avtale 527, ikke er anvendelig for Privat Omsorg Nord AS, foreligger det her tarifftomt rom. Rettstvisten blir 

en interessetvist som må behandles etter arbeidstvistloven § 8 annet ledd, jf. HA § 3-10 nr. 2. 
 

 
(144) På denne bakgrunn må NSF gis medhold i påstand punkt 2-8, mens NHO gis medhold i sin påstand punkt 9. 
 

 
(145) Spørsmålet om PLOs personelle virkeområde 
 

 
(146) Avtalestrukturen innen NHO-området domineres av såkalte horisontale overenskomster, og det gjelder i praksis et skille 

mellom tariffavtaler for arbeidere/operatører og funksjonærer. Med en horisontal avtale forstås i denne sammenheng normalt 
en overenskomst som er begrenset til én eller flere kategorier av arbeidstakere. For arbeideravtalene er omfanget normalt 
knyttet til arbeidets art, virksomhetens art, bransjen osv., mens funksjonæravtalene er profesjonsbaserte og gjelder på tvers 
av bransjer. Slike avtaler skiller seg fra såkalte vertikale overenskomster. Med en vertikal avtale forstås normalt en 
tariffavtale som dekker stillinger på flere nivåer eller sjikt i virksomheten, for eksempel både arbeidere og funksjonærer, sml. 
ARD 2002 60 (s. 70). Avtaler i offentlig sektor er gjerne vertikale. Av NHOs ca. 230 overenskomster er det rundt ti som er 
vertikale. Vertikale avtaler i NHO-området finnes først og fremst innen oljebransjen og kraftbransjen. 

 

 
(147) NHO gjør gjeldende at overenskomsten er en horisontal bransjeoverenskomst som er begrenset til å gjelde for ansatte som i 

hovedsak utfører operativ pasientpleie. NSF hevder på sin side at alle forbundets medlemmer i en tariffbundet bedrift vil 
være omfattet av avtale 527, uavhengig av stilling. 

 

 
(148) Når det gjelder dette spørsmålet, har Arbeidsretten delt seg i et flertall og et mindretall. 
 

 
(149) Flertallet, dommerne Wahl, Skjønberg, Bruzelius, Schweigaard og Thuve, vil bemerke: 
 

 
(150) Det er naturlig å ta utgangspunkt i ordlyden i PLO, avtale 527, § 1 annet ledd: 

«Denne overenskomsten omfatter medlemmer av NSF ansatt i disse virksomheter.» 
 

 
(151) Ordlyden kan, slik NSF har anført, antyde at overenskomsten skal omfatte alle NSFs medlemmer i den tariffbundne 

bedriften. Men dette følger ikke, etter flertallets syn, klart av ordlyden. Ordet «alle» er ikke brukt, og det brukes ubestemt 
form. Sånn sett er ordlyden uklar. Det avgjørende for flertallet er at avtalens tilblivelseshistorie klart viser at overenskomsten 
ikke er ment å omfatte alle NSFs medlemmer i den tariffbundne bedriften uavhengig av stillingens innhold. 

 

 
(152) Formuleringen i § 1 annet ledd er – bortsett fra navnangivelsen – identisk med Fagforbundets overenskomst, PLO, avtale 

481, § 1 annet ledd. Bestemmelsen har vært der siden PLO ble inngått første gang i 1997 mellom på den ene siden Norsk 
Helse- og Sosialforbund (NHS)/YS og på den andre side Servicebedriftenes landsforening (SBL, nå NHO Service og 
Handel)/NHO. 

 

 
(153) Med Rikslønnsnemndas kjennelse i 2010 fikk NSF som nevnt en overenskomst identisk med avtale 481. At avtale 481 – som 

altså har samme ordlyd – er horisontal, følger, slik flertallet ser det, av Rikslønnsnemndas kjennelse 28. januar 2003. 
Kjennelsen gjaldt tvister som oppstod i tariffoppgjøret i 2002 mellom Fagforbundets to forløpere, NHS og Norsk 
Kommuneforbund (NKF) og SBL. NHS og NKF utarbeidet et felles skriftlig innlegg til Rikslønnsnemnda. På s. 15 i 
kjennelsen kommer det frem at de to arbeidstakerorganisasjonene krevde å utvide virkeområdet til PLO: 

«NKF har behov for å bygge ut Pleie- og omsorgsoverenskomsten med flere bilag, siden overenskomsten i 
dag bare dekker hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vedtektene i NKF er slik at de kan organisere alle 
ansatte på en arbeidsplass. NKF er naturlig opptatt av å sikre alle sine medlemmer gjennom tariffavtale.» 

 

 
(154) Forbundene påpekte videre: 

«NHS og NKF mener at det relevante behovet for utvidelse av overenskomsten er dekket av vårt krav. Vi er 
kjent med avtalestrukturen i NHO-systemet. Vi mener likevel at det er nyttig, for dette området, å kunne se 
virksomhetens kompetansespekter under ett, også i forhold til lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsnivåene 
innenfor helsesektoren er spesielt tett knyttet til hverandre, og krever en tverrfaglig, eller i tariff-term – 
vertikal, tilnærming. Det er derfor ikke uten saklig grunn at de øvrige tariffavtalene i helsesektoren har en 
vertikal innretning. NKF som organiserer alle yrkesgrupper har behov for en overenskomst i tråd med 
kravet». 

 

 
(155) SBL ønsket ikke en utvidelse av omfanget, jf. kjennelsen s. 27. 
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(156) Flertallet i nemnda kom til at det ikke var grunnlag for å utvide overenskomsten. Fra konklusjonen på s. 31 hitsettes: 

«Nemndas flertall konstaterer videre at arbeidstakerorganisasjonene ønsker en ny og bredere Pleie- og 
omsorgsoverenskomst. Det er imidlertid flertallets oppfatning at Rikslønnsnemnda ikke bør presse en 
avgjørelse på partene på et slikt sentralt punkt, da spørsmålet er komplisert, samtidig som flertallet er av 
den oppfatning at omfangsbestemmelsen bør løses av partene.» 

 

 
(157) Det er ikke holdepunkter for at det på dette punkt skjedde endringer mellom NHO og Fagforbundet frem til 2010. Slik 

flertallet ser det, kan det vanskelig legges noe mer i 
e-postkorrespondansen mellom Unni Rasmussen (Fagforbundet) og Terje Hovet (NHO Service) 27. oktober 2009 og mellom 
Petter Furulund (NHO Service) og Klemet Rønning-Aaby (Fagforbundet) 28. januar 2010 enn at dette dreiet seg om hvorvidt 
sykepleiere organisert i Fagforbundet, kunne være omfattet av avtale 481. Dette kan ikke tolkes som en enighet om at avtalen 
var – eller skulle være – vertikal. Etter flertallets vurdering forelå det dermed ikke, slik NSF anfører, en partsenighet mellom 
NHO og Fagforbundet på dette punkt som Rikslønnsnemnda bygget på i sin kjennelse i 2010, jf. avsnitt 160 nedenfor. 

 

 
(158) Forhandlingene mellom NHO Service og NSF forut for Rikslønnsnemndas behandling i 2010 viser at omfangsbestemmelsen 

var et sentralt tema. Det ble fremsatte en rekke krav og tilbud, men ikke alle er fremlagt for retten. Etter NSFs krav 15. juni 
2007 skulle tariffavtalen omfatte «alle som er autoriserte sykepleiere i bedrifter» innen en rekke bransjer, herunder helse og 
omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste. Fra NHOs side ble det fremsatt tilbud blant annet 17. desember 2008 og 5. juni 
2009 hvor omfangsbestemmelsene var formulert på litt ulikt vis, men knyttet til «sykepleierstilling» som var nærmere 
definert. I et nytt tilbud 22. oktober 2009 kom NHO med avtaleforslag med en ordlyd som er identisk med den gjeldende. 

 

 
(159) Flertallet kan ikke se at NHO Service, slik NSF anfører, skjønte eller burde ha skjønt at NSF oppfattet det slik at NHO endret 

ordlyden i forslagets omfangsbestemmelse for å imøtekomme NSFs krav om vertikal avtale. Kari Tangen, assisterende 
forhandlingssjef i NSF, og Terje Hovet, tidligere ansatt i SBL/NHO Service, som var til stede i forhandlingsmøtene, har 
forklart seg ulikt om dette. NSF har vist til et internt referat fra et møte 16. april 2009 for å bestyrke sin forståelse. Men 
tilbudet som kom fra NHO etter dette, den 5. juni 2009, kan ikke tolkes i en slik retning. 

 

 
(160) Etter flertallets syn må det avgjørende uansett være at Rikslønnsnemnda ikke gav NSF medhold i sitt krav, men etablerte en 

overenskomst som svarte til Fagforbundets horisontale overenskomst. Det følger klart av kjennelsen at 
omfangsbestemmelsen var et tema mellom NSF og NHO også for nemnda. Retten viser til nemndas merknader 
innledningsvis på s. 24: 

«NSFs prinsipale krav er å få etablert tariffavtale i privat sektor etter mal av offentlige tariffprinsipper. Det 
skal tilføyes at NHO Service 22. oktober 2009 fremsatte et tilbud om et tillegg til den tariffavtale som LO og 
Fagforbundet har, nemlig en minstelønn på kr 290.000. 

Under behandlingen i Rikslønnsnemnda har NHO Service opprettholdt dette tilbudet, samtidig som 
arbeidsgiversiden også har gitt uttrykk for at LO og Fagforbundet vil få tilbud om det samme. 

Den tariffavtale som NSF har påstått lagt til grunn ble fremsatt 2. november 2009 og er under behandlingen 
for Rikslønnsnemnda fremlagt som bilag 6 til NSFs prosesskriv 27. april 2010. Kravet er utformet som en 
profesjonsavtale, in casu ‟alle som er autoriserte sykepleiere i bedrifter innen bransjene helse og omsorg, 
attføring og bedriftshelsetjeneste». 

Kravet fra NSF, også det subsidiære, bryter med et av hovedprinsippene for NHOs tariffavtaler, nemlig at 
de skal være profesjonsnøytrale og således ikke profesjonsbaserte overenskomster. I NHOs tariffavtaler er 
stillinger og arbeidsoppgaver det sentrale. Det skal videre pekes på at NHO Service har inngått en 
tariffavtale med en annen arbeidstakerorganisasjon (LO og Fagforbundet) hvor hovedaktiviteten er pleie- 
og omsorgstjenester. Den av mindretallet omtalte overenskomst mellom NHO og NITO (og Tekna) er et 
enkeltstående unntak.» 

 

 
(161) NSF fikk som sagt ikke medhold i dette, og nemndas flertall uttalte videre blant annet på s. 26: 

«De nøytrale medlemmene, samt medlemmet Furulund finner etter en helhetsvurdering at 
arbeidsgiversidens påstand blir å legge til grunn, hvilket innebærer at NSF får en parallellavtale til dagens 
pleie- og omsorgsoverenskomst mellom NHO/NHO Service og LO/Fagforbundet 

... 

Videre medfører dette at de øvrige krav fra NSF ikke tas til følge, herunder særskilt profesjonsavtale for 
sykepleiere tilknyttet attføringsbedriftene og bedriftshelsetjenesten». 

 

 
(162) Overenskomstens innhold bestyrker også at den er en horisontal arbeideroverenskomst i NHO-systemets forstand. PLO, 

avtale 527, har mer detaljert regulering av arbeids- og lønnsvilkår enn det som er vanlig i funksjonæravtaler. Det er heller 
ikke gjort noen unntak for øverste ledelse og ansatte som representerer arbeidsgiver ved fastsettelse av lønns- og 
arbeidsvilkår. Slike unntak synes å være vanlige for vertikale avtaler, se for eksempel Overenskomst NHO-NITO 2016–2018 
§ 1-1 og Oljeoverenskomsten 2016–2018 mellom NHO/Norsk olje og gass/Norsk Industri på den ene siden og YS/SAFE og 
Negotia på den annen side del II punkt 1.1. 
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(163) Flertallet kan ikke se at det foreligger praksis som tilsier en annen forståelse. 
 

 
(164) NSF har vist til at forbundet i forbindelse med tariffoppgjøret i 2012 gav plassfratredelse for sykepleiere også i ledende 

stillinger ved de to sykehjemmene, Oppsalhjemmet og Hovseterhjemmet, uten at NHO protesterte. De ansattes stilling 
fremgikk imidlertid ikke av navnelistene, og basert på plassfratredelsen hadde NHO, slik flertallet ser det, ikke grunn til å 
reagere. 

 

 
(165) Flertallet finner ikke grunn til å gå nærmere inn på de protokollene fra lokale lønnsforhandlinger som også skal ha omfattet 

ledere. Det er ikke holdepunkter for at NHO var kjent med eller burde ha vært kjent med disse. 
 

 
(166) På denne bakgrunn har flertallet kommet til at avtale 527 ikke omfatter alle NSFs medlemmer i den tariffbundne bedriften 

uavhengig av stilling. Det avgjørende vil være om det enkelte medlem utfører arbeid som faller inn under overenskomsten. 
Avtalen kan derfor ikke betegnes vertikal i NHOs terminologi. 

 

 
(167) NHOs påstand punkt 10 er prinsipalt formulert slik: 

«Avtale 527 er en horisontal bransjeoverenskomst som er begrenset til å gjelde for ansatte som i hovedsak 
utfører operativ pasientpleie.» 

 

 
(168) Saken er ikke lagt opp slik at retten kan ta stilling til hva som skal være avgjørende for om et medlem i en tariffbundet 

bedrift anses å utføre arbeid som faller inn under overenskomsten. Hva som ligger i «operativ pasientpleie», har ikke vært 
tema. Dette uttrykket fremgår heller ikke av omfangsbestemmelsen i PLO. Slik flertallet ser det, kan NHO derfor ikke gis 
medhold i den prinsipale påstanden slik den er utformet. 

 

 
(169) NHO har i punkt 10 nedlagt følgende subsidiære påstand: 

«Avtale nr. 527 er ikke anvendelig for personer som har ledende stilling og for personer som er bedriftens 
representant ved fastleggelsen av generelle lønns- og arbeidsvilkår». 

 

 
(170) Den subsidiære påstanden gjelder for det tilfelle at retten skulle komme til at overenskomsten i utgangspunktet omfatter alle 

NSFs medlemmer uavhengig av stilling, og dermed er vertikal i NHOs terminologi. NHO anfører at det da må innfortolkes 
unntak tilsvarende som i avtale 453 § 1 annet ledd: 

«Overenskomsten omfatter ikke ansatte som utgjør bedriftens øverste ledelse. Det samme gjelder 
medlemmer som er bedriftens representanter ved fastlegging av generelle lønn- og arbeidsvilkår.» 

 

 
(171) Ettersom flertallet har kommet til at overenskomsten ikke omfatter alle NSFs medlemmer i den tariffbundne bedriften 

uavhengig av stilling, er det ikke nødvendig å ta stilling til om unntak må innfortolkes. Flertallet viser i den forbindelse til at 
NHO har påpekt at slike unntak ikke er nødvendige i horisontale avtaler fordi det personelle omfanget vil være knyttet til 
arbeidets art. NHO har også erkjent at eksempelvis en avdelingsleder kan være omfattet av overenskomsten, men at dette, 
etter NHOs syn, beror på i hvilken grad vedkommende også utfører det NHO har betegnet som operativ pasientpleie. 
Hvorvidt et medlem i en «ledende stilling» omfattes av overenskomsten, vil, slik flertallet ser det, derfor måtte bero på 
stillingens nærmere innhold. Saken er som sagt ikke lagt opp slik at retten kan ta stilling til dette. NHO kan etter dette ikke 
gis medhold i den subsidiære påstanden i punkt 10 slik den er utformet. 

 

 
(172) Ettersom flertallet har kommet til at avtale 527 ikke omfatter alle NSFs medlemmer i de virksomheter som er bundet av 

overenskomsten, jf. avsnitt 166, gis NHO medhold i sin atter subsidiære påstand. NHO frifinnes for NSFs påstand punkt 11. 
 

 
(173) Dommerne Schweigaard og Thuve er enig i dette resultatet, men vil for egen del tilføye: 
 

 
(174) Når rettens flertall har kommet til at overenskomsten er horisontal, og dermed ikke omfatter alle NSFs medlemmer, må 

flertallet også kunne ta stilling til den prinsipale delen av NHOs påstand punkt 10 slik den er utformet. Formuleringen dekker 
på dette punkt den alminnelige oppfatning av hvilke stillinger eller oppgaver som normalt omfattes av en horisontal 
overenskomst, i dette tilfellet innenfor pleie- og omsorgssektoren. NSF har siden før Rikslønnsnemndas kjennelse i 2010 og 
under behandlingen av nærværende sak lagt til grunn at alle deres medlemmer i en pleie- og omsorgsvirksomhet er omfattet 
av PLO, avtale 527, uansett hvilke oppgaver den enkelte faktisk utfører. Det kan ikke være tvilsomt at overenskomsten bare 
omfatter sykepleiere som hovedsakelig driver pleie- og omsorgsaktivitet i virksomheten. Dette må sies å være dekket av 
formuleringen «ansatte som i hovedsak driver operativ pasientpleie» i NHOs påstand. 

 

 
(175) Mindretallet, dommerne Bull og Josefsen, har kommet til at PLO, avtale 527, omfatter alle medlemmer av NSF i en 

tariffbundet virksomhet. Dette betyr at NSF må frifinnes for NHOs påstand punkt 10. Mindretallet vil bemerke: 
 

 
(176) Ordlyden i PLO, avtale 527, § 1 annet ledd taler for at overenskomsten skal omfatte alle NSFs medlemmer i den tariffbundne 

bedriften. Mindretallet finner støtte for en slik forståelse i forhandlingene mellom NHO Service og NSF forut for 
Rikslønnsnemndas kjennelse i 2010. 
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(177) Det er ikke tvil om at det var kjent for NHO at NSF representerte medlemmer på alle nivåer i medlemsbedriftene, og at det 

var et ønske om å få en overenskomst som omfattet alle i en tariffbundet virksomhet. E-posten fra Anne-Lise Wien i NSF til 
Linda Egseth i NHO Service 10. desember 2008 viser dette. Her beskrives også innholdet i stillingene til sykepleiere i ulike 
lederstillinger. 

 

 
(178) I NHOs tilbud 17. desember 2008 var omfangsbestemmelsen formulert slik: 

«Denne overenskomst kan gjøres gjeldende for sykepleiere ansatt i sykepleierstilling i sykehjem som driftes 
av private bedrifter. 

Med sykepleierstilling menes stilling hvor arbeidstaker har arbeidsoppgaver som krever offentlig 
godkjennelse som sykepleier og disse arbeidsoppgavene utgjør det vesentlige av stillingen. 

For arbeidstakere som går inn i en sykepleierstilling midlertidig gjelder overenskomsten når perioden 
overstiger 1 uke.» 

 

 
(179) Her var det således uttrykkelig begrensninger i hvilke stillinger som skulle omfattes. Det ble gjort noen endringer i tilbudet 5. 

juni 2009, men det var også her begrensninger i hvilke stillinger som skulle omfattes. 
 

 
(180) Men i tilbudet 22. oktober 2009 var begrensningene borte, og formuleringen i omfangsbestemmelsen var identisk med 

dagens. Etter mindretallets syn viser dette at NHO imøtekom NSFs krav og frafalt begrensninger i hvilke stillinger som 
skulle omfattes av overenskomsten. NHO må uansett ha forstått at NSF oppfattet det slik. NHO hadde da foranledning til å 
klargjøre sin forståelse av ordlyden. Når det ikke er gjort, må overenskomsten tolkes i tråd med NSFs syn, jf. det 
tariffrettslige klarhetskravet. 

 

 
(181) Mindretallet viser også til at Fagforbundet uttrykkelig har tilkjennegitt at alle medlemmene i en tariffbundet bedrift er 

omfattet av deres overenskomst. 
 

 
(182) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår ovenfor. 

 

Slutning 
 

1. Norsk Sykepleierforbund frifinnes for NHOs påstandspunkt 1. 
 

2. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for Stiftelsen Valdresklinikken i tråd med det krav som er fremsatt. 

 

3. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for 12 Trinnsklinikken AS i tråd med det krav som er fremsatt. 

 

4. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for Attendo Nøstret AS i tråd med det krav som er fremsatt. 

 

5. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for Attendo Kroksund AS i tråd med det krav som er fremsatt. 

 

6. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for Helseforetaket Incita AS (Hurdalssjøen Recoverysenter) i tråd med det krav som er 
fremsatt. 

 

7. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for Fertilitet Vest AS (klinikk Hausken) i tråd med det krav som er fremsatt. 

 

8. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter å gjennomføre Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 
527, for Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS i tråd med det krav som er fremsatt. 

 

9. Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527, er ikke anvendelig for Privat Omsorg Nord AS. 
 

10. Næringslivets Hovedorganisasjon frifinnes for Norsk Sykepleierforbunds påstandspunkt 11. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2018-28 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2018-12-10 
Publisert AR-2018-28 
Stikkord Særavtaler – rett til fritak fra arbeidsplikt mot 72 % lønn. 
Sammendrag Særavtalen mellom Avinor Flysikring AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om 

medisinsk uskikkethet (MedUsk-avtalen) § 5 bestemmer at flygeledere som blir 
erklært medisinsk uskikket til tjeneste, eller som på grunn av alder eller slitasje 
mv. mister autorisasjonen, skal tilbys «vilkårene i ordningen om 72 % lønn for 
operative flygeledere». Etter særavtalen om 72 % lønn mot fritak fra arbeidsplikt 
var det et vilkår for slik avgangsordning at flygelederen hadde fylt 60 år. 
Spørsmålet i saken var om henvisningen fra MedUsk-avtalen til 72 %-ordningen 
bare gjaldt innholdet i ordningen, eller om alderskravet gjaldt på samme måte for 
flygeledere som var omfattet av MedUsk-avtalen. Arbeidsretten kom ut fra 
bestemmelsens systematikk og historikk til at MedUsk-avtalen § 5 ikke gjorde 
unntak fra 60-årskravet som gjaldt for rett til ordningen med 72 % lønn mot fritak 
fra arbeidsplikt. 

Saksgang Saksnr: 8/2018 Lnr.: AR-2018-28. 
Parter Norsk Flygelederforening (Advokat Thorkil H. Aschehoug) mot 1. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter (Advokat Tarjei Thorkildsen) 2. Avinor Flysikring 
AS. 

Forfatter Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet, Steinar Tjomsland, Tor-Arne Solbakken, Randi 
Johanne Løvland, Roger Hansen og Kim Nordlie. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Spørsmål om nedre aldersgrense som vilkår for ytelser etter særavtale om medisinsk uskikkethet. 
 
(1) Særavtalen mellom Avinor Flysikring AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om medisinsk 

uskikkethet (MedUsk-avtalen) § 5 bestemmer at flygeledere som blir erklært medisinsk uskikket til 
tjeneste, eller som på grunn av alder eller slitasje mv. mister autorisasjonen, skal tilbys «vilkårene i 
ordningen om 72% lønn for operative flygeledere». Spørsmålet i saken er om retten til tilbud om 
ordningen med 72% lønn etter MedUsk-avtalen § 5 bare gjelder for flygeledere som har fylt 60 år. 

 

 
(2) Avinor Flysikring AS er en del av Avinor-konsernet, og leverer blant annet tårntjenester, 

flygekontrolltjenester og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Disse tjenestene ble levert av Avinor 
AS frem til 2014 da de ble skilt ut i selskapet Avinor Flysikring AS. I det følgende vises det til Avinor 
uavhengig av om det gjelder perioden før eller etter utskillelsen til Avinor Flysikring AS. 

 

 
(3) MedUsk-avtalen av 2. juli 2012 har nærmere bestemmelser om rettigheter for arbeidstakere som etter 

gjeldende forskrifter blir erklært medisinsk uskikket til fortsatt tjeneste, eller som på grunn av alder 
eller slitasje mister autorisasjonen. Avtalen har blant annet slike bestemmelser: 

«§ 2 – Generelle bestemmelser 
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Arbeidstaker som i medhold av forskrift blir erklært medisinsk uskikket til operativ flygeledertjeneste skal 
tilbys annet meningsfylt arbeid, primært ved vedkommende flygekontrollenhet, eller annen tjenesteenhet i 
lufttrafikktjenesten, alternativt i Avinor for øvrig. 

Arbeidstaker overføres til arbeid på dagtid, med mindre arbeidet av tjenestemessige årsaker må legges opp 
som skiftarbeid. 

Arbeidstakere som nevnt ovenfor, og som går over i andre stillinger i Avinor AS kan, om de ønsker det, 
beholde sin tidligere tittel. 

§ 3 – Økonomiske bestemmelser 

Arbeidstagere som blir erklært endelig medisinsk uskikket skal oppebære 9+ % av total lønn, dvs. 
grunnlønn, kompensasjon for ubekvem arbeidstid samt stabiliseringstillegget fra det tidspunkt kjennelse 
om medisinsk uskikkethet ble truffet. 

Arbeidstakere som er 51 år eller mer når kjennelsen blir truffet, tilkommer i tillegg et beløp tilsvarende en 
prosentvis del av total lønn. Dette beløpet beregnes på grunnlag av total lønn og utgjør 2% pr tjenesteår, 
maksimalt i 5 år fra fylte 51 år. 

Merknad: Dersom avtaleverket reforhandles og kompensasjon for ubekvem arbeidstid og 
stabiliseringstillegg bortfaller, vil utbetalingene i henhold til denne avtale reduseres tilsvarende. 

Arbeidstakere som blir erklært endelig medisinsk uskikket, og som følge derav må slutte i Avinor AS, tilstås 
lønn i samsvar med første og andre ledd ovenfor i 2 år fra det tidspunkt vedtak om endelig medisinsk 
uskikkethet er fattet. 

§ 4 – Utvidet anvendelsesområde 

Vilkårene gjelder også for: 

- Operative flygeledere i flygekontrolltjenesten som er 50 år eller mer, og som på grunn av alder 
og/eller slitasje endelig taper sin autorisasjon i henhold til gjeldende forskrifter, eller; 

- Operative flygeledere hvor det er enighet mellom lokal ledelse og den respektive flygeleder om at 
operativ arbeidsrettighet og autorisasjon trekkes tilbake grunnet alder og/eller slitasje. 

§ 5 - Tilknyttet avtale 

Flygeledere som faller inn under bestemmelsene i ovenstående paragrafer skal også tilbys vilkårene i 
ordningen om 72% lønn for operative flygeledere.» 

 

 
(4) Flygeledere som omfattes av MedUsk-avtalen skal i henhold til § 5 tilbys «vilkårene i ordningen om 72% lønn for operative 

flygeledere». Dette sikter til bestemmelser i særavtale om 72% lønn for operative flygeledere (72%-avtalen). Den gjeldende 
72%-avtalen ble inngått i 2014, og videreførte i hovedtrekk bestemmelser i den første særavtalen om denne 
avgangsordningen. 72%-avtalen av 2012 hadde blant annet slike bestemmelser: 

«§ 2 – Bakgrunn og formål 

Flygeledere som grunnet operativ aldersgrense ikke lenger innehar gyldig flygeledersertifikat, og som heller 
ikke vil ta imot tilbud om annen stilling eller andre arbeidsoppgaver i Avinor AS tilbys en avtale om 72% 
lønn uten arbeidsplikt på de vilkår denne avtalens § 3 spesifiserer frem til de har mulighet til å ta ut 
pensjon, dog ikke lenger enn to år. 

§ 3 – Avtalens vilkår 

Under forutsetning av at vedkommende fratrer sin stilling i Avinor AS, ref § 2, gjelder følgende: 

a) Vedkommende fritas for arbeidsplikt og skal ikke møte på arbeid i perioden 

b) Vedkommende mottar en lønn som utgjør 72% av total lønn ved avtaleinngåelsen. Det foretas 
justeringer som følge av endringer av/i overenskomst og andre avtaler som omfatter vedkommendes 
stillingskode frem til fratreden. 

c) Lov- og avtalefestet feriefritid per år skal anses som avviklet i det enkelte år. Det gis ikke 
kompensasjon ut over det som er nevnt i punkt b. 

d) Endringen skal ikke medføre negative pensjonsmessige konsekvenser for vedkommende, jf pkt b). 

e) Det foretas vanlig skattetrekk frem til vedkommende fratrer sin stilling. 

f) Vedkommende omfattes av de til enhver tid gjeldende personalforsikringer i Avinor AS på ordinær 
måte frem til fratreden.» 

 

 
(5) Før 2012-avtalen var vilkårene for rett til 72% lønn fastsatt i administrative bestemmelser. Ved tariffrevisjonen i 2014 ble det 

gjort en del endringer i 72%-avtalen. Etter endringene i 2014 fikk §§ 1 og 2 slik ordlyd: 

«§ 1 Avtalens parter 
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Det er inngått særavtale mellom Avinor AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om en overgangsordning for 
operative flygeledere som er 60 år eller mer. 

§ 2 Bakgrunn og formål 

Avtalen om 72% lønn uten arbeidsplikt på de vilkår denne avtalens § 3 spesifiserer, benyttes for operative 
flygeledere som er 60 år eller mer og har en helse som gjør at Avinor, i samarbeid med den enkelte og NFF 
,vurderer at vedkommende ikke lenger kan jobbe operativt og heller ikke kan tilbys annen passende stilling 
eller annet passende arbeid i Avinor AS. Dersom det finnes, skal annen passende stilling tilbys ved 
vedkommendes produksjonssted.» 

 

 
(6) Ved disse endringene ble det blant annet presisert at flygeledere bare har krav på ordningen med 72% lønn mot fritak fra 

arbeidsplikt så fremt det ikke finnes annen passende stilling eller annet passende arbeid i Avinor. Dette var en endring fra 
2012-avtalen hvor flygeledere som hadde fylt 60 år kunne velge en ordning med 72% lønn mot fritak fra arbeidsplikt i stedet 
for å ta imot tilbud om annet passende arbeid. I 2014-avtalen vises det uttrykkelig til at flygelederen må ha fylt 60 år, og det 
er presisert at flygeledere ikke kan ha annet lønnet arbeid i den tiden Avinor betaler lønn. 72%-ordningen betegnes i 2014-
avtalen som «en overgangsordning». 

 

 
(7) Bakgrunnen for tvisten 
 

 
(8) Tolkningsspørsmålet i saken er reist med utgangspunkt i en tvist om rett til 72% lønn for en flygeleder som ikke oppfyller de 

medisinske krav til tjeneste som flygeleder. Avinor tilbød flygelederen stilling som lufttrafikktjenestefullmektig ved ACC 
Øst i Røyken. Flygelederen ønsket å inngå en avtale om 72% lønn og fritak fra arbeidsplikt, men Avinor avviste kravet under 
henvisning til at flygelederen på grunn av alder ikke var omfattet av MedUsk-avtalen § 5. 

 

 
(9) Tvisteforhandlinger mellom Avinor og NFF ble gjennomført 9. november 2017. Avinor anførte at det gjaldt en nedre 

aldersgrense på 60 år for å anvende MedUsk-avtalen § 5. NFF gjorde gjeldende at flygeledere som var omfattet av MedUsk-
avtalen §§ 1-4 skulle tilbys vilkårene i 72% -avtalen, slik at flygelederen kunne velge mellom alternativt arbeid eller 72% 
lønn uten arbeidsplikt. 

 

 
(10) Forhandlinger mellom NFF og Avinor ble gjennomført 9. november 2017 og mellom NFF og Spekter 6. mars 2018. I 

protokollen fra tvisteforhandlingene mellom NFF og Spekter er partenes anførsler gjengitt slik: 

«Spekters anførsler 

Når det i Medusk-avtalen § 5 står henvist til vilkårene i «Særavtale om 72% lønn for operative flygeledere 
(72%-avtalen), innebærer dette at alle vilkårene i avtalen må legges til grunn, og ikke bare de som fremgår 
av 72%-avtalens § 3. I avtalens § 2 er det bl.a. vilkår at arbeidstaker må være fylt 60 år, at vedkommende 
ikke kan tilbys annet passende arbeid eller stilling i Avinor Flysikring AS, og at arbeidstaker ikke kan ha 
annen inntekt når man mottar ytelse etter 72%-avtalen. 

Dersom vilkårene i avtalens § 2 ikke skulle få anvendelse, ville dette bl.a. innebære at arbeidstakere kunne 
få rettigheter etter 72%-avtalen tidlig i sin yrkeskarriere, samtidig som de kunne ha inntekt fra annet 
arbeid utenfor Avinor Flysikring AS. 

NFF har vist til at det i en tidlig fase i prosessen med inngåelse av Medusk-avtalen var tatt inn en ordlyd om 
at 72%-avtalen skulle gjelde fra fylte 60 år. Arbeidsgivers begrunnelse for at denne senere ble tatt ut, var at 
denne delen av bestemmelsen var unødvendig siden dette kravet allerede lå som et vilkår i 72%-avtalen. 
Arbeidsgiver vil vise til at også andre deler av den foreslåtte ordlyden ble endret i den endelige avtalen. 

Norsk Flygelederforenings anførsler 

Flygeledere som faller inn under MedUsk-avtalens anvendelsesområde skal «også tilbys vilkårene i 
ordningen om 72% lønn for operative flygeledere», jf. MedUsk-avtalen § 5. Vilkårene det vises til er 
eksplisitt definert i § 3 Avtalens vilkår i Særavtale om 72% lønn for operative flygeledere, og denne 
bestemmelsen angir ingen nedre aldersgrense. 

Tilblivelsen av Særavtale om 72% lønn for operative flygeledere og MedUsk-avtalen viser at en nedre 
aldersgrense ble eksplisitt diskutert i forhandlingene, men at denne ble tatt ut før avtalene ble signert. 
Dersom Avinor Flysikring AS mente at aldersgrensen på 60 år fremdeles skulle gjelde, til tross for at 
alderskravet ble tatt ut av bestemmelsen, måtte Avinor ha uttrykt seg klarere.» 

 

 
(11) NFF tok ut stevning for Arbeidsretten 5. april 2018. Hovedforhandling ble gjennomført 19.-20. november 2018. Tre 

partsrepresentanter og fire vitner avga forklaring. 
 

 
(12) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(13) Norsk Flygelederforening har i korte trekk anført: 
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(14) MedUsk-avtalen § 5 oppstiller ikke en 60-årsgrense som betingelse for å bli tilbudt vilkårene som fremgår av § 3 i 
særavtalen om 72% lønn for operative flygeledere. 

 

 
(15) Utgangspunktet for tarifforståelsen må tas i hva NFF krevde og Spekter/Avinor tilbød i tariffoppgjøret 2012 for så vidt 

gjelder MedUsk-avtalen § 5. Det er ikke spørsmål om en utvidelse av virkeområdet for 72%-avtalen. Spekter/Avinor var 
kjent med NFFs krav og forutsetningene for det. NFF hadde fokus på sosial profil, sikringsbestemmelser og de to 
særavtalene. Dette fremgår av samtidig e-postutveksling mellom NFF, Spekter og mekler Dalseide, og i NFFs uttalelser til 
media. I Spekters/Avinors tilbud fremsatt kl 2325 er det ingen merknader om at Spekter/Avinor mente å tilby noe annet enn 
det NFF hadde krevd. Klarhetsregelen ved tariffavtaletolkning tilsier da at NFFs forståelse må legges til grunn. 

 

 
(16) Avinor har fra 2012 praktisert MedUsk-avtalen § 5 i samsvar med NFFs forståelse. De fire eksemplene på at krav har blitt 

innvilget for arbeidstakere under 60 år, er alle tilfeller hvor det er enighet om at operativ arbeidsrettighet og autorisasjon skal 
trekkes tilbake på grunn av alder og/eller slitasje i henhold til MedUsk-avtalen § 4 andre kulepunkt. Innvilgelsen skjer på 
bakgrunn av et krav fra NFF hvor det vises til MedUsk-avtalen og 72%-avtalen. Avinors alternative begrunnelse for at 
kravene har blitt innvilget er konstruert for å dekke det reelle forholdet som er at man bruker 72%-avtalen på grunnlag av 
MedUsk-avtalen § 5. 

 

 
(17) NFF krevde under tariffrevisjonen i 2014 en videreføring av 72%-avtalen, men med enkelte endringer. NFFs krav om å 

presisere at 72%-avtalen gjaldt for flygeledere over 60 år må ses i sammenheng med at operativ aldersgrense på 60 år ble 
fjernet i 2013. Kravet kan ikke forstås slik at NFF mener det gjelder en 60-årsgrense etter MedUsk-avtalen § 5. I 
tariffoppgjøret i 2018 fremmet NFF krav om at aldersgrensen etter § 5 skulle være 55 år. Dette bekrefter at NFFs siktemål 
med kravet i 2012 var å få på plass en sikringsbestemmelse for flygeledere i 50-årene. 

 

 
(18) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Særavtalen om Medisinsk uskikkethet § 5 er slik å forstå at den ikke oppstiller en 60-årsgrense som 
betingelse for å bli tilbudt vilkårene som fremgår av § 3 i særavtalen om 72% lønn for operative flygeledere. 

2. I henhold til punkt 1 har A krav på å bli tilbudt vilkårene som fremgår av § 3 i særavtalen om 72% lønn 
for operative flygeledere.» 

 

 
(19) Arbeidsgiverforeningen Spekter og Avinor Flysikring AS har i korte trekk anført: 
 

 
(20) Overskriften til MedUsk-avtalen § 5 viser til en «tilknyttet avtale». Det vil si den knytter seg til 72%- avtalen som sådan og 

ikke bare § 3 eller vilkårene i § 3 bokstav a-f. Overskriften til bestemmelsen er en del av systematikken og må derfor 
tillegges vekt ved tolkningen. Bestemmelsen viser til «vilkårene» i 72%-ordningen, det vil si vilkårene i avtalen. Vekslingen 
mellom bruk av ordene vilkår og betingelse kaster ikke lys over forståelsen av § 5. 

 

 
(21) 60-årsgrensen er en implisitt del av 72%-avtalen § 3 og dermed en del av MedUsk-avtalen § 5. Dersom hensikten var å vise 

til vilkårene i § 3, kunne dette gjøres som en konkret henvisning til den. Når den generelle formuleringen er valgt, vises det 
til hele avtalen. Selv om ordlyden i MedUsk-avtalen må forstås slik at det er en henvisning til § 3, er det en intern henvisning 
fra § 3 til § 2 som gjør at alderskravet inngår i § 3. 

 

 
(22) NFF fikk i 2012 medhold i kravet om å tariffeste den administrative ordningen med 72% lønn, i tillegg til utvidelse av 

anvendelsesområdet for MedUsk-avtalen. NFFs krav om ny § 4 i 72%-avtalen ville gjort at ordningen også omfattet 
flygeledere som ikke hadde fylt 60 år. Dette kravet ble avvist av Avinor. 

 

 
(23) NFFs tolkning motvirker formålet med avtaleverket. Endringene i tariffrevisjonen i 2014 følger opp arbeidslinja. Rettigheter 

etter 72%-avtalen krever nå at det ikke finnes annet passende arbeid i virksomheten. En tolkning hvor flygeledere uansett 
alder etter MedUsk-avtalen kan påberope seg 72%-avtalen er ikke i samsvar med endringene i 72%-ordningen. Bendik 
Heggelund og Tom-Snorre Skaret har forklart at formålet med MedUsk-avtalen § 5 var å sikre flygeledere som før fylte 60 år 
hadde fått annen stilling i Avinor. Disse flygelederne skulle stilles som om de hadde stått i stillingen som flygeleder frem til 
fylte 60 år, og derfor få mulighet til å benytte 72%-avtalen. Dette taler klart mot at flygeledere uansett alder skal ha 
rettigheter etter 72%-avtalen. 

 

 
(24) Praksis bekrefter Avinors tolking av avtalen. Krav om 72%-ordning for flygeledere som er yngre enn 60 år har ikke blitt 

innvilget på grunnlag av MedUsk-avtalen § 5. Avtalene har blitt innrettet på å få på plass en ordning frem til flygelederen 
kunne påberope seg 72%-avtalen etter fylte 60 år. 

 

 
(25) Selv om NFF får medhold i påstandens punkt 1 om at det ikke gjelder en 60-årsgrense etter MedUsk-avtalen § 5, kan det 

ikke avsies dom i samsvar med påstandens punkt 2. Det gjelder ytterligere vilkår for rett til 72% lønn. I dette tilfellet har 
flygelederen fått tilbud om annen passende stilling. Når det er tilfellet, vil flygelederen ikke ha krav på vilkår etter 72%-
avtalen. 

 

 
(26) Det er nedlagt slik påstand: 
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«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(27) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(28) Saken gjelder forståelsen av tariffbestemmelser om rettigheter for flygeledere som på grunn av krav til alder eller helse ikke 

lenger kan utføre operativ tjeneste. Flygeledere må for å kunne utføre flygekontrolltjenester ha flygeledersertifikat som 
bekrefter at innehaveren er kvalifisert som flygeleder og har de nødvendige personlige egenskaper, kunnskaper og 
medisinske godkjenninger. Flygelederen vil i tillegg ha en autorisasjon som angir hvilken enhet eller sektor av 
flygekontrolltjenesten vedkommende kan arbeide i. Til flygeledersertifikatet vil det også gjelde rettigheter som angir 
nærmere vilkår eller begrensninger i bruken av retten til å arbeide med flygekontrolltjenester. 

 

 
(29) Stillingen som flygeleder er undergitt særlige helsekrav, og flygeledere må ha et medisinsk sertifikat. Hvorvidt flygelederen 

oppfyller vilkårene for medisinsk sertifikat avgjøres etter medisinske undersøkelser som gjennomføres annethvert år for 
flygeledere under 40 år og hvert år for flygeledere over 40 år. Flygeledere som ikke oppfyller kravene, vil være medisinsk 
uskikket til tjeneste. Det gjelder i tillegg en særaldersgrense for arbeid som flygeleder. Den generelle aldersgrensen for å 
kunne arbeide som flygeleder er 65 år. Frem til 2013 var det et generelt vilkår for flygeledersertifikat at flygelederen ikke 
hadde fylt 60 år, jf. forskrift om sertifisering mv. av flygeledere av 25. oktober 2003. Flygeledere som fylte 60 år, mistet med 
andre ord retten til operativ tjeneste før oppnådd pensjonsalder. Flygelederen kunne imidlertid ha rett til pensjon fra fylte 62 
år i henhold til den såkalte 85-årsregelen i lov om statens pensjonskasse § 21. 

 

 
(30) Virkningen av 60-årsgrensen ble drøftet mellom NFF og Avinor. NFF hadde også i lengre tid hatt fokus på situasjonen for 

flygeledere som var i 50-årene. I et notat datert 22. november 2002 med NFFs merknader til aktuelle problemstillinger for 
eldre arbeidstakere, heter det om operativ aldersgrense: 

«NFF har gjentatte ganger påpekt at innføring av en generell operativ aldersgrense på 60 år ikke fanger 
opp aldersspennet fra 57 til 60 år. Dette aldersspennet er kritisk da det erfaringsmessig og statistisk er her 
operative problemer for alvor melder seg. Det vil selvsagt kunne hevdes at operative problemer kan oppstå 
også før 57 år, men omfanget er da mindre og lettere å håndtere. NFF har derfor satt en nedre grense på 57 
år.» 

 

 
(31) Partene ble ikke enige om en avtale for eldre arbeidstakere. For å ivareta rettighetene til flygelederne innførte Avinor i 2003 

en administrativ ordning med fritak fra arbeidsplikt med 72% lønn i to år, mot at vedkommende sa opp stillingen med 
fratreden ved fylte 62 år dersom vedkommende da hadde rett til pensjon fra Statens pensjonskasse. Ordningen dekket 
perioden fra arbeidstakerne mistet retten til å utføre flygekontrolltjeneste til vedkommende kunne fratre med rett til pensjon 
ved fylte 62 år. 

 

 
(32) I tillegg til den administrative ordningen med 72% lønn for flygeledere som mister muligheten til å utføre operativ 

flygekontrolltjeneste på grunn av alder, gjelder det en særavtale – MedUsk-avtalen – for flygeledere som blir kjent medisinsk 
uskikkede til flygekontrolltjeneste. Den første MedUsk-avtalen ble opprettet i 1983, og har deretter blitt videreført. De 
nærmere detaljene om revisjonene frem til 2012 er ikke av betydning i denne sammenhengen. 

 

 
(33) Både MedUsk-avtalen og 72%-avtalen angir vilkår for rett til ytelser, blant annet om arbeidsgivers plikt til å tilby annet 

passende eller meningsfullt arbeid. Rettigheter etter 72%-avtalen er forbeholdt flygeledere som har fylt 60 år. Rettigheter 
etter MedUsk-avtalen gjelder for flygeledere som uansett alder blir erklært medisinsk uskikket til tjeneste eller som på grunn 
av alder eller slitasje taper autorisasjonen i henhold til gjeldende forskrifter eller fordi partene lokalt blir enige om å trekke 
operativ arbeidsrettighet og autorisasjon. Tvisten for Arbeidsretten er begrenset til spørsmålet om MedUsk-avtalen § 5 om 
arbeidsgivers plikt til å tilby ordningen med 72% lønn bare gjelder flygeledere som har fylt 60 år. 

 

 
(34) MedUsk-avtalen § 5 bestemmer at flygeledere som omfattes av avtalen, «skal ... tilbys vilkårene i ordningen om 72% lønn 

for operative flygeledere». Dette kan forstås slik at flygeledere som blir kjent medisinsk uskikkede til tjeneste, skal få tilbud 
om 72%-ordningen uavhengig av flygelederens alder når vedkommende blir erklært medisinsk uskikket, det vil si at de skal 
tilbys «ordningen» med 72% lønn. Arbeidsretten tilføyer for fullstendighetens skyld at 72%-avtalen av 2012 § 3 hadde en 
intern henvisning til § 2 («ref § 2»), som ikke ble tatt inn i 72%-avtalen av 2014. Partene er enige om at dette ikke innebar en 
realitetsendring. 

 

 
(35) Bestemmelsen i MedUsk-avtalen § 5 kan imidlertid også leses slik at flygeledere som blir kjent medisinsk uskikkede til 

tjeneste, skal ha 72%-ordningen når de ellers oppfyller vilkårene i 72%-avtalen, herunder aldersvilkåret som følger av at § 3 
må ses i sammenheng med § 2. Retten til å kreve fritak fra arbeidsplikt med 72% lønn vil da først gjelde når flygelederen 
fyller 60 år. På denne måten vil flygeledere som overføres til annet passende arbeid før fylte 60 år, behandles som om de var 
operative flygeledere når de fyller 60 år. Partene er enige om at dette iallfall delvis var en del av formålet med ordningen. 
Overskriften til § 5 taler om «Tilknyttet avtale», og det trekker også i retning av at MedUsk-avtalen § 5 i seg selv ikke endrer 
vilkårene i 72%-avtalen. Det vil si at når MedUsk-avtalen § 5 viser generelt til vilkårene i 72%-ordningen, betyr det at 
aldersvilkåret gjelder. Dette innebærer at dersom det ikke skal gjelde et 60-årskrav må MedUsk-avtalen tolkes slik at den 
bare viser til den delen av § 3 som angir innholdet i ordningen. 
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(36) Arbeidsretten kan i tariffhistorikken ikke finne tilstrekkelige holdepunkter for den tolkning NFF gjør gjeldende. I 
tariffoppgjøret 2012 krevde NFF at 72%-ordningen skulle tariffestes, og krevde også endringer i MedUsk-avtalen. I NFFs 
krav datert 24. april 2012 tok utkastet til avtale om 72%-ordning utgangspunkt i de tre første bestemmelsene i den 
administrative ordningen og hadde slik utforming: 

« § 1 Avtalens parter 

Det er inngått særavtale mellom Avinor AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om vilkår for operative 
flygeledere i flygekontrolltjenesten som, med henvisning til bestemmelsene i BSL C 3-1, § 9, ikke lenger 
opprettholder sin autorisasjon. 

§ 2 Bakgrunn og formål 

Flygeledere som grunnet ovennevnte bestemmelse ikke lenger kan utføre operativ tjeneste, og som heller 
ikke ønsker å fortsette i Avinor AS med alternativ og meningsfylt arbeid frem til særaldersgrense, tilbys en 
avtale om 72% lønn uten arbeidsplikt på de vilkår denne avtalens § 3 spesifiserer. 

§ 3 Avtalens vilkår 

Under forutsetning av at vedkommende fratrer sin stilling i Avinor AS ved fylte 62 år, og fra samme 
tidspunkt innvilges alderspensjon etter regelen i § 21, andre ledd, i lov om Statens Pensjonskasse (85-års 
regelen), gjelder følgende mellom 60 og 62 år: ... « 

 

 
(37) Utkastet § 3 hadde deretter i punktene a til f bestemmelser om innholdet i ordningen, blant annet om fritak fra arbeidsplikt, 

72% lønn, forholdet til regler om ferie og fritid, skattetrekk mv. 
 

 
(38) Kravene til 72%-avtale og endringer i MedUsk-avtalen hadde også bestemmelser om forholdet mellom de to ordningene. I 

forslag til en bestemmelse i utkastet til 72%-avtale var det inntatt bestemmelser om «utvidet anvendelsesområde». Forslaget 
til § 4 hadde slik ordlyd: 

«Betingelsene i denne særavtalens § 3 gjøres også gjeldende som tilbud til operative flygeledere i 
flygekontrolltjenesten som har blitt erklært medisinsk uskikket etter gjeldende forskrifter til fortsatt 
tjeneste i stillingen, eller som grunnet alder og slitasje mister sin autorisasjon, jfr. «særavtale om medisinsk 
uskikkethet».» 

 

 
(39) I NFFs interne utkast til krav, datert 20. april 2012, var forslaget til § 4 «Utvidet anvendelsesområde» foreslått som et siste 

avsnitt i § 3. Dette utkastet hadde en presisering om at betingelsene i 72%-avtalen kunne gjøres gjeldende som tilbud «fra 
fylte 51 år». Denne presiseringen av nedre aldersgrense ble fjernet fra kravet som ble fremsatt overfor Avinor. Sekretær i 
NFF, Bendik Heggelund, har forklart at grensen på 51 år kunne være et virkemiddel NFF kunne trekke inn i forhandlingene. 
Det ble derfor ble tatt ut av kravet som ble presentert for Avinor. Etter Arbeidsrettens vurdering bekrefter imidlertid den 
interne presiseringen av alderskravet at det var utkastet til bestemmelse i 72%-avtalen som var ment som et unntak fra 
aldersgrensen på 60 år for rett til ytelser etter 72%-ordningen. 

 

 
(40) NFF krevde også enkelte endringer i MedUsk-avtalen. I avtalens § 4 «Utvidet anvendelsesområde» krevde NFF tilføyelse av 

et nytt kulepunkt om at MedUsk-ordningen også gjaldt «hvor det er enighet mellom lokal ledelse og den respektive 
flygeleder om at operativ arbeidsrettighet eller autorisasjon trekkes tilbake grunnet alder og/eller slitasje». Utkastet til ny § 5 
hadde overskriften «Tilknyttet avtale» og var formulert slik: 

«Flygeledere som faller inn under bestemmelsene i ovenstående paragrafer skal også tilbys vilkårene i 
«Særavtale om 72% lønn for flygeledere» når de fyller 60 år.» 

 

 
(41) Kravet ble avvist uten nærmere kommentar i Avinors tilbud 26. april 2012. Dette var også situasjonen frem til det ble brudd i 

forhandlingene 15. juni 2012. NFF fastholdt hele tiden samme krav til tariffesting av 72% -ordningen og om endringer i 
MedUsk-avtalen, mens Avinor i korte trekk justerte tilbudet om økonomiske tillegg mot at eksisterende særavtaler skulle 
videreføres. Det må etter vitneførselen legges til grunn at det frem til meklingen ikke var noen diskusjon mellom partene om 
utformingen av bestemmelsen. 

 

 
(42) NFF varslet plassoppsigelse 15. juni 2012, og mekling ble gjennomført i perioden 30. juni og 1.-2. juli. I internt notat 

utarbeidet av forhandlingsleder for Avinor, Merete Lindland, uttales det om NFFs særavtalekrav om 72%-ordning og 
MedUsk-avtale: 

« – Mindre endringer i en avtale for de som blir medisinsk uskikket til tjeneste 

- Særavtale om 72% lønn for flygeledere som ikke lenger kan utføre operativ tjeneste fra 60 til 62 år. Dette 
er en administrativ ordning i dag. NFF krever den avtalefestet i særavtale.» 

 

 
(43) Det var ingen særskilte drøftelser av disse kravene under meklingen. I Avinors tilbud om særavtaleregulering, fremlagt 1. juli 

kl 2325, aksepterte Avinor kravet om endring i § 4 om virkeområde for MedUsk-avtalen, og presiseringen i utkastet til 
MedUsk-avtale § 5 om «Tilknyttet avtale». I utkastet til MedUsk-avtale § 5 hadde Avinor strøket formuleringen «når de 
fyller 60 år». Daværende forhandlingsleder for Avinor, Merete Lindland, har forklart at presiseringen om 60 år ble strøket 
fordi Avinor ønsket at bestemmelsen skulle følge den til enhver tid gjeldende operative aldersgrense. Som Arbeidsretten 

1144



kommer tilbake til nedenfor, er denne endringen i samsvar med endringene som ble gjort i tilbudet om 72%-avtale. 
Slettingen av den tekniske presiseringen om 60 år fra utkastet til § 5 tilsier ikke at bestemmelsen dermed fikk samme innhold 
som bestemmelsen NFF krevde inntatt i 72%-avtalen § 4. 

 

 
(44) I tilbudet fra Avinor om tariffesting av 72%-ordningen var det gjort mange endringer som dels var redaksjonelle og dels 

materielle. På punkter hvor kravet fra NFF viste til konkrete bestemmelser i forskriftsverket, foreslo Avinor å bruke mer 
generelle formuleringer. Henvisningen til BSL C 3-1 § 9, var i Avinors tilbud endret til «på grunn av operativ aldersgrense 
ikke har gyldig flygeledersertifikat». I § 2 hadde kravet fra NFF formuleringen «ikke lenger kan utføre operativ tjeneste, og 
som heller ikke ønsker å fortsette i Avinor AS med alternativ og meningsfylt arbeid frem til særaldersgrense». Avinor endret 
dette til «ikke lenger innehar gyldig flygeledersertifikat og som heller ikke er gitt tilbud om annen stilling eller andre 
arbeidsoppgaver frem til pensjon, dog ikke lenger enn to år». NFFs krav til innledende avsnitt i § 3 om «Avtalens vilkår» ble 
endret fra «ved fylte 62 år, og fra samme tidspunkt innvilges alderspensjon etter regelen i § 21, andre ledd, i lov om Statens 
Pensjonskasse (85-års regelen)» til «ref § 2». 60-årsgrensen fremgikk derfor av sammenhengen mellom § 2 og § 3. NFFs 
krav om bestemmelse i § 4 om utvidet anvendelsesområde var strøket med merknad fra Avinor om at det eventuelt kunne 
gjøres en endring i MedUsk-avtalen. I tilbudet fra Avinor heter det om dette: 

«Evt endre med usk avtalen». 
 

 
(45) Avinor kom ikke med noen forslag til endringer i MedUsk-avtalen og hadde ingen ytterligere merknader om bestemmelsen 

som var slettet. Dette må forstås som en avvisning av kravet om utvidet anvendelsesområde for 72%-ordningen, det vil si 
tilbudet imøtekom ikke NFFs krav om unntak fra 60-årsgrensen for flygeledere omfattet av MedUsk-avtalen. 

 

 
(46) Avinors tilbud ble akseptert av NFF uten ytterligere diskusjoner. Styremedlem i NFF, Tom-Snorre Skaret, har forklart at 

NFF mente Avinors tilbud dekket det forbundet ønsket. NFF har også vist til at Skaret i e-post til blant annet tidligere leder i 
NFF, Rolf Skrede, ved avslutningen av meklingen la til grunn at kravet var innvilget. I e-posten uttales det at NFF hadde fått 
«ny særavtale om 72% lønn (slik vi ville – med kopling til Med uskikka-avtale og med utløp sammenfallende med 
Overenskomsten)» og at forbundet hadde fått «ny særavtale for Med. Uskikka med samme utløp som er forbedret som vi 
ønsket (også med kopling til 72%-avtalen)». Arbeidsretten kan ikke se at denne e-posten viser at NFF med dette bygget på at 
NFF mente forbundet hadde fått gjennomslag for unntaket som var inntatt i utkastet til 72%-avtale § 4. 

 

 
(47) Gjennomgangen av meklingsforløpet viser i korte trekk dette: NFF fremmet krav om å tariffeste 72%-ordningen, og om 

endringer i MedUsk-avtalen. Etter den administrative ordningen var det et krav for å få 72% lønn med fritak fra arbeidsplikt 
at flygelederen hadde fylt 60 år, og ordningen tok sikte på å dekke utfordringene knyttet til perioden fra den operative 
aldersgrensen på 60 år og frem til flygelederen kunne kreve alderspensjon ved fylte 62 år. I den endelige avtalen om 72%-
ordning følger 60-årskravet av at § 3 gjennom ordet «ref § 2» viser til vilkårene i § 2. I NFFs krav ble det gjort unntak fra 60-
årskravet i utkastet til 72%-avtale § 4. Dette unntaket ble avvist av Avinor, og det er ingen endring i MedUsk-avtalen som 
erstatter bestemmelsen. I denne situasjonen er det derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å bygge på at partene var enige om å 
gjøre unntak fra 60-årskravet i 72%-avtalen for flygeledere som var omfattet av MedUsk-avtalen. 

 

 
(48) Begge parter har vist til praksis til støtte for sitt tolkningsstandpunkt. Avinor har i fire tilfeller innvilget krav om 72%-

ordning til arbeidstakere som ikke har fylt 60 år. Etter Arbeidsrettens vurdering gir praksis ikke et avgjørende bidrag til 
tarifforståelsen. NFFs og arbeidstakernes henvendelser og utkast til avtaler, viste til både 72%-avtalen og MedUsk-avtalen. 
Avinors aksept av en ordning med 72% lønn er bare begrunnet med henvisning til 72%-avtalen. De individuelle avtalene har 
heller ingen henvisning til MedUsk-avtalen. I én avtale er det særskilt presisert at flygelederen ved fylte 60 år «går ... over på 
avtale om 72% lønn» i henhold til særavtalen. Marisa Ruiz Retamar i avdeling for ressurser og kompetanse i Avinor, har 
forklart at avtalen bruker innholdet i ordningen som er angitt i 72%-avtalen fordi det er en kjent størrelse blant flygeledere. 
Praksis med bruk av ordninger tilsvarende det som følger av 72%-avtalen, fremstår da som et utslag av ønsket om en 
minnelig ordning for flygelederen. Det kan ikke fra dette utledes en felles forståelse av MedUsk-avtalen. 

 

 
(49) Ut fra Arbeidsrettens syn på ordlyd og meklingsforløp, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på krav og endringer som ble 

gjort i tariffrevisjonene i 2014 og 2018. 
 

 
(50) Arbeidsretten har på denne bakgrunn kommet til at det gjelder et vilkår om at flygeledere som omfattes av MedUsk-avtalen § 

5 må ha fylt 60 år for å ha krav på ordningen med 72%-lønn. Spekter/Avinor blir da å frifinne. 
 

 
(51) Dommen er enstemmig. 

 

Slutning 
 

De saksøkte frifinnes. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2018-27 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2018-12-10 
Publisert AR-2018-27 
Stikkord Lønn. Beregningsgrunnlag for omregning fra prosentlønn til fastlønn. 
Sammendrag Riksavtalen har bestemmelser om hvordan ny lønn skal beregnes når arbeidsgiver 

beslutter å avvikle prosentavlønning. Denne skal baseres på 
gjennomsnittsinntekten i «siste kalenderår». Arbeidsgiversiden mente at siste 
kalenderår skulle være året før bedriften treffer sin beslutning om omlegging, mens 
arbeidstakersiden mente det skulle være siste år forut for ikrafttredelsen av ny 
fastlønn. Arbeidsretten kom til at det er inntekten i siste år forut for overgangen til 
ny fastlønn som skal legges til grunn. En naturlig forståelse av ordlyden tilsa en 
slik løsning. Retten fant også støtte for resultatet i tariffhistorien.. Det var 
arbeidsgiversiden som formulerte teksten til bestemmelsen og som måtte bære 
risikoen for egne forutsetninger, som ikke hadde blitt medelt motparten, om hvilket 
kalenderår som skulle legges til grunn. Dissens 5-2. 

Saksgang Saksnr: 5/2018 Lnr.: AR-2018-27. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet (Advokat Katrine Hellum-

Lilleengen) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Reiseliv 2. 
Radissons Hotels Norway AS (Advokat Fredrik Mohn Lian). 

Forfatter Jakob Wahl, Alexander Næss Skjønberg, Liv Gjølstad, Roger Hansen, Niels 
Selmer Schweigaard, Stein Grøtting og Axel Thuve. 

 
 

 
 
 
 
Saken gjelder: 
Beregningsgrunnlag for omregning av prosentlønn til fastlønn. 
 
(1) Saken gjelder spørsmålet om hva som skal være beregningsperioden for den gjennomsnittsinntekt som 

skal danne grunnlaget for omregning fra prosentlønn til fastlønn i Riksavtalen § 5. 
 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NHO Reiseliv på den ene side og 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Fellesforbundet (FF) på den andre er det for perioden 2016–
2018 inngått Riksavtale. Med noen få unntak omfatter den ansatte innenfor overnattingsvirksomhet, 
serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende på land. § 5 Særbestemmelse for prosentlønnet 
serveringspersonale lyder: 

«I bedrifter eller avdelinger hvor lønnssystemet praktiseres i henhold til § 5 kan bedriften i forbindelse med 
overgang fra et kalenderår til det neste, beslutte at prosentavlønningen skal utgå for servitørene og omregne 
prosentlønn til fremtidig fastavlønning. Før bedriften treffer sin beslutning skal de tillitsvalgte gis mulighet 
til å fremme sine synspunkter. 

Servitører ansatt på overgangstidspunktet skal etter overgangen omfattes av reglene for fastlønnede, med 
unntak av tillegg etter Riksavtalens § 4.3 pkt. 3.1, 3.2 og 3.3. 

Ovennevnte servitører utbetales en godtgjørelse per arbeidet time basert på gjennomsnittsinntekten 
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eksklusive overtid- og helligdagstillegg i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften. 

Servitører ansatt etter overgangen som ovenfor beskrevet, kan ikke påberope seg ovennevnte 
gjennomsnittsinntekt, men bedriften kan velge å avlønne disse etter Riksavtalens § 3 i sin helhet. 

Ingen skal som følge av denne omleggingen lønnes lavere enn summen av minstelønn og ulempetillegg.» 
 

 
(4) I innledningen til Riksavtalen heter det om godtgjørelse til tillitsvalgte: 

«LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

(Hvis ikke annet fremgår av de enkelte paragrafers oppbygning, gjelder det anførte hele personalet.) 

Godtgjørelse for deltakelse i forhandlingsmøter 

... 

3. Prosentlønte 

Disse utbetales en godtgjørelse pr. time basert på gjennomsnittsinntekten eksklusiv overtids- og 
helligdagstillegg, i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften. Beløpet fastsettes hver januar 
måned etter avtale mellom bedrift og tillitsvalgte, og gjøres gjeldende for inneværende kalenderår.» 

 

 
(5) Tariffhistorikken 
 

 
(6) Opprinnelig besto servitørenes lønn utelukkende av drikkepenger. Etter det opplyste ble drikkepengesystemet avløst av et 

tariffert prosentlønnssystem i 1924. Prosentsatsen har endret seg opp gjennom årene. I overenskomsten 2014 – 2016 var 
servitørens lønn 12,5% av vedkommendes bruttoomsetning. Fra 1980 åpnet Riksavtalen for at det kunne inngås avtaler på 
bedriftene med andre lønnssystemer enn prosentlønn. 

 

 
(7) Ved tariffrevisjonen i 2000 ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for modernisering av det som den 

gang het Riks- og Funksjonæravtalen – nå Riksavtalen. Jostein Hansen i daværende Reiselivsbedriftenes Landsforening – nå 
NHO Reiseliv – oversendte 28. august 2001 til Jarl Kåvin i daværende Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet – nå 
Fellesforbundet – slikt forslag til ny § 6 om særbestemmelse for prosentlønnet serveringspersonale: 

« ... 

I bedrifter hvor prosentlønn opprettholdes for serveringspersonalet, gjelder bestemmelsene fra punkt 2 og 
følgende. 

I bedrifter som velger å gå over til fast lønn skal følgende overgangsregler legges til grunn dersom partene 
ikke blir enige om noe annet: 

1.1 Den lønn, inklusiv kontanttillegg men eksklusiv feriepenger og de tillegg som fremgår av punkt 5. 
nedenfor, som servitøren har mottatt i det foregående kalenderår for det tidspunkt prosentlønn avvikles, 
summeres. 

1.2 Antall arbeidede timer i den samme perioden og antall timer i samme periode som servitøren skulle ha 
arbeidet, men ikke har arbeidet for eksempel sykefravær, tillitsvalgtarbeid og lignende, som det er betalt 
lønn eller annen godtgjørelse for og som er medregnet i beløpet i punkt 1.1 summeres. 

1.3 Den nye timelønnen fremkommer ved å dele lønnen i punkt 1.1 med gjennomsnittlig arbeidede timer i 
punkt 1.2. Månedslønn for heltidsansatte fremkommer ved å gange timelønnen med henholdsvis 162 ved 
37.5 timers uke og 154 ved 35,5 timers uke. 

1.4 Den nye timelønnen eller månedslønnen fryses inntil den er innhentet av fastlønnssatsene i § 4, men 
tilleggene etter § 5 kommer i tillegg til den fastlønnen. 

1.5 Eksempel: Brutto lønn i 2001, kr 350,000,-. Antall arbeidede timer i 2001, 1600 timer pluss gyldig fravær 
100 timer er til sammen 1700 timer. 

Kr. 350.000,-: 1700 timer = kr 205,88 er den nye timelønnen.» 
 

 
(8) Det lykkes ikke partene å komme til enighet om avvikling av prosentlønn ved oppgjøret i 2002, og arbeidet med 

gjennomgang av prosentlønnssystemet lå dødt i tariffperioden 2002 – 2004. Partene intensiverte arbeidet med modernisering 
av tariffavtalen i 2005. Ved tariffrevisjonen i 2006 ble det oppnådd enighet om å fryse prosentlønn på bedriftsnivå. § 5 
Særbestemmelse for prosentlønnet serveringspersonale punkt 5.1 Omfang fikk slik ordlyd: 

«Bedrifter eller avdelinger i bedriften som praktiserte § 5 pr. 31.12.2005 opprettholdes dette dersom partene 
på bedriften ikke blir enige om noe annet. I så fall gjelder bestemmelsene i punkt 2 og følgende. 

I bedrifter hvor en eller begge partene ønsker å gå over til andre resultatbaserte lønnssystemer, oppfordres 
det til drøftinger og om ønskelig kan bistand fra Fellesforbundet og NHO Reiseliv innhentes. 

Nye, og allerede etablerte bedrifter som pr. 01.04.2006 ikke praktiserer § 5, står fritt til å praktisere 
prosentlønn også etter denne dato, men da forutsettes det enighet mellom begge parter på bedriften.» 
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(9) Ved tariffrevisjonene i 2010 og 2012 fremmet NHO Reiseliv slike likelydende krav til § 5: 

«I bedrifter eller avdelinger hvor lønnssystemet praktiseres i henhold til § 5 kan bedriften i forbindelse med 
overgangen fra et kalenderår til det neste beslutte at prosentavlønningen skal utgå for servitørene og 
omregne prosentlønn til fremtidig fastavlønning. Før bedriften treffer sin beslutning skal de tillitsvalgte gis 
mulighet til å fremme sine synspunkter. 

Servitører ansatt på overgangstidspunktet skal etter overgangen omfattes av reglene for fastlønnede, med 
unntak av tillegg etter Riksavtalens § 4. pkt. 3, 4 og 5. Ovennevnte servitører utbetales en godtgjørelse pr. 
arbeidet time basert på gjennomsnittsinntekten eksklusive overtids- og helligdagstillegg i siste kalenderår, 
for vedkommende avdeling i bedriften. 

Servitører ansatt etter overgangen som ovenfor beskrevet, kan ikke påberope seg ovennevnte 
gjennomsnittsinntekt, men bedriften kan velge å avlønne disse etter Riksavtalens § 4 i sin helhet. 

(Dagens tekst i Riksavtalens § 5 tilpasses ovennevnte.)» 
 

 
(10) Disse revisjonene ledet ikke til noen endring av bestemmelsen, og den forble uendret frem til tariffrevisjonen i 2016. Dette 

oppgjøret endte i streik som varte i fire uker. Hovedspørsmålene som partene ikke greide å bli enige om, var kravet fra NHO 
Reiseliv om endring i prosentavlønningsbestemmelsen og kravet fra Fellesforbundet om rett til lokale lønnsforhandlinger. 
Under meklingen fremmet NHO Reiseliv slik forslag til Riksavtalens § 5.1: 

«I bedrifter eller avdelinger hvor lønnssystemet praktiseres i henhold til § 5 kan bedriften i forbindelse med 
overgang fra et kalenderår til det neste beslutte at prosentavlønningen skal utgå for servitørene og omregne 
prosentlønn til fremtidig fastavlønning. Før bedriften treffer sin beslutning skal de tillitsvalgte gis mulighet 
til å fremme sine synspunkter. 

Servitører ansatt på overgangstidspunktet skal etter overgangen omfattes av reglene for fastlønnede, med 
unntak av tillegg etter Riksavtalens § 4.3 pkt. 3.1, 3.2 og 3.3. 

Ovennevnte servitører utbetales en godtgjørelse pr. arbeidet time basert på gjennomsnittsinntekten 
eksklusive overtids- og helligdagstillegg, i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften.» 

 

 
(11) Fellesforbundet fremmet slikt forslag: 

«I bedrifter eller avdelinger hvor lønnssystemet praktiseres i form av ren prosentlønn skal det i 
avtaleperioden 2016–2018 avtales overgang til alternativt lønnssystem i henhold til § 5.9, eller overgang til 
fastlønn etter følgende modell: 

Overgang fra prosentlønn til fastlønn 

- Servitører ansatt på overgangstidspunktet skal etter overgangen omfattes av reglene for fastlønnede. 

- For ovennevnte servitører fastsettes fastlønnen per time basert på gjennomsnittsinntekten per 
arbeidede time, eksklusive overtids- og helligdagstillegg, i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i 
bedriften. Ingen skal etter overgangen ha en lavere fastlønn enn den til en hver tid gjeldende 
minstelønnssats for vedkommende servitør. 

- Servitører ansatt etter overgangen som ovenfor beskrevet, kan ikke påberope seg ovennevnte 
gjennomsnittsinntekt, med mindre noe annet blir avtalt ved overgangen. 

Allerede etablerte alternative lønnssystemer etter § 5.9 endres ikke som en konsekvens av ovennevnte. 
En eventuell reforhandling eller oppsigelse av slike lønnssystemer følger den varighetsbestemmelse som 
er avtalt i den enkelte særavtale. Ved en overgang fra et alternativ lønnssystem til fastlønn benyttes 
samme beregningsmåte som beskrevet ovenfor.» 

 

 
(12) Etter samtykkebasert mekling anbefalte partene Riksmeklerens forslag til § 5.1: 

«I bedrifter eller avdelinger hvor lønnssystemet praktiseres i henhold til § 5 kan bedriften i forbindelse med 
overgang fra et kalenderår til det neste beslutte at prosentavlønningen skal utgå for servitørene og omregne 
prosentlønn til fremtidig fastavlønning. Før bedriften treffer sin beslutning skal de tillitsvalgte gis mulighet 
til å fremme sine synspunkter. 

Servitører ansatt på overgangstidspunkter skal etter overgangen omfattes av reglene for fastlønnede, med 
unntak av tillegg etter Riksavtalens § 4.3 pkt. 3.1, 3.2 og 3.3. 

Ovennevnte servitører utbetales en godtgjørelse pr. arbeidet time basert på gjennomsnittsinntekten 
eksklusive overtids- og helligdagstillegg, i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften. 

Servitører ansatt etter overgangen som ovenfor beskrevet, kan ikke påberope seg ovennevnte 
gjennomsnittsinntekt, men bedriften kan velge å avlønne disse etter Riksavtalens § 3 i sin helhet. 

Ingen skal som følge av denne omleggingen lønnes lavere enn summen av minstelønn og ulempetillegg.» 
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(13) Partene ble videre enige om lokal forhandlingsrett. 
 

 
(14) Nærmere om bakgrunnen for tvisten 
 

 
(15) Tvisten har sin bakgrunn i at Radisson Blu Hotel i Tromsø ønsket at avlønningen av servitørene i avdelingene Charly's 

Restaurant, Meeting & Events/Bankett og Yonas Pizzeria & Catering skulle endres fra prosentlønn til fastlønn. Første gang 
bedriften tok opp spørsmålet med de tillitsvalgte, var i møte 19. oktober 2016. Fra dette møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«Ledelsen orienterte om at de vurderer å legge om lønnssystemet fra prosentlønn til fastlønn for følgende 3 
avdelinger: 

- Charly's Restaurant 

- Meeting & Events / Banket 

- Yonas Pizzeria & Catering 

De ansatte mener at særavtalen for Yonas ikke omfattes av bestemmelsene i Riksavtalens § 5, da den pr. 
definisjon er å betrakte som en særavtale. De ba ellers om at utregninger for alle 3 avdelingene blir 
fremlagt. De mener videre det er viktig for de ansatte at de har et insitament for å øke salget. 

Ledelsen er ikke enig i at særavtalen for Yonas ikke omfattes av bestemmelsene i Riksavtalens § 5, da de 
mener at den er bygget opp på grunnlag av prosentlønnsbestemmelsene i Riksavtalen. De vil besørge at 
utregninger for de berørte avdelingene blir fremlagt. 

Ledelsen vil innkalle til nytt møte etter å ha vurdert innspillene fra de ansatte.» 
 

 
(16) Nytt møte ble avholdt mellom bedriften og de tillitsvalgte 4. november 2016. Protokollen fra møtet lyder: 

«De ansatte var ikke villig til å drøfte avtalen for Yonas, da de fastholder at denne er å betrakte som en 
særavtale, som de mener ikke omfattes av tariffavtalens bestemmelse om at bedriften kan beslutte at 
prosentlønn etter § 5 skal utgå. 

Ledelsen er på sin side av den oppfatning at særavtalen for Yonas bygger på prosentlønnsbestemmelsen i 
Riksavtalen, og de er derfor uenig med de ansattes syn. 

Partene kom ikke til enighet på dette punktet. 

For avdelingene Charly's Restaurant og M&E Bankett ble det utlevert utregningsgrunnlag for 
gjennomsnittlig timelønn for 2015. 

Hovedtillitsvalgt vil gjennomgå utregningen sammen med de berørte ansatte for disse avdelingene frem til 
neste møte mellom partene, som avholdes onsdag 9. november 2016 kl. 09.00.» 

 

 
(17) Med bakgrunn i de foran nevnte møter ble det avholdt møte mellom ledelsen og hovedtillitsvalgte 9. november 2016. Fra 

dette møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«Det ble i møtet 4. november konstatert uenighet mellom partene om avtalen for Yonas Pizzeria & Catering 
var omfattet av tariffavtalens bestemmelse om at bedriften kan beslutte at prosentlønn etter § 5 skal utgå. 

I dagens møte ble derfor kun Charly's Restaurant og M&E Bankett drøftet. 

De ansatte tar til etterretning at det er bedriftens styringsrett å beslutte avvikling av prosentlønn for 
Charly's Restaurant og M&E Bankett. 

Ledelsen orienterte om at prosentlønn i de 2 avdelingene skal utgå og at fastlønn i henhold til Riksavtalens § 
3 vil bli gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2017. For de 2 fast ansatte i M&E Bankett vil 
gjennomsnittslønnen for 2015 bli lagt til grunn i henhold til utlevert utregning. Disse skal etter omleggingen 
dog ikke bli lønnet lavere enn summen av minstelønn og eventuelle ulempetillegg. For ansatte i Charly's 
restaurant utgjør gjennomsnittlig prosentlønn for 2015 mindre enn tariffsatsene i Riksavtalens § 3. Disse 
tariffsatsene vil dermed bli gjort gjeldende. Ovennevnte gjøres gjeldende fra 1. januar 2017, slik at 
beregningsgrunnlaget for lønn i januar 2017 splittes i prosentlønn for perioden 16.-31. desember 2016 og 
fast timelønn fra perioden 1.-15. januar 2017.» 

 

 
(18) Radisson Blu Hotel sendte 30. november 2016 slikt brev til hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte for Yonas Pizzeria og Catering: 

«Oppsigelse av særavtale for Yonas Pizzeria og Catering 

Under henvisning til dagens forhandlingsmøte på bedriften i henhold til Hovedavtalen § 4-2 punkt 3, sies 
særavtalen for Yonas Pizzeria og Catering av 22. juni 1989 herved opp til utløp 31. desember 2016. 

Det vil snarlig bli innkalt til drøftelser om avlønning fra 1. januar 2017.» 
 

 
(19) Bedriften og de tillitsvalgte avholdt møte 30. november 2016 vedrørende oppsigelsen av særavtalen for Yonas Pizzeria og 

Catering. Fra møtet ble det skrevet slik protokoll: 
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«Bakgrunn for møtet: 

I protokoll fra drøftelsesmøte datert 09. november 2016 vedrørende overgang fra prosentlønn til ordinær 
fastlønn ble det konstatert uenighet mellom partene om avtalen for Yonas Pizzeria & Catering var omfattet 
av tariffavtalens bestemmelse om at bedriften kan beslutte at prosentlønn etter § 5 skal utgå. 

Bedriften fastholder sitt standpunkt om at lønnssystemet for Yonas bygger på prosentlønnsbestemmelsene i 
Riksavtalen og at bedriften kan fastsette lønna i samsvar med innledningsbestemmelsene i § 5. 

Særavtalen for Yonas av 22. juni 1989 inneholder bestemmelse om at den kan sies opp av partene i henhold 
til Hovedavtalens bestemmelser. Dette er også fastslått i Arbeidsrettens dom av 14. januar 2013 – avsnittene 
68. 77, 78 og 84. Hovedavtalens § 4-2 punkt 3 – Særavtaler som gjelder inntil videre – fastslår at disse når 
som helst kan sies opp med minst en måneds varsel, med mindre annet er avtalt. 

Bedriften mener strengt tatt at de har adgang til ensidig å beslutte at prosentlønn etter § 5 skal utgå, uten å 
gå veien om oppsigelse. De har likevel valgt å fremlegge for forhandling med de ansatte en gjennomføring 
av oppsigelse av særavtalen. 

De ansatte hevder at særavtalen kun kan sies opp i forbindelse med tariffoppgjøret. De ønsker en avklaring 
fra forbundenes side før de vil forhandle. 

Ledelsen tar til etterretning at de ansatte ikke ønsker å forhandle om en oppsigelse av særavtalen og at de 
ikke ønsker å begrunne sitt syn med annet enn at særavtalen har vært gjeldende i så mange år. Egen 
oppsigelse vil bli sendt ut. 

Partene kom ikke til enighet.» 
 

 
(20) Drøftelsesmøte mellom bedriften og de ansatte vedrørende omlegging fra prosentlønn til fastlønn for ansatte i Yonas Pizzeria 

og Catering fra 1. januar 2017 ble avholdt 14. desember 2016. Protokollen fra dette møtet lyder: 

«Bakgrunnen for møtet: 

Den 30. november 2016 ble særavtalen for prosentavlønning i Yonas Pizzeria & Catering sagt opp av 
bedriften med en måneds varslingsfrist – ref. Hovedavtalens § 4-2. Bedriften innkalte til dagens 
drøftelsesmøte for å gi mulighet for de ansatte til å fremme synspunkter vedrørende avlønning etter 1. 
januar 2017. Gjennomsnittsutregning av timelønn, basert på månedstrunk for 12 måneder i 2015 er utlevert 
i tidligere drøftelsesmøter, men en korrigert utgave ble gjennomgått i dagens møte. 

De ansatte mener at gjennomsnittsberegningen av timelønn som legges til grunn skal baseres på 2016 og 
ikke 2015. De mener at tallene for 2016 totalt er klar den 16. desember og at det dermed er mulig å bruke 
2016 som grunnlag. De fastholder Hovedavtalens oppsigelsesfrister. 

Ledelsen registrerer de ansattes innspill, men fastholder at 2015-tallene legges til grunn etter samme 
prinsipp som for de 2 øvrige avdelingene i hotellet som går over fra prosentlønn til fastlønn. Ledelsen vil 
gjøre nytte av bedriftens rett til ensidig å fastslå at avlønningen for Yonas Pizzeria & Catering fra 1. januar 
2017 endres fra prosentlønn i henhold til særavtale til fast timelønn i henhold til Riksavtalen § 5. Den 
timelønnen som legges til grunn, er basert på gjennomsnittlig beregnet månedstrunk for hele 2015, som er 
på kr 249,04 pr. time og er lik for alle som har vært prosentavlønnet i avdelingen. 

Forslag til bonusavtale ble fremlagt av bedriften, og innholdet ble gjennomgått og drøftet i møtet. De 
ansatte ble gitt mulighet til å vurdere forslaget frem til bedriften innkaller til nytt møte vedrørende denne i 
januar 2017.» 

 

 
(21) NHO Reiseliv og Fellesforbundet avholdt forhandlingsmøte 20. april 2017. Fra møte ble det skrevet slik protokoll: 

«Partene diskuterte saken uten å komme frem til en løsning. 

Arbeidsgiver/NHO Reiseliv anfører at 2015 som beregningsår følger direkte av ordlyden. Det henvises til 
«siste kalenderår» samtidig med at det pålegges drøftelser forut for beslutning ifm. «overgang fra et 
kalenderår til det neste». 

Fellesforbundet er av den oppfatning at siste kalenderår er 2016 da nyordningen var innført 1.1.2017.» 
 

 
(22) LO og NHO avholdt tvistemøte 15. august 2017. Protokollen fra møte lyder: 

«Det ble forhandlet med utgangspunkt i protokoll av 20. april 2017 mellom NHO Reiseliv og 
Fellesforbundet. 

Partene opprettholder sine respektive standpunkter, men oppfordrer de lokale parter å finne en enighet. 

LO meddelte at de tok forbehold om å kunne bringe tvisten inn for Arbeidsretten.» 
 

 
(23) LO med FF tok ut stevning for Arbeidsretten 13. mars 2018. NHO og Radissons Hotels Norway AS innga tilsvar 26. april 

2018. Hovedforhandling ble avholdt 13. og 14. november 2018. Tre partsrepresentanter og fire vitner forklarte seg. 
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(24) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(25) Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet har i korte trekk anført: 
 

 
(26) Ordlyden, som er utgangspunktet ved tolkning av tariffavtaler, taler klart for at det er gjennomsnittsinntekten i det siste 

kalenderår før overgangen fra prosentlønn til fastlønn som er beregningsgrunnlaget for omregning til fastlønn. Det er ingen 
holdepunkter i ordlyden for at beregningsgrunnlaget skal være gjennomsnittsinntekten i siste kalenderår forut for bedriften 
treffer sin beslutning om endret avlønning. Skjæringstidspunktet for overgang fra prosentavlønning til fastlønn er årsskiftet. 
Det må således være siste året med prosentavlønning som er grunnlaget for omregningen. I motsatt fall vil det være lønnen 
1-2 år tilbake i tid, noe som gjennomgående vil bety en lønnsnedgang. Det følger av bestemmelsen at det er i forbindelse 
med «overgang fra et kalenderår til det neste» at bedriften kan beslutte nytt avlønningssystem. Beslutningstidspunktet vil 
følgelig være nært opp til overgangen fra det ene år til det andre. 

 

 
(27) Den drøftelsesplikten som følger av § 5 første ledd, gjelder utelukkende spørsmålet om hvorvidt prosentavlønning skal utgå 

og erstattes av fastlønn. Selve beregningsgrunnlaget er ikke gjenstand for drøftelser. Det følger av bestemmelsens tredje 
ledd. 

 

 
(28) Systembetraktninger og kontekst tilsier at det er den forståelse LO legger til grunn som er den korrekte. Ved tidligere 

diskusjoner om bestemmelsen om prosentavlønning og revisjoner av Riksavtalen har det vært en klar forutsetning at 
avvikling av prosentlønn og overgang til fastlønn ikke skulle medføre lønnsnedgang. Det er ikke avgjørende at 
beregningsgrunnlaget er fullstendig og korrekt ved årsskiftet ved overgang fra prosentlønn til fastlønn. Omsetningstallene for 
vedkommende avdeling i bedriften og hvor mange timer som er arbeidet i siste kalenderår før omleggingen, er klart 
umiddelbart etter årsskiftet og i god tid før første utbetaling av fastlønn i januar. 

 

 
(29) Tariffhistorikken støtter opp om LOs forståelse. Reiselivsbedriftens Landsforening/NHO Reiseliv har siden 2001 fremsatt en 

rekke forslag om å avvikle prosentlønnssystemet til fordel for en fastlønn. I forslagene fra 2001, 2005 og 2006 het det at den 
nye fastlønnen skulle baseres på lønn «som servitøren har mottatt i det foregående kalenderår for det tidspunktet prosentlønn 
avvikles». Fellesforbundet hadde på denne bakgrunn ingen grunn til å tro at forslagene fra 2010, 2012 og 2016 om «siste 
kalenderår» skulle henvise til et tidligere kalenderår enn det som lå forut for ikrafttredelsen av fastlønn. 

 

 
(30) Det følger av teori og rettspraksis at tariffavtaler skal tolkes i disfavør av den part som burde ha uttrykt seg klarere. Det må 

legges til grunn at partene i den avsluttende meklingen ikke diskuterte nærmere hvilket kalenderår som skulle være 
beregningsgrunnlaget for omregning av lønnen. Den påståtte forutsetning, som det hevdes NHO Reiseliv hadde ved 
utformingen av bestemmelsen, ble ikke tilkjennegitt overfor Fellesforbundets forhandlere. De hadde således ingen 
foranledning til å få presisert i avtaleteksten at det var siste kalenderår før overgangen til fastlønn som skulle legge til grunn. 
Det var NHO Reiseliv som ønsket arbeidsgiverstyrt omlegging fra prosentlønn til fastlønn. Den part som ønsker endring i 
bestående rettstilstand, har en særlig foranledning til å klargjøre sine egne forutsetninger. 

 

 
(31) NHO Reiseliv utformet ordlyden i bestemmelsen og må også på dette grunnlag bære risikoen for mulig uklarhet. 
 

 
(32) Prosentavlønte som deltar i forhandlingsmøter, har etter Riksavtalens innledende bestemmelser rett til godtgjørelse. Denne 

skal fastsettes hver januar og skal baseres på gjennomsnittsinntekten «i siste kalenderår». 
 

 
(33) Den praksis som de saksøkte har vist til fra bedrifter som har benyttet lønn i 2015 som beregningsgrunnlag ved overgang til 

fastlønn fra 1. januar 2017, kan ikke tillegges betydning. Dersom praksis skal være et tolkningsmoment av betydning, må 
den ha vært langvarig og konsekvent. Det er ikke tilfelle i vår sak. Den praksis som det er vist til, har Fellesforbundet som 
overordnet tariffpart ikke vært kjent med. 

 

 
(34) Også reelle hensyn taler for LOs forståelse av hvilket kalenderår som skal legges til grunn. Det må ses hen til at arbeidsgiver 

nå har en ensidig rett til å bestemme at prosentavlønte servitører skal over på fastlønn. Dersom ikke siste år før overgangen 
fra prosentlønn til fastlønn legges til grunn, vil det normalt medføre en lønnsnedgang. Det vil være urimelig. 
Årslønnsveksten for prosentavlønnede servitører har de siste år vært ca. 3% årlig. Det skal sterke holdepunkter for å tolke § 5 
tredje ledd slik at servitørene får en lønnsnedgang i forbindelse med overgang til fastlønn. Det følger av siste ledd i § 5 at 
ingen som følge av omleggingen skal lønnes lavere enn minstelønn og ulempetillegg. Det må relatere seg til lønn og tillegg 
som gjelder i siste året før omleggingen. 

 

 
(35) Det er nedlagt slik påstand: 

«1. Riksavtalen § 5 er slik å forstå at ved bedriftens beslutning om endring av servitørenes prosentlønn til 
fastlønn, er beregningsgrunnlaget gjennomsnittsinntekten i det siste kalenderår forut for ikrafttredelsen av 
ny fastlønn. 

2. I henhold til punkt 1 foretar Radisson Blu Hotel Tromsø etterbetaling fra 1. januar 2017.» 
 

 
(36) Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Reiseliv og Radissons Hotels Norway AS har i korte trekk anført: 
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(37) Ordlyden gir klare holdepunkter for at «siste kalenderår» må forstås som det hele og avsluttede kalenderår forut for det året 

da bedriften fatter sin beslutning om omlegging av lønnssystemet fra prosentavlønning til fastlønn. Beslutningstidspunktet er 
sentralt i § 5 første ledd. Beregningsgrunnlaget for fastsettelse av ny grunnlønn må være gjennomsnittsinntekten i et helt år. 
Kalenderåret må være avsluttet. Man kan ikke foreta en beregning for et år som ikke er avsluttet. Følgelig må det være 
opptjent lønn i siste kalenderår før beslutningen om omleggingen treffes, som er beregningsgrunnlaget for ny fastlønn. De 
saksøktes syn innebærer en presisering av ordlyden og ikke en fravikelse fra den. 

 

 
(38) Tariffhistorikken gir støtte for de saksøktes syn. Tidligere drøftede omregningsforslag er tydelige på at omregning til 

fastlønn må basere seg på sikre tall fra et helt og avsluttet kalenderår. Et tvunget ikrafttredelsestidspunkt ble ikke innført med 
det formål å skyve beregningsgrunnlaget ett år frem i tid. Det er begrunnet i prosessen og hensynet til de ansatte, slik at 
partene på bedriften skal få ro på seg til å drøfte, beregne og beslutte omlegging uten tidspress. 

 

 
(39) Fellesforbundets løsningsforslag under den avsluttende meklingen gir uttrykk for en oppfatning i tråd med de saksøktes syn. 

Forbundets forslag gikk ut på at beregning av ny fastlønn skulle foreta på bakgrunn av «arbeidede timer». Da må man 
nødvendigvis se bakover i tid. 

 

 
(40) Det må legges til grunn at det var reelle drøftinger mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet om bestemmelsens utforming 

under meklingen. Det vises i denne sammenheng til at siste ledd i bestemmelsen om at ingen som følge av omleggingen 
skulle lønnes lavere enn summen av minstelønn og ulempetillegg. Dette kom inn etter krav fra Fellesbundet. 

 

 
(41) For det tilfelle at Arbeidsretten skulle mene at ordlyden er uklar, er det ikke riktig at NHO Reiseliv skal bære risikoen for 

det. Fellesforbundet må ha vært vel kjent med NHO Reiselivs syn ut fra de forslag som ble fremsatt under tariffrevisjonene i 
2010 og 2012. LO og Fellesbundet er nærmest til å bære risikoen for mulig uklarhet. 

 

 
(42) Bestemmelsen i Riksavtalen om godtgjørelse for deltakelse i drøftingsmøter gir ingen veiledning for forståelsen av det som 

er tvisten i vår sak. Tariffpartene så seg nødt til å presisere at en beregning av og en endelig beslutning om slik godtgjørelse 
må utstå til januar måned fordi man først da har sikre tall fra det siste kalenderår å regne på. Dersom beslutningen tas i 
januar, kan siste kalenderår ikke være noe annet enn det kalenderår som nettopp er avsluttet. 

 

 
(43) Uttrykket «Siste kalenderår» i § 5 henspeiler på det siste hele kalenderår forut for det året bedriftens beslutning om 

omlegging til fastlønn blir fattet. Radisson Blu Hotel Tromsø fattet sin beslutning om omlegging i 2016. Siste kalenderår blir 
dermed i 2015. Bedriften har følgelig handlet i overensstemmelse med Riksavtalens bestemmelse ved fastsettelsen av 
fastlønnen fra 1. januar 2017. 

 

 
(44) Konsekvensbetraktninger taler mot saksøkers forståelse. En tolkning i tråd med LOs anførsler vil innebære at drøfting, 

beregning og beslutning om omlegging til et annet lønnssystem må basere seg på tall som ikke er endelige. Selv mot slutten 
av året vil det ikke være klart hva endelige omsetningstall vil være. Riktige tall vil ikke foreligge før året er omme. Det kan 
av bestemmelsen ikke utledes noe tvungent beslutningstidspunkt. Omregningsfaktoren skal også være klar dersom 
beslutningen om omlegging treffes tidlig på året. Det har formodningen mot seg at beslutning tidlig på året skal baseres på 
tall man ikke har kjennskap til. Kvalifiserte gjetninger på omsetningstall langt frem i tid vil aldri bli korrekte. 

 

 
(45) Det må tillegges betydning at NHO Reiseliv har hatt en klar forståelse for hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres. 

Landsforeningens notat fra juni 2016 dokumenterer dens syn på sakens tolkingsspørsmål lenge før det oppsto noen konkret 
tvist om valg av beregningsår. 

 

 
(46) Praksis er helt ensartet og uten unntak. De bedriftene som i løpet av 2016 besluttet å gå over til fastlønn fra 1. januar 2017, 

har lagt gjennomsnittslønnen i 2015 til grunn for omregning. Praksis er et viktig tolkningsmoment. 
 

 
(47) Det konkrete resultat av tvisten på Yonas er ikke av betydning for den generelle fortolkningen av § 5. At bedriften ikke fikk 

truffet sin endelige beslutning før i desember 2016, har sammenheng med at de tillitsvalgte halte ut tiden ved å gjøre 
gjeldende at særavtalen var til hinder for omlegging til nytt lønnssystem. 

 

 
(48) Rimelighetsbetraktninger kan ikke tillegges betydning for det generelle tolkningsspørsmålet. 
 

 
(49) LOs anførsel om at ingen skal gå ned i lønn er irrelevant. At ingen skal gå ned i lønn, er et umulig resultat når den enkelte 

servitørs nye fastlønn skal være basert på snittlønnen i vedkommende avdeling. En gjennomsnittsberegning må nødvendigvis 
innebære at noen må gå opp og noen må gå ned i lønn. 

 

 
(50) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(51) Arbeidsrettens merknader 
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(52) Saken har sin bakgrunn i en tvist ved pizzarestauranten Yonas ved Radisson Blu Hotel i Tromsø. Servitørene i restauranten 

var frem til 1. januar 2017 avlønnet med prosent av brutto omsetning, jf. Riksavtalen § 5.3, jf. lokal særavtale. Denne 
særavtalen fremgår av ARD 2013 side 1 avsnitt 11. I medhold av Riksavtalen § 5 første ledd besluttet bedriften 14. desember 
2016 at prosentavlønningen skulle utgå, og at de ansatte fra 1. januar 2017 skulle lønnes med fastlønn. 

 

 
(53) I § 5 første ledd er det prosedyreregler for bedriftens fremgangsmåte ved slik endret avlønningsmåte. Det er i «forbindelse 

med overgang fra et kalenderår til det neste» at bedriften, etter at de tillitsvalgte er gitt anledning til å uttale seg, kan beslutte 
at prosentavlønning skal utgå. Ved omlegging fra prosentlønn til fastlønn skal det skje en omregning, jf. Riksavtalen § 5 
tredje ledd: 

«Ovennevnte servitører utbetales en godtgjørelse per arbeidet time basert på gjennomsnittsinntekten 
eksklusiv overtids- og helligdagsgodtgjørelse i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften. 

 

 
(54) Gjennomsnittlig timelønn for servitørene i Yonas var 265,79 kroner per time i 2016. I 2015 var gjennomsnittslønnen 249,04 

kroner per time. Tvistetema i saken er om «siste kalenderår» er året forut for bedriftens beslutning om omlegging av 
lønnssystemet, eller om det er året forut for overgangen fra et lønnssystem til et annet. I dette spørsmålet har retten delt seg i 
et flertall og mindretall. 

 

 
(55) Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Skjønberg, Gjølstad, Hansen og Grøtting er kommet til at LO/FF må gis medhold, 

og vil bemerke: 
 

 
(56) Etter flertallets syn tilsier en naturlig forståelse av ordlyden i § 5 første og tredje ledd at «siste kalenderår» må forstås som 

det siste året servitørene ble prosentavlønnet før overgang til fastlønn. Endring av lønnssystem fra prosentlønn til fastlønn 
kan kun finne sted i forbindelse med overgangen fra et kalenderår til et annet. Lønn frem til overgangstidspunktet fremstår på 
denne bakgrunn som det naturlige utgangspunkt for omregning til ny fastlønn. Servitørene skal fra 1. januar i det nye 
kalenderåret utbetales en godtgjørelse basert på gjennomsnittsinntekten for vedkommende avdeling i bedriften «i siste 
kalenderår». I vår sak blir siste kalenderår 2016 når ny fastlønn skal gjelde fra 1. januar 2017. 

 

 
(57) Flertallet finner støtte for en slik forståelse i tariffhistorien. Avlønning av servitører basert på en prosentsats av deres 

omsetning har vært hovedlønnssystemet i hotell- og restaurantbransjen siden 1920-tallet. Fra 1980 kunne partene på den 
enkelte bedrift avtale et annet lønnssystem. Siden 2001 har det vært diskusjoner mellom partene om avvikling av 
prosentlønnssystemet. I 2006 ble det enighet om å fryse prosentavlønning på bedriftsnivå. Ved tariffrevisjonen i 2010 og 
2012 fremmet NHO Reiseliv forslag om at bedriften ensidig kunne beslutte avvikling av prosentavlønning og omregne 
prosentlønn til fremtidig fastlønn. Forslaget gikk ut på at ny fastlønn skulle baseres på gjennomsnittsinntekten «i siste 
kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften». Disse forslagene innebar at omlegging av lønnssystemet kunne endres 
på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av året. Når partene i 2016 ble enige om at endringen kun kan skje i forbindelse med 
«overgang fra et kalenderår til det neste», og ny fastlønn skal baseres på gjennomsnittsinntekten i «sist kalenderår», tilsier 
dette at «siste kalenderår» er det foregående kalenderår forut for ny fastlønn trer i kraft. 

 

 
(58) Flertallet finner ingen holdepunkter for at bedriftens beslutningstidspunkt er avgjørende for hva som er å anse som «siste 

kalenderår». Dersom det skal være gjennomsnittslønn i året forut for bedriften beslutter overgang til nytt lønnssystem, vil 
konsekvensen være at ny fastlønn fra januar 2017 vil måtte basere seg på lønn inntil to år tilbake i tid, dvs. fra og med januar 
2015. Også lønn for halve desember 2014 inngår i lønn som utbetales i januar 2015. Flertallet finner heller ikke holdepunkter 
for at partene hadde en felles oppfatning om at lønn så langt tilbake i tid skulle danne grunnlaget for ny fastlønn. Etter 
bevisførselen legges til grunn at det som er tvistetema i saken, ikke var gjenstand for nærmere diskusjon mellom partene 
under den avsluttende meklingen. Det var NHO Reiseliv som formulerte teksten til ny § 5 og som var nærmest til å presisere 
de forutsetninger de mente å ha overfor Fellesforbundets representanter. Dette ble ikke gjort. I en slik situasjon må NHO 
Reiseliv bære risikoen for egne forutsetninger om hvilket «kalenderår» som omregningen til fastlønn skal baseres på. 

 

 
(59) De saksøkte har gjort gjeldende at bedriften på beslutningstidspunktet må ha oversikt over opptjent lønn i et helt år for å 

beregne den nye fastlønnen. Flertallet viser til at det er i «forbindelse med overgangen fra et kalenderår til det neste» at 
bedriften ensidig kan beslutte å endre avlønningsmåten. Det fremstår da som lite praktisk å treffe en slik beslutning lang tid 
forut før årsskiftet. For øvrig skal ikke selve omregningen være gjenstand for det de tillitsvalgte skal gis anledning til å uttale 
seg om. Omregning av prosentlønn til fastlønn blir en ren matematisk øvelse. Det følger av § 5.3 at servitørens lønn skal 
avregnes av vedkommendes bruttoomsetning. Etter § 5 tredje ledd skal ny fastlønn baseres på gjennomsnittsinntekten i siste 
kalenderår for vedkommende avdeling i bedriften. Gjennomsnittsinntekten for servitører blir avdelingens samlede 
bruttoomsetning delt på antall timer servitørene til sammen har arbeidet. I god tid før lønnen for januar skal utbetales, har 
bedriften oversikt over hvor mange timer som servitørene har arbeidet i avdelingen foregående år og hvor stor omsetningen 
har vært. Det er således ingen praktiske problemer forbundet med å legge gjennomsnittslønnen i det siste kalenderår forut for 
ikrafttredelsen til grunn for beregning av ny fastlønn. 

 

 
(60) Årslønnsveksten for prosentlønnede servitører på Riksavtalen har ifølge det opplyste vært på ca. 3% i de senere år. Det er 

fremlagt oversikt over lønnsutviklingen for servitørene ved Yonas fra 2009 til og med 2016. Den viser at det i alle år, med 
unntak av 2011 og 2012, har vært lønnsøkning. I 2011 oppsto uenighet på bedriften om anvendelsesområdet for særavtalen 
om prosentavlønning. Tvisten var gjenstand for behandling i Arbeidsretten, som i dom av 14. januar 2013 – ARD 2013 side 
1 – kom til at bedriften urettmessig hadde endret særavtalen, og den ble dømt til å etterbetale berørte arbeidstakere fra 1. 
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februar 2011. Gjennomsnittlig lønn for servitørene i 2015 var 249,04 kroner per time, mens den i 2016 var 265,79 kroner. 
Dersom servitørenes fastlønn skal beregnes ut fra lønn i 2015 i stedet for 2016, vil det innebære en lønnsnedgang på 16,75 
kroner per time – ca. 6,5%. Flertallet finner i denne sammenheng grunn til å vise til at NHO Reiseliv i sine tidligere forslag 
til endring av lønnssystemet for servitører, blant annet i 2002, hadde som forutsetning «at ingen av de som har prosentlønn 
og som går over til fastlønn skal gå ned i lønn» Ved revisjonen av Riksavtalen i 2006 var partene enige om at ingen skulle gå 
ned i lønn som følge av revisjonen. Hvis det var slik at NHO Reiseliv i 2016 hadde som forutsetning at lønnsøkning i siste 
kalenderår før overgangen til fastlønn ikke skulle medregnes ved fastsettelse av ny fastlønn, skulle dette ha vært meddelt 
motparten. 

 

 
(61) Flertallet finner ikke å legge vekt på den praksis som er blitt fulgt ved noen andre bedrifter som endret sine lønnssystemer fra 

1. januar 2017. Det er tale om en meget kortvarig praksis, og det nærmere tallgrunnlag for de lønnsmessige konsekvenser av 
å benytte 2015 som beregningsår istedenfor 2016 i disse bedriftene, er ikke opplyst for Arbeidsretten. 

 

 
(62) Det er nedlagt påstand om at Radisson Blu Hotel Tromsø skal foreta etterbetaling fra 1. januar 2017. For det tilfelle at 

Arbeidsretten skulle gi LO/Fellesforbundet medhold i påstandens punkt 1, har de saksøkte ikke fremmet innsigelser til dette. 
LO og Fellesforbundet må derfor gis medhold i påstandens punkt 2. 

 

 
(63) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Schweigaard og Thuve, er kommet til at de saksøkte må frifinnes, og vil bemerke: 
 

 
(64) Etter mindretallets syn er tilblivelseshistorien sentral for å belyse forståelsen av bestemmelsen. Det er redegjort for arbeidet 

med å modernisere og slå sammen det som het Riks- og Funksjonæravtalen – nå Riksavtalen – i et partssammensatt utvalg. 
Arbeidet var omfattende og pågikk over en periode på 16 år. Ut fra de tidligere forslag som NHO Reiseliv siden 2001 har 
fremsatt til partssammensatte utvalg og ved tariffrevisjoner, er det ikke tvilsomt at det var den lønn som servitørene hadde 
mottatt i året før prosentlønn ble besluttet avviklet som skulle danne grunnlag for ny fastlønn. Innføring av tvunget 
ikrafttredelsestidspunkt – overgangen fra et kalenderår til det neste – tilsier ingen fundamental annen forståelse av hva som 
er ment med «siste kalenderår». 

 

 
(65) Mindretallet finner videre at forhistorien – både arbeidsform og varighet – tilsier at det er lite naturlig å bruke 

risikobetraktninger ved fortolkning av bestemmelsen. Begge parter har hatt rikelig tid og anledning til både å formulere egne 
standpunkter og forstå den annen sides posisjoner. Mindretallet viser til partsforklaringen fra Jostein Hansen, direktør for 
arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, som var den som førte utvalgets forslag i pennen. Han forklarte at arbeidet hadde vært en 
omfattende prosess, og at ønsker og forslag var utvekslet og hadde gått frem og tilbake med spørsmål om «kan vi være enige 
om dette»? Mindretallet mener derfor at begge parter har vært like nær mht. å vurdere konsekvensen av bestemmelsen om 
tvunget ikraftredelsestidspunkt. 

 

 
(66) Mindretallet mener derfor at når ordlyden i bestemmelsen er uklar, er det naturlig å ta utgangspunkt i en forståelse som gir 

drøftelsen som bestemmelsen forutsetter best mulig reelt innhold. Slik mindretallet ser det, forutsetter «drøftelsen» at 
dialogen er basert på den omregnede lønn som vil bedriften faktisk vil legge til grunn. Dette er den løsning som vil gi de 
tillitsvalgte best grunnlag når de fremmer sine synspunkter, og som sikrer at arbeidsgivers beslutning bygger på korrekte 
fakta. Uttrykket «siste kalenderår» må derfor være siste året før bedriften treffer sin beslutning. Det var således korrekt av 
Radisson Blu Hotel Tromsø å benytte gjennomsnittslønnen i 2015 for fastsettelse av ny fastlønn fra 2017. 

 

 
(67) Mindretallet vil her tilføye, at prosentlønn etter sin natur innebærer en vesentlig større usikkerhet knyttet til avlønningens 

størrelse enn det fastlønn gir. I prinsippet kan avlønning like gjerne reduseres som økes fra ett år til et annet. En rekke 
forhold, både eksterne og bedriftsinterne, vil kunne påvirke omsetningens størrelse det enkelte år. Det er derfor ikke slik, at 
den forståelse av bestemmelsen som mindretallet legger til grunn, nødvendigvis vil medføre at de ansatte alltid kom dårligere 
ut ved omlegging fra prosentlønn til fastlønn. 

 

 
(68) Praksis som er fulgt ved de andre bedriftene som i 2016 besluttet overgang fra prosentlønn til fastlønn, er entydig og lik den 

som Radisson Blu Hotel i Tromsø fulgte. Denne omstendighet støtter også mindretallets resultat. 
 

 
(69) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår ovenfor. 

 

Slutning 
 

1. Riksavtalen § 5 er slik å forstå at ved bedriftens beslutning om endring av servitørenes 
prosentlønn til fastlønn, er beregningsgrunnlaget gjennomsnittsinntekten i det siste kalenderår 
forut for ikrafttredelsen av ny fastlønn. 

 

2. I henhold til punkt 1 foretar Radisson Blu Hotel Tromsø etterbetaling fra 1. januar 2017. 
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Arbeidsretten - Dom - AR-2018-25 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom 
Dato 2018-11-16 
Publisert AR-2018-25 
Stikkord Lønn – stillingskoder. Styringsrett. Prosess – påstandsutforming. 
Sammendrag Hovedtariffavtalen KS.Utdanningsforbundet har to stillingskoder for pedagogisk 

personell i barnehager: Stillingskode 6709 Barnehagelærer og stillingskode 7637 
Pedagogisk leder. Ved tariffoppgjøret i 2000 krevde Utdanningsforbundet en mer 
omfattende bruk av stillingskode 7637. Partene ble da enige om at kommunene 
skulle bygge på en del kriterier ved innplasseringen i stillingskode 7637 
Pedagogisk leder. Utdanningsforbundet gjorde gjeldende at barnehagelærere som 
oppfylte kriteriene i Riksmeklingsmannens møtebok, skulle innplasseres i 
stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Dette førte ikke frem. Møteboken brukte 
formuleringen at det «blant annet» kunne legges vekt på momentene som var angitt 
der, men det betød også at momenter eller kriterier ut over de som var angitt i 
møteboken kunne inngå i vurderingen. Senere tariffoppgjør hadde ikke endret 
dette. Det hørte da som utgangspunkt under arbeidsgivers skjønn å avgjøre hvilken 
stillingskode som skulle benyttes. Merknader om påstandsutforming og forholdet 
til tvistetemaet i saken. 

Saksgang Saksnr: 11/2018 Lnr.: AR-2018-25 
Parter Utdanningsforbundet (Advokat Henriette Cecilie S. Breilid) mot KS (Advokat Geir 

S. Winters). 
Forfatter Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet, Hedda Remen, Leif Arne Asphaug-Hansen, Per 

Kristian Sundnes, Morten Sommerstad og Jan-Bendix Byhring. 
 

 
 

 

 
(1) Saken gjelder hvilken stillingskode som skal benyttes ved avlønning av pedagogisk personale i 

barnehager. 
 

 
(2) Oversikt over tariffreguleringen og de offentligrettslige krav til pedagogisk personell i 

barnehagen 
 

 
(3) Hovedtariffavtalen (HTA) mellom KS og Utdanningsforbundet for tariffperioden 1. mai 2016-30. 

april 2018 har i kapittel 4 bestemmelser om de ulike stillingsgruppenes garantilønn mv. I kapittel 4. er 
det i punkt 4.0 Innledende merknader presisert at lønnsfastsettelsen lokalt skal skje  gjennom 
vurdering ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i HTA. I punkt 3 og 4 er det slike 
merknader til lønnsfastsettelse: 

«3. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes 
kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse 

4. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse.» 
 

 
(4) I vedlegg 1 til kapittelet er det inntatt en oversikt over stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinge  

stillingsgrupper og merknader. I tabellen over stillingskoder er det slike koder for pedagogisk personell i barnehager: 
Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelser  

Avansementsstillinger, 
Fra 01.5.2016-31.7.2017 
Stillingsgruppe.  
Merknader 

Fra 01.8.2017-30.4.2018 
Stillingsgruppe. 
Merknader 

... ... ... ... 
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6709 Barnehagelærer, Barnehagelærer 1 Stilling med krav om 
høgskoleutdanning   
  Merknad: Brukes også 
for barnehagelærer uten 
godkjent utdanning (på  
dispensasjon) 

Gruppe 2   
  Lærer og Stilling med 
krav om 3-årig U/H-
utdanning (min. 180  
studiepoeng)   
  Merknad: Brukes også 
for barnehagelærer uten 
godkjent utdanning (på  
dispensasjon) 

... ... ... ... 
7637 Pedagogisk leder, Pedagogisk leder 1 Stilling med krav om 

høgskoleutdanning   
  Merknad: pedagogisk 
leder skal lokalt avlønnes 
høyere enn utregnet  
laveste årslønn for 
stillingskode 6709 
Barnehagelærer 

Gruppe 2   
  Lærer og Stilling med 
krav om 3-årig U/H-
utdanning (min. 180  
studiepoeng)   
  Merknad: Pedagogisk 
leder skal lokalt avlønnes 
høyere enn utregnet  
laveste årslønn for 
stillingskode 6709 
Barnehagelærer 

 

 

 
(5) Barnehagelærere innplasseres enten i kode 6709 Barnehagelærer eller kode 7637 Pedagogisk leder. Ved tariffoppgjøret i 

2000 ble partene blant annet enige om at kommunene skulle bygge på følgende kriterier ved innplasseringen i stillingskoder: 

« De kommuner/fylkeskommuner/virksomheter som ikke benytter st. kode 7637 Pedagogisk leder, skal 
vurdere hvorvidt det er aktuelt å ta denne i bruk for tilsatte med godkjent utdanning. 

Vurderingen gjennomføres snarest og tas opp i de lokale drøftingsmøter etter Hovedtariffavtalen 
kapittel 5, punkt 5.0, med mindre andre løsninger for fagledelse/avansement er i bruk. 

Til grunn for vurderingen kan det legges blant annet følgende kriterier, jfr. Ot. Prp. nr. 68 (1993-94) og 
lov med forskrifter: 

- Funksjonen inneholder i hovedsak faglige oppgaver 

- Lederfunksjonen for en eller flere barnegrupper 

- Lederfunksjonen for et avgrenset antall personale, som representerer yrkesgrupper som enten er 
ufaglært eller har en utdannelse rettet mot barn 

- Ansvaret for samarbeid med foreldrene og planlegging og gjennomføring av foreldremøter» 
 

 
(6) Kvalifikasjonskravene er de samme for begge stillingskodene. Etter tariffrevisjonen i 2016 er det presisert at stillingskode 

6709 Barnehagelærer også anvendes for barnehagelærere på dispensasjon, det vil si lærere som ikke har godkjent utdanning. 
Utdanningskravet til pedagogisk personell i barnehager følger av reglene i lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 
(barnehageloven) og av forskrifter gitt med hjemmel i barnehageloven, og henger sammen med lovens minstekrav til 
pedagogisk bemanning i barnehagen. Etter forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen (FOR-2017-06-22-1049) § 1 
andre ledd skal barnehager ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over 
tre år. Barnehageloven § 17a krever at pedagogiske ledere har utdanning som førskolelærer. Kommunene kan på nærmere 
vilkår gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som gjelder for pedagogiske ledere. 

 

 
(7) Pedagogiske ledere etter barnehageloven har i henhold til forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(FOR-2017-04-24-487) punkt 2 ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og skal veilede og 
sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 

 

 
(8) Nærmere om bakgrunnen for stillingskodesystemet for pedagogisk personell i barnehager 
 

 
(9) I HTA for tariffperioden 1992-1994 var lønnsregulativet inntatt i kapittel 3, punkt 3.4. Tre stillingskoder for barnehager var 

inntatt i Del 3 Undervisning, punkt 3.6. Dette var stillingskodene 6332 Assistent, 7024 Barnepleier og 6709 Førskolelærer. 
Førskolelærer var innplassert i lønnsramme 5. Merknaden til stillingskode 6709 Førskolelærer lød: 

«Førskolelærer som har avdelingslederfunksjon og som ved styrers fravær blir pålagt styreroppgaver, 
bør etter lokal vurdering innplasseres i kode 4.2-4.5.» 

 

 
(10) Barnehageloven av 1975 stilte krav om at barnehager skulle ha en styrer som stod for den daglige ledelse av virksomheten, 

og avdelingsledere. Både styrer og avdelingsledere måtte ha utdanning som førskolelærer eller likeverdig utdanning. 
Begrepet «pedagogisk leder» ble innført i barnehageloven av 1995. I Ot.prp.nr.68 (1993-1994) pkt. 6.2.2 viser departementet 
til at begrepet «avdelingsleder» var med på å binde organiseringen av barnehagene på en måte som kunne være lite 
hensiktsmessig, og foreslo å innføre begrepet «pedagogisk leder». De pedagogiske lederne skulle i hovedsak ha faglige 
oppgaver, men stillingene kunne også ha enkelte administrative funksjoner: 
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«En pedagogisk leder vil være leder for en eller flere barnegrupper og et avgrenset antall av personalet 
som representerer yrkesgrupper som enten er ufaglærte eller har utdanning rettet mot barn, for eksempel 
fra videregående skole. De pedagogiske lederne skal organisere det pedagogiske og praktiske arbeidet i 
barnegruppen, bidra til utarbeiding av barnehagens årsplan og omsette den i barnegruppens daglige 
program. Selv om de skal ha visse veiledningsfunksjoner, vil deres oppgave i hovedsak være direkte arbeid 
med barn. De skal ha ansvar for samarbeidet med foreldrene og planlegge og gjennomføre foreldremøter. 
De skal dessuten bistå styreren i saker som angår samarbeid med andre instanser, som pedagogisk–
psykologisk tjeneste eller barneverntjeneste.» 

 

 
(11) Endringen i lovens begrepsbruk gjorde at man innførte begrepet pedagogisk leder i HTA. Stillingskoden 7637 Pedagogisk 

leder ble innført ved tariffoppgjøret i 1996 og plassert under lederstillinger. Det var etter dette to stillingskoder som var 
anvendelige for barnehagelærere: Kode 6709 Førskolelærer og kode 7637 Pedagogisk leder. 

 

 
(12) Det oppstod etter hvert uklarhet om bruken av stillingskoden for pedagogisk leder. Norsk lærerlag (nå Utdanningsforbundet) 

protesterte på B-rundskriv 36/96 fra KS og på senere informasjon på KS' nettsider. Det ble gjennomført et møte mellom 
Norsk lærerlag og KS hvor KS fremla utkast til nytt rundskriv. I rundskriv B-04/99 fra KS vises det til at det ikke var noen 
automatikk i bruken av stillingskoden, men at 7637 var en kode som kunne tas i bruk ved tilsettinger eller i lokale 
forhandlinger: 

«Stillingskode 7637 Pedagogisk leder ble innført som ny stillingskode i PAI-registeret i 1996. Dette 
innebar at stillingskoden var «tom» pr. 01.08.96. Det er enighet med Norsk lærerlag om at det ikke er noen 
automatikk i at førskolelærere skal innplasseres i denne stillingskode. Dette gjelder både førskolelærere 
som er i barnehagene i dag og som eventuelt har tittelen avdelingsleder, og ved nytilsettinger. 

Stillingskoden kan imidlertid tas i bruk lokalt enten ved tilsetting eller i lokale forhandlinger. KS vil 
presisere at dette er en lederstilling i lønnsstruktur 2 – stillingskoden forutsetter således at lederoppgaver 
er tillagt stillingen. Det refereres i den sammenheng til kap. 3, pkt. 3.4.4 i Hovedtariffavtalen vedrørende 
lederstruktur. 

Imidlertid foreligger ingen formelle begrensninger i Hovedtariffavtalen som er til hinder for at 
førskolelærere som innehar stilling/funksjon som pedagogisk leder etter Lov om barnehager med 
forskrifter, enten ved lokale forhandlinger eller ved tilsetting kan innplasseres i stillingskode 7637.» 

 

 
(13) I Fylkes-info nr. 14/99 fra Norsk lærerlag uttales det at rundskrivet fra KS «bringer oss et godt stykke videre», og at det «vil 

forhåpentlig kunne forebygge en del lokale konflikter og uenighet av den typen vi har hatt fram til nå». Uenigheten mellom 
lærerlaget og KS skulle blant annet ha vært en følge av en «misvisende framstilling av hva en pedagogisk leder (etter 
barnehageloven) faktisk er, og en holdning om at barnehagen må være organisert på en spesiell måte for kunne bruke st.kode 
7637». Fylkes-info presiserte at alt som stod i rundskrivet fra KS var korrekt og i samsvar med lærerlagets forståelse av 
stillingsregulativet. Presiseringen om at det ikke var noen formelle begrensninger i bruken av stillingskoden for dem som 
hadde stilling/funksjon som pedagogisk leder var en «nødvendig og positiv klargjøring». Deretter uttales det: 

«Norsk lærerlag mener at innplassering av barnehagens pedagogiske ledere i st.kode 7637 Pedagogisk 
leder er det som samsvarer best med stillingsregulativets prinsipp om «lønn etter funksjon» (HTA kap 3 
pkt 3.4 Innledende merknad nr 3 til stillingsregulativet). Likevel er det, ut fra den konkrete 
«forhandlingshistorien», fremdeles slik at pedagogiske ledere ikke har tariffmessig krav på å bli 
innplassert i koden. Dette er fortsatt et forhandlingsspørsmål som må løses i kommende tariffoppgjør. 

. . . 

Som det riktig pekes på, er st.kode 7637 Pedagogisk leder en stillingskode for lederstilling i 
lønnsstruktur 2, og forutsetter at lederoppgaver er tillagt stillingen. En stilling som pedagogisk leder i 
barnehagen er pr definisjon tillagt lederoppgaver, noe som framgår både av forarbeidene til 
barnehageloven og av Rammeplan for barnehager. Men rent tariffmessig har man altså fremdeles et valg 
lokalt når det gjelder lønnsinnplassering. 

Stillingskde 6709 Førskolelærer er stillingsregulativets «faglige grunnstilling» for førskolelærer, bl a 
barnehagene. Stillinger det etter stillingsregulativets grunnprinsipper er naturlig å innplassere i denne 
skolen er førskolelærerstillinger – uten lederansvar – som arbeidsgiver iht vedtatte bemanningsplaner 
eventuelt velger å opprette i tillegg til de lovpålagte stillingene som pedagogisk leder. Lokalt har slike 
stillinger gått under flere betegnelser, bla a «støttepedagog», «ekstra-pedagog» oa.» 

 

 
(14) Ved tariffoppgjøret i 2000 var et av lærerlagets prioriterte krav at alle som arbeidet som pedagogiske ledere i barnehagen 

skulle «innplasseres sentralt på stillingskode 7637 pedagogisk leder, med minstelønn lønnstrinn 35». 
 

 
(15) Forhandlingene førte ikke frem, og etter forgjeves mekling endte oppgjøret i konflikt. Barnehagestreiken varte i 85 dager. 

Etter fornyet mekling 18. august 2000 ble partene enige om å anbefale meklingsmannens forslag. Punkt 1 i forslaget lød: 

«1. Pedagogisk leder: 

Med henvisning til Riksmeklingsmannens forslag av 26.05.2000 hvor st. kode 7637 Pedagogisk leder er 
flyttet til avansementstilling, er partene enige om: 

De kommuner/fylkeskommuner/virksomheter som ikke benytter st. kode 7637 Pedagogisk leder, skal 
vurdere hvorvidt det er aktuelt å ta denne i bruk for tilsatte med godkjent utdanning. 

Vurderingen gjennomføres snarest og tas opp i de lokale drøftingsmøter etter Hovedtariffavtalen 
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kapittel 5, punkt 5.0, med mindre andre løsninger for fagledelse/avansement er i bruk. 

Til grunn for vurderingen kan det legges blant annet følgende kriterier, jfr. Ot. Prp. nr. 68 (1993-94) og 
lov med forskrifter: 

- Funksjonen inneholder i hovedsak faglige oppgaver 

- Lederfunksjonen for en eller flere barnegrupper 

- Lederfunksjonen for et avgrenset antall personale, som representerer yrkesgrupper som enten er 
ufaglært eller har en utdannelse rettet mot barn 

- Ansvaret for samarbeid med foreldrene og planlegging og gjennomføring av foreldremøter 

Ved tilsetting/omgjøring til st. kode 7637 Pedagogisk leder skal vedkommende innplasseres i 
lønnsrammen med minimum 4 års lønnsansiennitet – lønnstrinn 27. Videre opprykk i stigen skjer etter 
faktisk opptjent lønnsansiennitet. Etter 16 års lønnsansiennitet gis med virkning fra 01.10.2000 opprykk til 
LK 11.2 for ansatte i st.kode 7637.» 

 

 
(16) Oppgjøret førte til en økning i bruken av stillingskode 7637 Pedagogisk leder, men ikke alle kommunene endret praksis. I 

brev datert 21. desember 2000 fra Norsk lærerlag til 19 kommuner, oppfordret lærerlaget kommunene til å finne en løsning 
lokalt for å innføre bruken av stillingskoden for pedagogisk leder: 

«KS' stillingsregulativ regulerer både stillingen som styrer (6712 Styrer v/barnehage) og stillingen som 
pedagogisk leder (7637 Pedagogisk leder). Kommunene har ikke valgfrihet i forhold til bruk av koden for 
styrer v/barnehage, men koden for pedagogisk leder kan partene velge å ta i bruk lokalt. Begge stillingene 
er funksjonsstillinger. 

Norsk Lærerlag streiket under tariffoppgjøret i vår, blant annet for å få innført koden for pedagogisk 
leder i alle kommuner. Riksmeklingsmannens møtebok av 18.08.2000 er en del av gjeldende tariffavtale. Et 
av resultatene her, er en tekst med sterk henstilling til kommunene om å ta opp problematikken til 
vurdering i forkant av de lokale forhandlingene.» 

 

 
(17) Tariffoppgjøret i 2002 førte til en betydelig forenkling av lønnssystemet i HTA. Stillingskode 6709 Førskolelærer og 7637 

Pedagogisk leder ble endret fra avansementsstillinger til stillingskoder med hovedbenevnelser. For pedagogiske ledere ble 
det presisert at stillingen «skal lokalt avlønnes høyere enn grunnstillingen førskolelærers (stillingskode 6709 Førskolelærer) 
sentrale minstelønn». I B-rundskriv 16/02 fra KS uttales det om lønnsfastsettelse for pedagogiske ledere: 

«- Lønnes høyere enn den sentralt fastsatte minstelønn for førskolelærer 

- Dette innbærer at en ped.leder med under 10 års ansiennitet må lønnes over 250.000, mens en ped.leder 
med mer enn 10 års ansiennitet eller mer lønnes over 271.000. 

- Dette skal ikke tas fra lokal pott, men er resultat av årets tariffoppgjør. 

- Det er den pedagogiske lederens egen ansiennitet som styrer avlønningen, ikke eventuelle 
førskolelæreres ansiennitet i samme avdeling. Det er derfor heller ingen forutsetning at det er andre 
førskolelærere ansatt i avdelingen for at denne lønnsgarantien skal iverksettes. 

- Pedagogisk leder er ingen lederstilling i hovedtariffavtalen.» 
 

 
(18) Utdanningsforbundet krevde i 2004 tallfesting av tillegget for pedagogiske ledere, men kravet førte ikke frem. 

Utdanningsforbundet tok våren 2008 opp spørsmål om innholdet i kravet om at pedagogiske ledere skulle avlønnes «høyere 
enn» den sentrale minstelønnen for førskolelærere. Den 28. august 2008 la KS ut slik kommentar på nettsidene om 
lønnsfastsettelse for pedagogisk leder: 

«Fordi tillegget fastsettes lokalt ønsker ikke KS å legge føringer på beløpets størrelse, men vil bemerke at 
tillegget må vise at det er forskjell på avlønning av førskolelærer og pedagogisk leder. Videre at 
tariffavtalen bygger på at det skal være en sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, ansvar og 
lønnsnivå.» 

 

 
(19) I arbeidet med stillingskoder i et partssammensatt utvalg frem mot tariffoppgjøret i 2014, fremmet KS forslag om endringer i 

stillingskodene for pedagogisk personale i barnehagene. KS foreslo å bruke yrkestittelen «barnehagelærer» i stedet for 
førskolelærer, og lage ny stillingskode for «barnehagelærer uten godkjent utdanning (dvs. tilsatt på dispensasjon fra 
barnehageloven)». For stillingskode 7637 Pedagogisk leder ønsket KS å diskutere om koden skulle inn som 
rapporteringsbestemmelse under stillingskode 7453 Fagleder «for å tydeliggjøre faglederansvaret som ligger til stillingen». I 
tariffoppgjøret ble partene enige om å innføre yrkestittelen «barnehagelærer». Kravet om stillingskode for barnehagelærer 
uten godkjent utdanning og presiseringen for pedagogisk leder ble avvist. 

 

 
(20) KS krevde i tariffoppgjøret i 2016 at formuleringen «Barnehagelærer med faglederansvar» skulle tilføyes i merknaden til 

stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Dette ble avvist av Utdanningsforbundet. Partene ble likevel enige om å innta en 
merknad for stillingskode 6709 Barnehagelærer om at denne også skulle benyttes for barnehagelærere uten godkjent 
utdanning som ansettes etter dispensasjon fra kravene i barnehageloven. 

 

 
(21) Nærmere om bakgrunnen for tvisten 
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(22) Saken gjelder den generelle forståelsen av bestemmelsene om stillingskode for barnehagelærere/pedagogiske ledere. 
Søksmålet er reist på bakgrunn av en tvist som oppstod i Trondheim kommune, men det er også vist til enkelte andre saker 
som har reist spørsmål om innplassering i stillingskoder, og til KS' uttalelser om tarifforståelsen i rundskriv B/1-2014. 

 

 
(23) KS publiserte 11. november 2014 rundskriv B/1-2014 om SFS 2201 og enkelte andre spørsmål knyttet til personalet i 

barnehager. I et avsnitt om pedagogisk personale i barnehagene uttales det at kommunene «bør være bevisste på hvilken 
stillingskode som tas i bruk ved ansettelse»: 

«Som nevnt benevner barnehageloven det pedagogiske personalet som pedagogiske ledere, jf. 
barnehageloven § 18 og kravet til utdanning er førskolelærer-/barnehagelærerutdanning. Pedagogiske 
ledere etter barnehagelovens begrepsbruk kan plasseres i en av to stillingskoder i Hovedtariffavtalen, 
avhengig av ansvar og oppgaver. Kodene er 6709 Barnehagelærer eller stillingskode 7637 Pedagogisk 
leder. Pedagogisk leder avlønnes høyere enn førskolelærer, jf. Hovedtariffavtalen kap 4B – Stillingskoder 
med hovedbenevnelse. Stillingskoden 7637 Pedagogisk leder kan for eksempel brukes for pedagoger i 
barnehage som har mer ansvar enn øvrige pedagoger. For øvrig gjelder samme bestemmelser for 
barnehagelærer og pedagogisk leder som for styrer når det gjelder dispensasjon fra utdanningskravet.» 

 

 
(24) Saken i Trondheim kommune knytter seg til merknader i et notat 26. juni 2014 fra rådmannen om ansettelse av pedagogiske 

ledere og barnehagelærere. I notatet uttales det at «pedagogisk leder, slik det er definert i Hovedtariffavtalen, skal ha 
oppgaver utover det som barnehageloven definerer som stillingens oppgaver»: 

«Hovedtariffavtalen gir muligheter for at en pedagogisk leder. . kan ha en koordinerende rolle (for 
eksempel der det er to eller flere barnehagelærere i samme barnegruppe). Den pedagogiske leder som har 
utvidet ansvar vil da være den som har krav på dagens tillegg for pedagogiske ledere, som i dag gis til alle 
pedagogiske ledere/barnehagelærere. 

Som utgangspunkt for om det skal ansettes barnehagelærer eller pedagogisk leder skal enhetens 
personalplan legges til grunn. Personalplanen skal beskrive hvilke stillinger og funksjoner det er behov for 
på enhet. Dersom en enhet organiserer barnegruppene slik at det er naturlig med pedagogisk personell ut 
fra barnehagelovens definisjon, tilsettes denne som en barnehagelærer. Når det er behov for en 
koordinator, ansettes en  pedagogisk leder som innplasseres i stillingskode pedagogisk leder og som vil få et 
tillegg som pedagogisk leder etter hovedtariffavtalen. 

... 

Enhetene selv må gå gjennom og beskrive hva som ligger i koordinatorrollen utover det som ligger i 
stillingene til barnehagelærere jf. barnehageloven m/forskrifter og hvordan den skal brukes i dagens og 
framtidens organisasjon.» 

 

 
(25) I protokoll 9. juni 2015 om grensedragning mellom barnehagelærer og pedagogisk leder ved Byneset barnehage i Trondheim 

kommune, uttales det at pedagogiske ledere og barnehagelærere i barnegruppen vil utøve samme rolle for barn, foreldre og 
personale i gruppen, men at pedagogiske ledere blant annet ville få et utvidet ansvarsområde knyttet til IKT, barnas 
læringsmiljø og koordinering mellom gruppene. 

 

 
(26) Utdanningsforbundet har også vist til vedtak om ny ledelsesstruktur i Moss kommune hvor det ble innført et nytt ledd i 

ledelsen av barnehager. Det ble også besluttet at det skulle være et lederteam i hver barnehage. Ved gjennomføringen av den 
nye ledelsesstrukturen ble det gitt endringsoppsigelse til samtlige barnehagelærere som var innplassert i stillingskode 7637 
Pedagogisk leder. Disse ble deretter innplassert i stillingskode 6709 Barnehagelærere, og det oppstod uenighet om kriteriene 
for innplassering i koden for pedagogisk leder. Saken fra Moss er ikke tvistebehandlet med sikte på behandling i 
Arbeidsretten. 

 

 
(27) Det ble avholdt tvistemøte mellom Trondheim kommune og Utdanningsforbundet Trondheim 3. februar 2015. I protokollen 

er partenes anførsler gjengitt slik: 

«Tvistemøte kom i stand vedrørende forståelsen av bruk og innplassering i Hovedtariffavtalens 
stillingskode pedagogisk leder 7637. 

Det har vært avholdt flere møter i henhold til bruk av Hovedtariffavtalens stillingskode pedagogisk leder 
stillings kode 7637 og stillingskode førskolelærer/barnehagelærer stillingskode 6709. 

Trondheim kommune anfører: 

Barnehageloven benevner det pedagogiske personell som pedagogiske ledere jf. barnehageloven § 18 og 
kravet til utdanning er førskolelærer- barnehagelærer utdanning. Pedagogisk leder etter barnehagelovens 
begrepsbruk kan plasseres i en av to stillingskoder i Hovedtariffavtalen, avhengig av ansvar og oppgaver. 
Det er stillingskode 6709 Barnehagelærer eller stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Stillingskoden 7637 
Pedagogisk leder kan for eksempel brukes for pedagoger i barnehage som har mer ansvar enn øvrige 
pedagoger. Trondheim kommune mener det er opp til hver barnehage hvordan de organiserer 
tjenestetilbudet i barnehagen og derav bruk av Hovedtariffavtalens stillingsbetegnelse barnehagelærer 
eller pedagogisk leder. Der barnehagelærere gis et utvidet ansvar brukes stillingskode pedagogisk leder. 

Utdanningsforbundet anfører: 

Barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til barnehagelovens § 
18 med forskrifter, skal plasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. 

Partene kom ikke til enighet.» 
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(28) KS og Utdanningsforbundet avholdt forhandlingsmøte 21. mai 2015. KS gjorde gjeldende at en barnehagelærer som oppfylte 

kravene i barnehageloven § 18 kunne innplasseres i enten stillingskode 6709 Barnehagelærer eller 7637 Pedagogisk leder. 
Hvilken stillingskode som ble benyttet, var ikke avgjørende for å oppfylle kravene i forskrift om pedagogisk bemanning. 
Utdanningsforbundet anførte at barnehagelærere som var tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til 
barnehagelovens § 18 med forskrifter, skulle plasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. 

 

 
(29) Utdanningsforbundet tok ut stevning for Arbeidsretten 24. april 2018. I stevningen var det nedlagt slik påstand: 

«Barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle kravet om pedagogisk leder i henhold til barnehagelovens 
§ 18 med forskrifter, skal i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser plasseres i stillingskode 7637 
Pedagogisk leder.» 

 

 
(30) KS innga tilsvar 24. april 2018, og nedla påstand om frifinnelse. Påstandene er senere endret. Hovedforhandling ble avholdt 

30. og 31. oktober 2018. To partsrepresentanter og fem vitner avga forklaring. 
 

 
(31) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(32) Utdanningsforbundet har i korte trekk anført: 
 

 
(33) Hovedtariffavtalen har to stillingskoder for pedagogisk personale i barnehager som stiller samme krav til utdanning. Partene 

har i tariffoppgjøret i 2000 avtalt kriterier for innplasseringen i stillingskodene. Pedagogisk personale som har godkjent 
utdanning, og har oppgaver, ansvar og funksjon som beskrevet i forarbeidene og forskrifter til barnehageloven, skal 
innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Dersom kriteriene som er angitt i Riksmeklingsmannens møtebok er 
oppfylt, har arbeidsgiver plikt til å benytte stillingskode 7637. Hovedtariffavtalen begrenser arbeidsgivers styringsrett på 
dette punktet. 

 

 
(34) Pedagogisk leder er et innarbeidet begrep som betegner en viktig funksjon i barnehagen. Det må derfor ses hen til og legges 

betydelig vekt på definisjonen av pedagogisk leder i barnehageloven. I oppgjøret i 2000 ble partene enige om en uttrykkelig 
henvisning til forarbeidene til barnehageloven, og til loven med forskrifter for vurderingen av innplasseringen i stillingskode 
7637 Pedagogisk leder. Bakgrunnen for kravet i 2000 var at Utdanningsforbundet så at pedagogisk personell i barnehagen 
ikke fikk lønn i samsvar med kvalifikasjoner, kompetanse og arbeidsoppgaver. Presiseringen i møteboken var et svar på 
kravet fra Utdanningsforbundet. Arbeidsgiver står derfor ikke fritt til å velge kriterier ved bruk av stillingskoden for 
pedagogisk leder. Påstanden til KS tilsidesetter avtalen fra 2000 og vil gi en dårligere situasjon for barnehagelærere enn den 
som kom på plass etter barnehagestreiken. 

 

 
(35) Endringen av stillingskode 7637 Pedagogisk leder fra avansementsstilling til hovedbenevnelse med sentral 

lønnsinnplassering, førte til at alle kommunene pliktet å bruke koden. Arbeidsgiver skal innplassere pedagogisk personale i 
kode 7637 hvis kriteriene i Riksmeklingsmannens møtebok er oppfylt. Tariffoppgjøret i 2002 var en byttehandel hvor man 
mistet sentral lønnssikring, men arbeidsgiver hadde styringsrett på å bestemme lønnen. 

 

 
(36) Etter oppgjøret i 2000 ble det en betydelig økning i bruken av stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Statistikk for perioden 

1997-2017 viser at presiseringen som kom på plass i 2000 har blitt praktisert i samsvar med Utdanningsforbundets forståelse. 
Utdanningsforbundet har også hatt en berettiget forventning om bruk av stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Fra oppgjøret i 
2000 til tariffoppgjøret i 2014 var det enighet om bruken av stillingskoden, men uenighet om hvilket lønnstillegg som skulle 
gjelde for pedagogiske ledere. Det var først i 2014 og 2016 at KS prøvde å endre innholdet i og anvendelsesområdet for 
stillingskode 7637 Pedagogisk leder. 

 

 
(37) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«Pedagogisk personale som har godkjent utdanning, og som har oppgaver, ansvar og funksjoner 
tilsvarende det som er beskrevet for pedagogisk leder i forarbeider og forskrifter til barnehageloven, skal i 
henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser plasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder.» 

 

 
(38) KS har i korte trekk anført: 
 

 
(39) Både barnehageloven og HTA bruker begrepet pedagogisk leder. I barnehageloven er pedagogisk leder en betegnelse på dem 

som oppfyller lovens kompetansekrav. HTA har to stillingskoder med samme krav til utdanning, men hvor pedagogisk leder 
skal lønnes høyere enn barnehagelærere for å kompensere for meransvaret og meroppgavene som tilligger pedagogisk leder. 
Arbeidsgiver kan differensiere lønnsmessig på grunnlag av ulikheter i oppgaver og ansvar for pedagogisk personell i 
barnehagen. 

 

 
(40) Det er ingen holdepunkter i HTA eller i skriftlige kilder for at alle som oppfyller pedagognormen skal innplasseres i 

stillingskode 7637. Partene var før tariffoppgjøret i 2000 enige om at det ikke var noen automatikk rundt innplassering i 
stillingskode 7637. Ordlyden i møteboken er et bevisst valg fra KS' side for å gjøre det klart at styringsretten fortsatt gjaldt 
her. Presiseringen i 2000 viderefører styringsretten for innplassering i stillingskode. Utdanningsforbundets brev til 19 
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kommuner i desember 2000 er et tidsnært bevis som viser at forbundet la til grunn at det ikke var en plikt til å innplassere i 
stillingskode 7637. 

 

 
(41) Tariffoppgjøret i 2002 var en teknisk revisjon. Det er ingen holdepunkter i rundskriv eller uttalelser fra partene om at 

oppgjøret begrenset styringsretten. I perioden 2002-2018 har det ikke skjedd noen endringer av betydning for 
tolkningsspørsmålet i saken. 

 

 
(42) Utdanningsforbundets tolkning vil låse kriteriene for innplassering til oppgaver, ansvar og funksjoner nevnt i en 25 år 

gammel odelstingsproposisjon. Disse momentene er utvilsomt relevante, men det kan komme andre momenter til, og særlig 
knyttet til meransvar og meroppgaver for pedagogisk personell i barnehagene. KS kan ikke holdes ansvarlig for kriteriene 
som Trondheim kommune presenterte i notatet og er heller ikke uten videre enig i det som uttales der. 

 

 
(43) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«Ved innplassering i enten stillingskode 6709 (barnehagelærer) eller 7637 (pedagogisk leder) er 
momentene i forslaget fra Riksmeklingsmannens møtebok av 18.08.2000 relevante momenter, men det er 
arbeidsgiveren som avgjør innplasseringen på bakgrunn av de kriterier som arbeidsgiver tillegger 
stillingen.» 

 

 
(44) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(45) Pedagogisk personell i barnehager kan etter HTA kapittel 4 jf. vedlegg 1 enten innplasseres i stillingskode 6709 

Barnehagelærer eller stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Spørsmålet i saken er om pedagogisk personell som oppfyller 
kriteriene angitt i Riksmeklingsmannens møtebok fra tariffoppgjøret i 2000, skal innplasseres i stillingskode 7637. Saken 
gjelder den generelle forståelsen av HTA, og ikke tariffmessigheten av konkrete innplasseringer. 

 

 
(46) Partene er enige om at det før 2000 ikke var noen automatikk i at barnehagelærere skulle innplasseres i stillingskode 7637 

Pedagogisk leder, jf. avsnitt 12 og 13 foran. Utdanningsforbundets krav i tariffoppgjøret i 2000 var at alle som arbeidet som 
pedagogiske ledere i barnehagene skulle innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. I Riksmeklingsmannens 
møtebok ble det inntatt slik presisering av hvilke vurderinger kommunene skulle foreta for innplassering i koden 7637: 

« De kommuner/fylkeskommuner/virksomheter som ikke benytter st. kode 7637 Pedagogisk leder, skal 
vurdere hvorvidt det er aktuelt å ta denne i bruk for tilsatte med godkjent utdanning. 

Vurderingen gjennomføres snarest og tas opp i de lokale drøftingsmøter etter Hovedtariffavtalen 
kapittel 5, punkt 5.0, med mindre andre løsninger for fagledelse/avansement er i bruk. 

Til grunn for vurderingen kan det legges blant annet følgende kriterier, jfr. Ot. Prp. nr. 68 (1993-94) og 
lov med forskrifter: 

- Funksjonen inneholder i hovedsak faglige oppgaver 

- Lederfunksjonen for en eller flere barnegrupper 

- Lederfunksjonen for et avgrenset antall personale, som representerer yrkesgrupper som enten er 
ufaglært eller har en utdannelse rettet mot barn 

- Ansvaret for samarbeid med foreldrene og planlegging og gjennomføring av foreldremøter» 
 

 
(47) Slik merknaden er utformet, er det ingen automatikk i at barnehagelærere skal innplasseres i koden for pedagogisk leder. 

Utdanningsforbundets krav førte derfor ikke frem. Kriteriene som er nevnt i møteboken er hentet fra barnehageloven med 
forskrifter, og fra forarbeidene til loven. Møteboken bruker formuleringen at det «blant annet» kan legges kriteriene som er 
nevnt der. Det betyr at også momenter eller kriterier ut over de som er angitt i møteboken kan spille inn i vurderingen. Det 
vil da som utgangspunkt høre under arbeidsgivers skjønn å avgjøre hvilken stillingskode som skal benyttes. Oppgjøret i 2000 
tilsa at bruken av stillingskode 7637 Pedagogisk leder skulle øke, men det var ikke tariffestet en automatisk innplassering. 

 

 
(48) Utdanningsforbundet har i tiden etter tariffoppgjøret i 2000 ikke bygget på at arbeidsgiver skal ha plikt til å innplassere 

pedagogisk personale i stillingskode 7637 Pedagogisk leder dersom de oppfyller kriteriene som er nevnt i møteboken. I 
brevet som Utdanningsforbundet 21. desember 2000 sendte til 19 kommuner, uttales det at partene lokalt «kan ... velge» å ta 
i bruk stillingskoden for pedagogiske ledere, og at resultatet av tariffrevisjonen i 2000 var «en sterk henstilling» til 
kommunene om å ta spørsmålet om innplassering opp til vurdering for å få innført koden i alle kommuner. 

 

 
(49) Det er utarbeidet en oversikt over fordelingen på stillingskodene i perioden 1998-2017 som viser en klar økning i bruken av 

stillingskode 7637 Pedagogisk leder: 
År Barnehagelærer kode 6709, Ped.leder kode 7637 
1998 4401, 1720 
1999 4006, 2238 
2000 3149, 2904 
2001 1770, 4031 
2002 1933, 4838 
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2003 1760, 5073 
2004 1785, 5389 
2005 1957, 5619 
2006 1826, 6206 
2007 1858, 6830 
2008 2025, 7520 
2009 2142, 7710 
2010 2223, 7902 
2011 2249, 8259 
2012 2401, 8524 
2013 2489, 8813 
2014 2453, 8942 
2015 2459, 8757 
2016 2554, 8781 
2017 2609, 8957 

 

 

 
(50) Bruken av stillingskodene har de senere årene fordelt seg med om lag ¼ i kode 6709 Barnehagelærer og ¾ i kode 7637 

Pedagogisk leder. Det vil i tillegg være lokale variasjoner. Forhandlingssjef i Utdanningsforbundet, Erik Løvstad, har 
forklart at mens stillingskoden pedagogisk leder brukes for 50% i Askim, er fordelingen 85% pedagogiske ledere i 
Stavanger. Tariffpraksis indikerer ikke en ubetinget plikt til å anvende kode 7637. 

 

 
(51) Etter tariffrevisjonen i 2002 gjennomførte et partssammensatt utvalg en forenkling av stillingskodene. Stillingskoden 7637 

Pedagogisk leder ble da endret fra avansementsstilling til hovedbenevnelse. Samtidig tok man ut den beløpsmessige 
fastsettelsen av lønnen til pedagogiske ledere mot at det ble fastsatt at pedagogiske ledere skulle ha høyere lønn enn 
barnehagelærere. Det kan ikke utledes av denne endringen at kommunene fikk en plikt til å innplassere pedagogisk personell 
i stillingskode 7637 Pedagogisk leder dersom momentene nevnt i møteboken var oppfylt. I protokoll 1. juli 2002 er utvalgets 
mandat beskrevet slik: 

«Det nedsettes et partssammensatt utvalg som gjennomgår stillingskodene med sikte på 
forenklinger/justeringer. Det forutsettes at ingen arbeidstakere skal verken ned eller opp i lønn som følge 
av endringer/justeringer i stillingskoder.» 

 

 
(52) Endringen av stillingskoden fra avansementsstilling til hovedbenevnelse i 2002 har derfor ikke medført en generell plikt for 

arbeidsgiver til å innplassere pedagogisk personell i denne stillingskoden. 
 

 
(53) Sammenhengen mellom stillingskodene tilsier heller ikke at det gjelder en plikt til innplassering i stillingskode 7637 dersom 

kriteriene i møteboken er oppfylt. Konsekvensen av Utdanningsforbundets tolkning ville vært at stillingskode 6709 i 
hovedsak forbeholdes barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet, og rene støttepedagoger. 

 

 
(54) Det er etter dette ikke tilstrekkelige holdepunkter i tariffavtalens ordlyd, historikk eller praksis for at endringene i 2000 og 

2002 gir en plikt til å anvende stillingskode 7637 for pedagogisk personale som har oppgaver, ansvar og funksjoner som 
beskrevet i kriteriene i Riksmeklingsmannens møtebok. Presiseringen i møteboken sammenholdt med bestemmelsene i HTA 
bygger på at plasseringen i stillingskode 7637 hører under arbeidsgivers konkrete vurdering. Utdanningsforbundet kan derfor 
ikke få medhold i påstanden. 

 

 
(55) KS har under saksforberedelsen endret påstanden fra et krav om frifinnelse til krav om dom for at presiseringen i 

Riksmeklingsmannens møtebok angir momenter som er relevante for valg av stillingskode, men at det er arbeidsgiveren som 
«avgjør innplasseringen på bakgrunn av de kriterier arbeidsgiver tillegger stillingen». Selv om innplasseringen er en del av 
arbeidsgivers styringsrett, må den utøves innenfor de rammer som trekkes opp av kriteriene i Riksmeklingsmannens møtebok 
og HTA. Tillegget i påstanden om de kriterier arbeidsgiveren tillegger stillingen reiser spørsmål om skranker for 
skjønnsutøvelsen som ikke kan løses på generelt grunnlag. Arbeidsretten har merket seg KS' presiseringer i 
innledningsforedraget og i forklaringen fra spesialrådgiver i KS, Inger Marie Højdahl, om at KS ikke nødvendigvis slutter 
seg til alle de vurderinger som er gjort i notatet fra rådmannen i Trondheim kommune. Skrankene for skjønnsutøvelsen har 
imidlertid ikke vært særskilt behandlet i tvisteforhandlingene ut over om det gjelder en plikt til innplassering dersom 
kriteriene i møteboken er oppfylt. I en slik situasjon finner Arbeidsretten at det er tilstrekkelig at KS frifinnes fra 
Utdanningsforbundets påstand. 

 

 
(56) Dommen er enstemmig. 

 

Slutning 
 

KS frifinnes. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2018-21 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2018-10-25 
Publisert AR-2018-21 
Stikkord Rett til sykelønn. Betydning av lovhenvisning i tariffavtale. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om vilkårene for rett til sykelønn etter tariffavtale var oppfylt. I 

hovedtariffavtalen (HTA) mellom KS og LO kapittel 1 § 8 er det bestemmelser om 
rett til lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. I innledningen til 
HTA § 8 er det vist til folketrygdloven. For å ha rett til sykepenger etter 
folketrygden er det et vilkår at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt 
med minst 20 prosent, jf. folketrygdloven § 8-13 første ledd annet punktum. 
Spørsmålet i saken var om dette også er et vilkår for rett til sykelønn etter HTA § 
8. Arbeidsrettens flertall kom til at dette måtte besvares benektende. Henvisningen 
til folketrygdloven kunne ikke forstås som en inkorporasjon av de til enhver tid 
gjeldende regler i folketrygdloven. Ordlyden i henvisningsbestemmelsen var 
tvetydig, jf. ARD 2011 175, og det var ikke tilstrekkelig holdepunkter i 
tariffhistorien eller praksis for at partene har ment å avtale en slik inkorporasjon. 
Uttalelser om at Arbeidsretten i sin praksis har lagt til grunn en presumpsjon mot at 
en lovhenvisning innebærer en inkorporasjon av de til enhver tid gjeldende 
lovbestemmelser. 

Saksgang Saksnr: 10/2018 Lnr.: AR-2018-21. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet (Advokat Imran Haider / 

Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby) mot 1. KS 2. Lindås kommune (Advokat Gry 
Brandshaug Dale). 

Forfatter Jakob Wahl, Alexander Næss Skjønberg, Ingse Stabel, Tor-Arne Solbakken, Astrid 
Merethe Svele, Per Østvold og Kirsti Vassbotn. 

 
 

 
 

 
(1) Saken gjelder tvist om vilkårene for rett til sykelønn etter hovedtariffavtalen KS kapittel 1 § 8. 

Spørsmålet er om vilkåret om minst 20 prosent nedsatt inntektsevne etter folketrygdloven § 8-13 
første ledd annet punktum også gjelder for rett til sykelønn etter hovedtariffavtalen. 

 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) I hovedtariffavtalen (HTA) mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og KS for perioden 1. mai 

2016-30. april 2018 er det i kapittel 1 Fellesbestemmelser § 8 bestemmelser om lønn under sykdom, 
svangerskap, fødsel og adopsjon. De relevante delene av denne bestemmelsen er: 

«§ 8 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. 

I tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder følgende: 

8.1 Utbetaling av lønn 

Arbeidsgiver utbetaler sykelønn og foreldrepenger til arbeidstakere som omfattes av HTA § 1 hele den 
tid arbeidstakeren har rett til slik stønad etter folketrygdloven. 

Refusjonsbeløpet tilfaller arbeidsgiver. Retten til lønn opphører når arbeidsforholdet opphører. 

... 

8.1.2 Full lønn 

Med full lønn i § 8 menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. 

8.2 Sykdom 
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8.2.1 Retten til sykelønn 

Arbeidstakere som omfattes av § 1 har rett til lønn under sykdom i henhold til punkt 8.2.2 fra første 
sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen. 

8.2.2 Omfang/lønnens størrelse 

Arbeidstakere har rett til full lønn under sykdom i 50 uker, i tillegg kommer eventuelle 
arbeidsgiverperioder. 

For arbeidstakere som fortsetter i tjeneste etter fylte 67 år, begrenses retten til full lønn under sykdom 
av folketrygdloven § 8-51. Etter utløpet av stønadsdagene i § 8-51 utbetaler arbeidsgiver differansen 
mellom full lønn og pensjon. Arbeidstaker dokumenterer pensjonens størrelse. 

Når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i til sammen 50 uker i de siste tre år, opphører retten 
til lønn under sykdom. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i 26 uker etter at vedkommende sist 
fikk lønn under sykdom, får ny rett til lønn under sykdom.» 

 

 
(4) I HTA § 1, som § 8 punkt 8.1 og 8.2.1 viser til, heter det blant annet: 

«§ 1 Innledende bestemmelser 

1.1 Hovedregel 

Denne hovedtariffavtale gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på 
forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er nevnt i de 
enkelte paragrafer. 

1.2 Deltidsstillinger 

Med deltidsansatte forstås arbeidstakere som har et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd 
fastsatt arbeidstid (ev. i gjennomsnitt) pr. uke, som er mindre enn den som gjelder for heltidsansatte i 
samme arbeidsområde. 

Deltidsansatte arbeidstakere har samme rettigheter etter Hovedtariffavtalen som heltidsansatte dersom 
ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse. 

... » 
 

 
(5) Tariffrettslig regulering av sykelønn i kommunal sektor skriver seg tilbake til iallfall 1950-tallet. Det vises til ARD 2001 202 

hvor det er redegjort for tariffhistorien frem til 1978 og ARD 2011 175 hvor det er redegjort for den videre utviklingen frem 
til tariffoppgjøret i 2006. Arbeidsretten vil forøvrig gjenta og supplere dette på visse punkter. 

 

 
(6) I overenskomsten for perioden 1976–1978 fremgikk sykelønnsbestemmelsene av § 7. Bestemmelsen i § 7 I var en 

betalingsbestemmelse. Sykelønnsrettighetene fremgikk av § 7 II, hvor det blant annet het: 

«II. Lønn under sykdom 

a) Arbeidstakere i regelmessig årsarbeid har under arbeidsuførhet på grunn av sykdom rett til full 
ordinær lønn og faste årsbeløp som er vederlag for arbeidsytelse i inntil 3 måneder av et kalenderår. Under 
sykdom utbetales også eventuelle lør- og søndagstillegg samt kvelds- og nattillegg som vedkommende ville 
ha fått i henhold til oppsatt turnusplan. Det er en forutsetning at arbeidstakeren har tiltrådt stillingen». 

 

 
(7) Oppgjøret i 1978 endte i megling, og i Riksmeglingsmannens (nå riksmekler) møtebok vedrørende tariffrevisjonen per 1. mai 

1978 står det blant annet følgende: 

«Partene er innforstått med at gjennomføringen av den nye sykelønnsordningen pr. 1. juli 1978 kan 
medføre endringer av Hovedoverenskomstens § 7. Partene er derfor enige om at det nedsettes et utvalg 
som får til oppgave å tilpasse sykelønnsbestemmelsen slik at denne bringes i samsvar med den nye 
sykelønnsordningen.» 

 

 
(8) Det ble ved revisjonen ikke gjort materielle endringer i sykelønnsbestemmelsene i overenskomsten for perioden 1978–1980. 

Betalingsbestemmelsen fremgikk av § 7 I, mens sykelønnsrettighetene var regulert i § 7 II. 
 

 
(9) I mars 1979 ble partene enige om en ny ordlyd i sykelønnsbestemmelsene i § 7, jf. ARD 2011 175 avsnitt 6: 

«I avsnitt II om lønn under sykdom er det i punkt a vist til hovedreglene i folketrygdloven. I punkt b er 
«rettigheter utover bestemmelsene i folketrygdloven» inntatt. Tilsvarende systematikk er benyttet i avsnitt 
III om lønn under svangerskap ... » 

 

 
(10) Norske Kommuners Sentralforbund sendte 29. mars 1979 ut et A-rundskriv der endringen ble kommentert: 

«Kommentarer til § 7 

Bestemmelsens systematikk. 

Både II og III er to-delt. Den første delen beskriver hovedreglene i folketrygdlovens 3. kap., og den andre 
går inn på de rettigheter som kommer i tillegg til sykelønnsordningen i folketrygdloven. Deler av 
folketrygdlovens bestemmelser er tatt med nå for å dekke et informasjonsbehov fordi regelverket ennå er 
relativt nytt. Da denne informasjonen nødvendigvis ikke kan være utfyllende, tilrår en at kommunene i 
tillegg til Fellesbestemmelsenes § 7 også er i besittelse av folketrygdloven og forskrifter til denne. 
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Fellesbestemmelsenes § 1, protokolltilførsel 1 er uendret 

. . » 
 

 
(11) Ved tariffrevisjonen i 1980 ble sykelønnsbestemmelsene flyttet til § 8. De bestemmelsene som er relevante i vår sak, fikk 

følgende ordlyd: 

«§ 8. Lønn under sykdom og svangerskap 

I tillegg til Folketrygdlovens kap. 3 med forskrifter, gjelder følgende: 

. . 

8.2 Sykdom 

8.21 Arbeidstakere som omfattes av Fellesbestemmelsenes § 1 har rett til sykelønn i henhold til § 8.22 fra 
første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen. 

8.22 Sykelønnens størrelse 

8.22.1 De første 3 måneder av sykefraværet utbetales full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg 
etter oppsatt turnusplan. Etter 3 måneder foretas en omregning slik at det utbetalte beløp tilsvarer 
refusjonsbeløpet fra Folketrygden. 

... » 
 

 
(12) Med HTA 1994–1996 ble det gjort endringer i den innledende henvisningen til folketrygdloven i § 8. Henvisningen ble 

endret fra «kap. 3 med forskrifter» til «kap. 3, 3A og 3B med forskrifter». 
 

 
(13) Med tariffrevisjonen i 1998 ble henvisningen til «kap. 3, 3A og 3B» tatt ut, og formuleringen fikk ordlyden den har idag. 
 

 
(14) Nærmere om utviklingen i det trygderettslige regelverket 
 

 
(15) I lov om syketrygd av 2. mars 1956 var rett til sykepenger regulert i § 43. Loven gav ingen annen gradering av sykepenger 

enn hele og halve sykepenger. I tredje ledd het det: 

«Er den trygdede ikke helt arbeidsufør, kan trygdekassen yte halve sykepenger.» 
 

 
(16) Syketrygdloven ble tatt inn i folketrygdloven av 1966 ved lov 19. juni 1970. Lovteksten som ble vedtatt i folketrygdloven § 

3-2 nr. 1 tredje ledd, gav rett til reduserte sykepenger ved delvis arbeidsuførhet: 

«Er den trygdede bare delvis arbeidsufør, kan det ytes reduserte sykepenger. Departementet kan gi 
nærmere regler om dette.» 

 

 
(17) I Ot.prp.nr.42 (1969–1970) om lov om endringer i lov om folketrygd av 17. juni 1966 er regelen omtalt slik: 

«Dersom den trygdede ikke er helt arbeidsufør, kan det etter gjeldende lov ytes halve sykepenger. For å 
få en mer elastisk regel har en i paragrafens tredje ledd foreslått at det også skal kunne gis andre 
brøkdeler av fulle sykepenger.» 

 

 
(18) Senere ble ordlyden endret slik at «[d]epartementet» ble byttet ut med «Rikstrygdeverket», se Ot.prp.nr.68 (1976–1977) om 

lov om endringer i lov om folketrygd av 17. juni 1966. 
 

 
(19) Vilkåret om at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid må være redusert med minst 20 prosent, ble tatt inn i lovteksten med 

gjeldende folketrygdlov av 1997. 
 

 
(20) I NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov kapittel 4 er dette vilkåret omtalt slik: 

«Gjeldende rett 

... 

Også for arbeidstakere blir graden av arbeidsuførhet vanligvis satt til 50 prosent. Ifølge 
Rikstrygdeverkets retningslinjer godtas i dag arbeidsuførhet ned til 20 prosent. Det innebærer at en person 
kan være borte fra arbeidet én dag i uken. 

Utvalgets forslag 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å ha en særskilt bestemmelse om graderte sykepenger. Utkastet 
svarer til bestemmelsen i den gjeldende lovs § 3-2 nr. 1 tredje ledd og praktiseringen av den. 

... 

Det er stilt som vilkår for rett til graderte sykepenger av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er 
nedsatt med minst 20 prosent. Forslaget svarer til gjeldende praksis. 

. . » 
 

 
(21) Vilkåret følger av folketrygdloven § 8-13 første ledd annet punktum: 

«§ 8-13. Graderte sykepenger 

Dersom medlemmer er delvis arbeidsufør, kan det ytes graderte sykepenger. Det er et vilkår at evnen til 
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å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent. 

... » 
 

 
(22) Bakgrunnen for tvisten 
 

 
(23) Saken har sin bakgrunn i en tvist som oppstod i Lindås kommune. En arbeidstaker ansatt i en 17,57 prosent stilling som 

brannkonstabel i kommunen, brakk foten og ble sykemeldt. Vedkommende var i tillegg ansatt i full stilling hos en annen 
arbeidsgiver, men ble ikke sykemeldt fra denne. Det oppstod uenighet om vedkommende hadde krav på sykelønn fra 
kommunen i medhold av hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser. 

 

 
(24) Fagforbundet tok opp saken med Lindås kommune. Det ble holdt forhandlingsmøte mellom Fagforbundet og kommunen 13. 

juni 2017. Partenes syn er nedfelt i en uenighetsprotokoll: 

«Arbeidsgivar meiner: 

Med vising til HTA sine fellesbestemmelsar § 8.1, meiner Lindås kommune at arbeidstakaren ikkje har 
rett på sjukelønn frå arbeidsgivar. Det grunnleggjande vilkåret for sjukepengar ved delvis sjukemelding 
må også vere oppfylt for at rett til sjukelønn etter § 8.1 skal gjelde. 

Fagforbundet meiner: 

«Det vises blant annet til Arbeidsrettens dommer ARD 1994 231 og ARD 21/2011 [ARD 2011 175 – 
Lovdatas anm,.] hvor det klart er presisert at hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn under sykdom, 
svangerskap, fødsel og adopsjon gjelder uavhengig av folketrygdlovens bestemmelser. Det har ikke vært 
endringer i hovedtariffavtalen i senere tariffoppgjør som innebærer endringer av dette. 

Fagforbundet vil hevde at hovedtariffavtalens fellesbestemmelser kapittel 1, § 8.2 skal forstås etter sin 
ordlyd og gir rett til lønn under sykdom fra første sykedag så lenge vedkommende har tiltrådt stillingen. 
Bestemmelsen gir arbeidstaker rett til full lønn under sykdom uavhengig av folketrygdens regler. Med full 
lønn regnes den lønn (sykelønn) vedkommende til enhver tid ville hatt rett til i sitt ansettelsesforhold om 
sykdom ikke hadde inntrådt. Denne retten gjelder uavhengig av stillingsbrøk.» 

Konklusjon: 

Partane kom ikkje til semje i saka.» 
 

 
(25) Forhandlingsmøte mellom KS og Fagforbundet ble avholdt 28. november 2017. Fra protokollen fra dette møtet hitsettes: 

«Partene kom ikke til enighet. 

KS anførte: 

KS mener at folketrygdlovens grunnleggende vilkår for rett til sykepenger fra NAV, også må være 
oppfylt for rett til sykelønn fra kommunen etter hovedtariffavtalen, med mindre annet særskilt fremgår av 
sykelønnsbestemmelsene i hovedtariffavtalen. At det finnes en binding til folketrygdlovens regler om 
sykepenger er ikke tvilsomt all den tid det vises til dette regelverket en rekke steder i 
sykelønnsbestemmelsene i hovedtariffavtalen, jf., særlig HTA kapittel 1 § 8 innledningsvis og HTA kapittel 
1 § 8 punkt 8.1. 

Folketrygdlovens bestemmelse om gradert sykepenger, jf., ftrl. § 8-13, er et av de grunnleggende vilkår 
for rett til sykepenger fra NAV. Et annet slikt vilkår er eksempelvis folketrygdlovens bestemmelse om 
arbeidsutførhet, jf., ftrl. § 8-4. 

KS mener for øvrig at dommene Fagforbundet viser til ikke er til hinder for en slik forståelse. Dommene 
Fagforbundet viser til gjelder fortolkninger av bestemte ordlyder eller vilkår i sykelønnsbestemmelsene i 
hovedtariffavtalen, noe som ikke er tilfellet her. 

Fagforbundet anførte: 

Det vises blant annet til arbeidsrettens dommer ARD-1994-213 og ARD-2011-21 hvor det klart er 
presisert at hovedtariffavtalens bestemmelser om lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 
gjelder uavhengig av folketrygdlovens bestemmelser. Det har ikke vært endringer i hovedtariffavtalen i 
senere tariffoppgjør som innebærer endringer av dette.» 

 

 
(26) Forhandlingsmøte mellom KS og LO fant sted 19. februar 2018. Partene viste til tvisteprotokollen fra forhandlingsmøtet 

mellom KS og Fagforbundet og fastholdt de anførslene som fremkom der. Partene kom ikke til enighet. 
 

 
(27) LO med Fagforbundet tok ut stevning for Arbeidsretten 19. april 2018. KS inngav tilsvar 8. juni d.å. Hovedforhandling ble 

avholdt 8. og 9. oktober d.å. To partsrepresentanter og tre vitner avgav forklaring. 
 

 
(28) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(29) Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet har i korte trekk anført: 
 

 
(30) Hovedtariffavtalens bestemmelser om rett til sykelønn og folketrygdlovens regler om sykepenger er to separate regelsett. Det 

er ikke grunnlag for å falle tilbake på lovens løsning på punkter som ikke er uttrykkelig regulert i tariffavtalen. 
Folketrygdlovens grunnleggende vilkår for rett til sykepenger er ikke inkorporert i HTA. Disse vil bare være en del av 
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tariffavtalen i den grad dette følger uttrykkelig av ordlyden eller er uttrykkelig forutsatt mellom partene. 
 

 
(31) Bestemmelsene i HTA kapittel 1 § 8 gir rett til full lønn under sykdom i samsvar med det til enhver tid avtalte 

ansettelsesforhold, uavhengig av stillingsprosent og uavhengig av om arbeidstaker også har en stilling utenfor kommunen. 
Vilkåret om minstereduksjon av arbeidsevnen på 20 prosent etter folketrygdloven § 8-13 gjelder ikke etter tariffavtalen. 

 

 
(32) Et slikt vilkår for rett til sykelønn etter HTA har hverken støtte i ordlyden, bestemmelsenes sammenheng eller 

tariffhistorikken. 
 

 
(33) Det følger intet vilkår om minstereduksjon av arbeidsevnen av ordlyden i HTA punkt 8.2.1. Ordlyden er generell. Det vil 

innebære en innskrenkende tolkning dersom det legges inn et tilleggsvilkår om trygdens vilkår. 
 

 
(34) Etter HTA punkt 8.2.2 er det «full lønn» som skal dekkes. Et krav om 20 prosent reduksjon av arbeidsuførhet strider med at 

sykelønnen skal kompensere alt tap. 
 

 
(35) Inkorporasjon av folketrygdlovens regler kan ikke utledes av formuleringen «[i]tillegg til folketrygdloven med forskrifter 

gjelder følgende:» i innledningen til HTA § 8. Dette er avklart med dommen i ARD 2011 175. Det har i alminnelighet 
formodningen mot seg at en lovhenvisning i tariffavtale innebærer en inkorporasjon av de til enhver tid gjeldende lovregler. 
Meningen med henvisningen i innledningen til § 8 er at hovedtariffavtalens bestemmelser kommer i tillegg til 
folketrygdloven. Der folketrygdloven har betydning for forståelsen av hovedtariffavtalens bestemmelser om sykelønn, er 
dette angitt eksplisitt i tariffbestemmelsene. 

 

 
(36) Da formuleringen «[i]tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder følgende:» kom inn i HTA, fulgte det ikke noe 

minstekrav om redusert arbeidsevne av lovteksten eller forskrift. At et slikt krav var lagt til grunn i trygdemyndighetenes 
praksis, er noe annet. Det har formodningen mot seg at partene mente å inkorporere et vilkår som fulgte av trygderettslig 
praksis, jf. ARD 2011 175 avsnitt 60. 

 

 
(37) Det er heller ikke andre holdepunkter i tariffhistorien for KS' syn. Arbeidsrettens forståelse av tariffhistorien i ARD 2011 

175 avsnitt 59 ligger fast. Det er ikke fremlagt noe nytt som rokker ved dette. Det er ikke grunnlag for å hevde at det med 
den nye ordlyden og systematikken i sykelønnsbestemmelsene i 1979 ble innført et generelt prinsipp om at folketrygdlovens 
bestemmelser skulle være avgjørende for rettighetene etter HTA. Henvisningen til hovedreglene i folketrygdloven var gjort 
av informative og pedagogiske grunner. Heller ikke protokollen av 16. juni 1994 innebærer et skifte. 

 

 
(38) Kommunenes personalhåndbøker nevner ingenting om at det gjelder et krav om minst 20 prosent reduksjon av 

arbeidsuførheten. 
 

 
(39) Partenes senere opptreden støtter heller ikke KS' syn. 
 

 
(40) Spørsmålet om folketrygdloven § 8-13 har ikke vært direkte oppe i tariffoppgjørene. Men KS har fremsatt krav om kobling 

mellom sykelønnsbestemmelsene i folketrygdloven og HTA gjentatte ganger, senest i 2014. Disse har blitt avvist. Et krav 
som fremmes til et tariffoppgjør, og som blir avvist, innebærer langt på vei en tariffmessig avklaring av spørsmålet. 
Arbeidsretten har lagt til grunn at kravene som ble fremsatt i 2004 og 2006, taler mot at det har vært avtalt en generell 
inkorporering, jf. ARD 2011 175 avsnitt 59. KS kan ikke høres med at disse kravene ikke var ment som krav om endring, 
eller krav om generell kobling til folketrygdloven. 

 

 
(41) Det har vært gjentatte tvister hvor partene har tilkjennegitt ulikt syn. Dokumentasjonen av KS' rådgivning og praksis har ikke 

vært konsistent eller ensartet. Denne rådgivningen og praksisen må uansett stå for KS' egen regning. Hverken LO eller 
Fagforbundet har vært kjent med den. Det har heller ikke Unio eller Delta. 

 

 
(42) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser i § 8 om sykelønn i tariffperioden 2016–2018 er slik å forstå 
at folketrygdlovens vilkår om at arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20 prosent, jf. ftrl. § 8-13, ikke 
gjelder for personer ansatt i kommunen, uavhengig av stillingsprosent og om de også har tilsettingsforhold 
utenfor kommunen. 

2. Lindås kommune plikter å etterbetale sykelønn til arbeidstaker i samsvar med påstandens punkt 1.» 
 

 
(43) KS og Lindås kommune har i korte trekk anført: 
 

 
(44) Det er en kobling mellom folketrygdlovens grunnleggende vilkår og HTA der hvor det ikke er særskilte regler om 

sykepenger i tariffavtalen. Når HTA kapittel 1 § 8 ikke regulerer et vilkår for rett til sykelønn, er det derfor lovens krav som 
kommer til anvendelse. 

 

 
(45) Hvorvidt tariffreguleringen utelukker vilkår som gjelder for rett til ytelser etter folketrygdloven, må vurderes konkret. 
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Unntak fra lovens grunnleggende vilkår for rett til sykepenger må ha rimelig klar forankring i tariffavtalen. 
 

 
(46) Rett til sykepenger fra tiltredelse etter HTA punkt 8.2.1 uten krav om forutgående opptjeningstid, sml. folketrygdloven § 8-2, 

er ett eksempel på at det er gjort uttrykkelig unntak fra folketrygdlovens vilkår. Et annet eksempel er at retten til sykelønn 
etter HTA punkt 8.2.2 innebærer rett til full lønn uten en begrensning oppad til seks G, sml. folketrygdloven § 8-10. 

 

 
(47) Det er derimot ikke gitt særskilt regulering av krav om minstereduksjon av inntektsevnen i HTA § 8. Det innebærer at 

vilkåret etter folketrygdloven § 8-13 første ledd annet punktum om at inntektsevnen må være redusert med minst 20 prosent, 
også gjelder for rett til sykelønn etter tariffavtalen. 

 

 
(48) Tariffavtalens ordlyd, systematikk og historikk tilsier en slik forståelse. 
 

 
(49) Formuleringen i innledningen til HTA § 8 om at «[i] tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder følgende:», viser at 

partene har vært enige om å ta utgangspunkt i folketrygdlovens vilkår for rett til sykepenger. Arbeidsrettens forståelse av 
denne formuleringen i ARD 2011 175 kan ikke være avgjørende. Saken dreiet seg om fortolkningen av kravet etter punkt 
8.2.1 om at arbeidstaker må ha «tiltrådt» stillingen i et tilfelle hvor arbeidstaker ikke kunne gjeninntre i stilling etter endt 
permisjon på grunn av sykdom. Saken gjaldt med andre ord tolkningen av en eksplisitt uttalt rettighet etter HTA. Dommen 
har ikke overføringsverdi. Det samme gjelder forsåvidt avgjørelsene i ARD 2001 202 og ARD 1994 231. Arbeidsrettens 
tilnærming i ARD 2013 355 passer bedre i vårt tilfelle. 

 

 
(50) Koblingen til folketrygdloven var der allerede da formuleringen «[i] tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder 

følgende:» kom inn med HTA 1980–1982. Endringen i tariffavtalens ordlyd som ble gjort i den foregående tariffperioden, i 
mars 1979, tilsier dette. Det ble da foretatt en todeling i sykelønnsbestemmelsen i § 7 hvor det i den ene delen ble vist til 
hovedreglene i folketrygdloven, mens «rettigheter utover bestemmelsene i folketrygdloven» var inntatt i en del to. At det 
snakkes om rettigheter «utover ... bestemmelsene» i folketrygdloven, markerer at det ligger en kobling mellom HTA og 
loven i bunn. KS' kommentarer til bestemmelsen i A-rundskrivet av 29. mars 1979 støtter dette. Det vises også til KS' B-
rundskriv av 22. juni 1978, hvor det er vist til Riksmeglingsmannens møtebok fra revisjonen i 1978 om at partene er 
innforstått med at den nye sykelønnsordningen per 1. juli 1978 kan medføre endringer av hovedoverenskomsten § 7. 

 

 
(51) Det har ikke betydning at kravet om at inntektsevnen må være redusert med minst 20 prosent, først ble lovfestet med 

folketrygdloven av 1997. Trygdemyndighetene hadde hjemmel til å vedta nærmere regler om dette, og et krav om minst 20 
prosent redusert inntektsevne fulgte av praksis. 

 

 
(52) Partenes senere opptreden støtter også KS' syn. 
 

 
(53) Dette viser særlig protokollen av 16. juni 1994 fra forhandlingsmøtet mellom KS og blant annet LO om redigeringen av 

HTA kapittel 1 § 8 og forståelsen av folketrygdlovens krav om minsteinntekt. Arbeidstakersiden var usikker på om dette 
kravet også gjaldt for rett til sykepenger etter HTA. Partene ble enige om at det ikke skulle gjelde. KS gikk da uttrykkelig 
med på en bedre rettighet, og derfor ble det inngått en protokoll. Et unntak fra kravet om minsteinntekt kan ikke utledes av 
punkt 8.2.1 eller 8.2.2 direkte. Protokollen hadde vært unødvendig hvis saksøkernes syn var det riktige. 

 

 
(54) Det hadde dessuten vært unødvendig å ta inn en særregel i hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser i 2004 om at 

«[a]rbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år, har samme rettigheter til lønn ved sykdom eller skade som 
arbeidstakere yngre enn 67 år» hvis ikke forutsetningen var at folketrygdlovens regler i utgangspunktet kom til anvendelse. 
Heller ikke protokollen fra 2014 om 67-åringene ville hatt noen verdi dersom ikke enigheten hadde gitt bedre rettigheter enn 
det som fulgte av reglene i folketrygdloven. 

 

 
(55) KS' krav i forbindelse med hovedtariffavtalerevisjonene i 2004 og 2006 kan ikke tillegges betydning. Det er ikke riktig – slik 

LO og Fagforbundet hevder og Arbeidsretten antydet i ARD 2011 175 – at disse kravene dreiet seg om en generell 
inkorporasjon av folketrygdlovens bestemmelser. Heller ikke kravene i 2012 og 2014 kan forstås på denne måten. Disse 
hadde sammenheng med blant annet krav om opptjeningstid. 

 

 
(56) Praksis trekker i samme retning. KS har i sin rådgivning overfor medlemmene konsekvent lagt til grunn at folketrygdlovens 

krav om minst 20 prosent redusert inntektsevne også gjelder for rett til sykepenger etter HTA. Det samme er lagt til grunn av 
Hege Øhrn og Inger-Marie Højdahl i KS i boken, Rettigheter og plikter ved sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon (2005) 
s. 24 og 37 og i senere utgaver. Dette var før uenigheten om 20 prosent-kravet oppstod. 

 

 
(57) Dessuten har Den norske legeforeningen tolket HTA § 8 på samme måte. 
 

 
(58) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(59) Arbeidsrettens merknader 
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(60) Etter bestemmelsene i HTA punkt 8.2.1 og 8.2.2 har arbeidstakere som omfattes av HTA § 1, i utgangspunktet rett til 
sykelønn fra første sykedag forutsatt at vedkommende har tiltrådt stillingen. Arbeidstaker har da krav på full lønn i 50 uker i 
tillegg til arbeidsgiverperioder. 

 

 
(61) Det er ikke tvilsomt, og det er det heller ikke uenighet om, at disse tariffbestemmelsene oppstiller bedre rettigheter enn 

folketrygdloven på flere punkter. Det er for eksempel ikke krav om forutgående opptjeningstid, sml. folketrygdloven § 8-2. 
Omfanget av sykelønnen er heller ikke begrenset oppad til seks G, sml. folketrygdloven § 8-10. 

 

 
(62) For å ha rett til sykepenger etter folketrygden er det et vilkår at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid må være nedsatt 

med minst 20 prosent, jf. folketrygdloven § 8-13 første ledd annet punktum. Spørsmålet i saken er om dette også er et vilkår 
for rett til sykelønn etter HTA § 8. 

 

 
(63) Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Skjønberg, Stabel, Solbakken og Østvold har kommet til at LO/Fagforbundet må gis 

medhold og vil bemerke: 
 

 
(64) De grunnleggende vilkårene for rett til sykelønn etter HTA § 8 punkt 8.2.1 og 8.2.2 er at arbeidstaker ved sykdom er «i et 

fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid», jf. henvisningen til HTA § 1, og at vedkommende 
«har tiltrådt stillingen». 

 

 
(65) Både heltids- og deltidsansatte er i utgangspunktet omfattet av § 8. Dette er det ikke uenighet om. KS bestrider heller ikke at 

en som bare har en deltidsstilling i kommunen lavere enn 20 prosent, og som er fullt sykemeldt fra denne, vil kunne være 
100 prosent arbeidsufør og kunne ha rett på sykepenger etter HTA § 8. Det er der den deltidsansatte i kommunen i tillegg har 
en stilling hos en annen arbeidsgiver, vilkåret etter folketrygdloven § 8-13, slik KS anfører, ikke vil kunne være oppfylt i 
noen situasjoner. Grunnen er, hevder KS, at arbeidsuførheten da skal beregnes basert på stillingene samlet. Det er ikke 
nødvendig å gå nærmere inn på dette. Dette har ikke betydning for flertallets vurdering. 

 

 
(66) Etter ordlyden oppstiller bestemmelsene i HTA § 8 punkt 8.2.1 og 8.2.2 ikke noe vilkår om at evnen til å utføre 

inntektsgivende arbeid må være nedsatt med minst 20 prosent, og bestemmelsene har ingen henvisning til folketrygdloven § 
8-13. Ordlyden er generell; etter den har en arbeidstaker i utgangspunktet krav på full lønn ved sykdom uavhengig av 
størrelsen på den stillingen vedkommende har i kommunen. Bestemmelsene oppstiller vilkår for rett til sykelønn og regler 
om omfanget av lønnen som i prinsippet kan stå på egne ben. 

 

 
(67) I innledningen til § 8 i HTA står det at 

«[i]tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder følgende:» 
 

 
(68) Forståelsen av denne bestemmelsen var oppe i ARD 2011 175. Arbeidsrettens flertall la da til grunn at det ikke var grunnlag 

for å anse dette som en inkorporering av de til enhver tid gjeldende regler i folketrygdloven. Det ble blant annet vist til at 
ordlyden er tvetydig: 

«Den kan leses både slik at ytelser etter tariffavtalen gjelder uavhengig av rett til ytelser etter 
folketrygdloven, og slik at en forutsetning for rett til ytelser etter tariffavtalen er at det innvilges ytelser 
etter folketrygdloven» (avsnitt 59). 

 

 
(69) Flertallet la videre til grunn at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter i tariffhistorien for å forstå henvisningen til 

folketrygdloven på den siste måten. 
 

 
(70) KS hevder at avgjørelsen ARD 2011 175 ikke er relevant i vår sak fordi den gjaldt forståelsen av et vilkår som er kommet 

direkte til uttrykk i § 8 punkt 8.2.1. 
 

 
(71) Flertallet er ikke enig i dette. Det KS anfører i vår sak, er at folketrygdlovens grunnleggende vilkår for rett til sykepenger 

gjelder for rett til sykelønn etter HTA medmindre det er gjort uttrykkelig unntak fra disse i tariffavtalen. Dette begrunner KS 
først og fremst med henvisningsbestemmelsen i innledningen til HTA § 8. Derved forutsettes det en inkorporasjon. Denne 
kan gjelde vilkår som gjaldt da henvisningen til «rettigheter utover bestemmelsene i folketrygdloven» ble tatt inn i 1979, 
eller de til enhver tid gjeldende vilkår, slik at også senere endringer blir en del av tariffavtalen. 

 

 
(72) Da henvisningen ble tatt inn i 1979, og videreført med HTA 1980–1982, fulgte det ikke et krav om at inntektsevnen må være 

nedsatt med minst 20 prosent av lovteksten i folketrygdloven 1966. Det var heller ikke gitt forskrifter om dette, jf. Fredrik 
W. Ohldieck, Sykelønnsordningen (1981) s. 22. Vilkåret kom først inn i lovteksten med gjeldende folketrygdlov i 1997. I 
NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov er det vist til at regelen svarte til «gjeldende praksis». 

 

 
(73) I ARD 2011 175 avsnitt 60 la Arbeidsretten til grunn at det hadde formodningen mot seg at tariffpartene med henvisningen 

til folketrygdloven mente å tariffeste et vilkår som fulgte av trygderettslig praksis, og som ikke kun leses ut av lovteksten. I 
den saken gjaldt den trygderettslige praksis en regel om at arbeidsforholdet ble ansett avbrutt ved permisjon, og at 
arbeidstaker måtte gjeninntre i sin stilling for å være berettiget til sykepenger etter folketrygdloven. Regelen fulgte av 
«langvarig og sikker praksis» og skrev seg tilbake til tiden før syketrygdens inkorporering i folketrygdloven, jf. Ot.prp.nr.19 
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(1989–1990) punkt 3.1 og ARD 2011 175 avsnitt 60. 
 

 
(74) Det er uklart når den trygderettslige praksisen med krav om at inntektsevnen må være nedsatt med minst 20 prosent, oppstod. 

Det er ikke noe som tyder på at det var snakk om en særlig langvarig praksis i 1979–1980. Etter flertallets syn innebærer 
dette i sterkere grad at det har formodningen mot seg at partene mente å tariffeste en regel som fulgte av trygderettslig 
praksis. 

 

 
(75) Det er heller ikke holdepunkter i tariffhistorien som trekker i en slik retning. Hverken ordlyden i endringene som ble gjort i 

hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser i mars 1979, eller omtalen av endringene i A-rundskrivet av 29. mars 1979 tilsier 
at det var meningen å tariffeste vilkåret som fulgte av trygderettslig praksis. 

 

 
(76) Kravet i trygderettslig praksis om minst 20 prosent nedsatt arbeidsuførhet kan derfor ikke anses å ha blitt en del av HTA da 

henvisningen til folketrygdloven kom inn i 1979. 
 

 
(77) Slik flertallet ser det, er spørsmålet da om henvisningen til folketrygdloven med forskrifter må forstås som en inkorporasjon 

av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, sånn at vilkåret som senere ble lovfestet med folketrygdloven § 8-13 første 
ledd annet punktum, også ble et vilkår for rett til sykelønn etter HTA. 

 

 
(78) I Arbeidsrettens praksis er det lagt til grunn en presumpsjon mot at en lovhenvisning i tariffavtalen skal innebære en 

inkorporasjon av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser. Begrunnelsen er, slik det poengteres i ARD 2011 175 avsnitt 
61, at tariffpartene da «vil miste herredømme over de endringer og tillegg partene har blitt enige om for tariffperioden, noe 
som vil kunne få vidtrekkende konsekvenser». Se også ARD 2012 126 hvor retten påpekte at det måtte foreligge 
«tilstrekkelige klare holdepunkter for å legge til grunn at tariffpartene har overlatt til lovgiver å avgjøre omfanget av den 
tariffestede retten til sykelønn» (avsnitt 60). Dette innebærer at den parten som ønsker en tariffregel som endrer seg med 
loven, har et særlig ansvar for å klargjøre dette overfor motparten, jf. Marianne Jenum Hotvedt, «Tariffavtaler, rettsutvikling 
og organisasjonsfrihet», i Lov og Rett (2017) s. 94. 

 

 
(79) Etter flertallets syn er det ikke grunnlag for å forstå formuleringen «[i]tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder 

følgende:» på en annen måte enn Arbeidsretten som nevnt over gjorde i ARD 2011 175. 
 

 
(80) Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter i tariffhistorien, slik den er fremstilt for retten, til å legge til grunn at partene mente at 

folketrygdlovens til enhver tid gjeldende vilkår for sykepenger må være oppfylt for å ha rett til sykelønn etter HTA, 
medmindre noe annet fremkommer uttrykkelig av tariffavtalen. 

 

 
(81) KS har anført at systematikken som ble gjort med endringene i HTA i mars 1979 og kommentarene til dette i A-rundskrivet, 

viser at det var en slik kobling til folketrygdlovens bestemmelser. Flertallet er ikke enig i dette. 
 

 
(82) Det fremkommer ikke av den nye ordlyden eller A- rundskrivet at meningen var at de til enhver tid gjeldende bestemmelser i 

folketrygdloven skulle være del av tariffavtalen. Tvert imot opplyses det i rundskrivet at deler av folketrygdlovens 
bestemmelser var tatt med «for å dekke et informasjonsbehov». For øvrig viser flertallet til Arbeidsrettens merknader i ARD 
2011 175 avsnitt 61: 

«Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter for å legge til grunn at partene i 1979 mente at enhver senere 
endring i folketrygdloven skulle kunne gripe inn i tariffavtalte rettigheter/plikter. Det bemerkes i denne 
forbindelse at det i KS' A-rundskriv av 29. mars 1979 overhodet ikke er noen kommentarer/bemerkninger 
om at det fra dette tidspunkt skulle skjedd en avgjørende endring av HTA ved at enhver senere lovendring 
i utgangspunktet automatisk ville gjelde som tariffavtalte vilkår. Det vises videre til at de endringer som 
partene avtalte i 1979, hadde sin bakgrunn i oppgjøret i 1978 hvor partene ble enige om å nedsette et 
utvalg som skulle bringe sykelønnsbestemmelsene i HTA «i samsvar med den nye sykelønnsordningen» ... » 

 

 
(83) Flertallet kan heller ikke se at partenes senere opptreden taler for at meningen har vært å inkorporere folketrygdlovens til 

enhver tid gjeldende vilkår for rett til sykepenger. 
 

 
(84) KS har anført at tvisten etter oppgjøret i 1994 og protokollen fra 16. juni samme år viser at folketrygdlovens vilkår gjelder 

medmindre det er gjort uttrykkelig unntak i tariffavtalen. Av protokollen følger det at tvisten hadde sin bakgrunn i 
«redigeringen av Hovedtariffavtalen Kap. 1, § 8 og forståelsen av Folketrygdlovens minimumsinntekt tilsvarende ½ G». 
Videre står det blant annet: 

«Det er enighet mellom partene om [at] de henvisninger til Folketrygdloven som er innarbeidet ved 
redigeringsarbeidet pr. 01.05.1994 for Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ikke innebærer innføring av 
prinsippet i folketrygden om begrensninger i plikten til å betale full lønn under sykdom og den tilsvarende 
bestemmelse om fødselspenger (punktene 8.22.1 og 8.31, annet ledd». 

 

 
(85) Slik flertallet ser det, kan det ikke sluttes noe sikkert av ordlyden i protokollen. De nærmere omstendighetene rundt 

revisjonen og tvisten er i liten grad belyst. Flertallet finner heller ikke at parts- og vitneforklaringene klargjør dette. 
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(86) Etter flertallets oppfatning er det likeledes ikke grunn til å legge avgjørende vekt på at partene i 2004 tok inn en egen 
bestemmelse i HTA § 8 punkt 8.2.2.4 om at arbeidstakere som fortsatte i tjeneste etter fylte 67 år, hadde samme rettigheter til 
sykelønn som arbeidstakere yngre enn 67 år. Bevisførselen om bakgrunnen for bestemmelsen og den tidligere tvisten om 
bestemmelsens forhold til folketrygdloven § 8-51 gir ikke tilstrekkelige holdepunkter til å slutte at partene har hatt en 
forutsetning om inkorporasjon av folketrygdlovens bestemmelser. 

 

 
(87) Flertallet mener tvert imot, slik Arbeidsretten antydet i ARD 2011 175 avsnitt 59, at KS' gjentatte krav om å tariffeste at 

retten til sykelønn etter punkt 8.2.1 uttrykkelig skal knyttes til folketrygdlovens vilkår, tilsier at det ikke var avtalt noen 
inkorporering av folketrygdlovens vilkår. KS fremmet et slikt krav senest i 2014. Alle kravene har blitt avvist. Kravet i 2014 
gikk ut på å fjerne henvisningen til folketrygdloven i innledningen til § 8 og å utforme bestemmelsen om rett til sykelønn slik 
at 

«[a]rbeidstakere som omfattes av § 1, og som fyller vilkårene for rett til sykepenger etter folketrygdloven 
kapittel 8, har rett til full lønn ... » 

 

 
(88) Flertallet kan ikke se at det er holdepunkter for at meningen med kravene, slik KS nå hevder, var å innføre spesifikke vilkår 

som det allerede uttrykkelig var gjort unntak fra, slik at det dreiet seg om innstramning av de bedre rettighetene. Kravene er 
utformet generelt, og det er ikke fremlagt dokumentasjon som støtter en annen forståelse. 

 

 
(89) Flertallet finner heller ikke å kunne legge vekt på hva som er lagt til grunn av KS i medlemsrådgivningen. Basert på parts- og 

vitneforklaringene er det ikke grunnlag for å hevde at LO/Fagforbundet var kjent med denne rådgivningen. Den eldste 
henvendelsen som er fremlagt, er dessuten fra 2010, og sånn sett av nyere dato. Av tilsvarende grunner kan de synspunktene 
om minstekravet til arbeidsuførhet som er kommet til uttrykk i bøkene av Hege Øhrn og Inger-Marie Højdahl i KS, ikke 
tillegges betydning. 

 

 
(90) Det kan også tilføyes at kommunenes personalhåndbøker som er fremlagt i saken, ikke nevner vilkåret om minst 20 prosent 

arbeidsuførhet under omtalen av reglene om sykelønn. Slik flertallet vurderer det, kan omtalen av sykelønnsbestemmelsene i 
personalhåndboken fra 2002 punkt 6.3.2.7, snarere sies å bestyrke at meningen ikke har vært at folketrygdlovens til enhver 
tid gjeldende vilkår for sykepenger skal gjelde medmindre noe fremkommer uttrykkelig av tariffavtalen. 

 

 
(91) At Den norske legeforeningen skal ha forstått det slik at folketrygdlovens krav om minstereduksjon av arbeidsevnen også 

gjelder for rett til sykepenger etter HTA § 8, kan klart nok ikke være avgjørende i tarifforholdet mellom LO/Fagforbundet og 
KS. 

 

 
(92) Flertallet har på denne bakgrunn kommet til at det ikke er et vilkår for rett til sykelønn etter HTA § 8 at evnen til å utføre 

inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent, jf. folketrygdloven § 8-13 første ledd annet punktum. LO med 
Fagforbundet gis medhold i påstandens punkt 1. Det er videre nedlagt påstand om etterbetaling av sykelønn til den berørte 
arbeidstakeren. KS og Lindås kommune har ikke fremmet innsigelser til dette. LO og Fagforbundet må derfor også gis 
medhold i påstandens punkt 2. 

 

 
(93) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Svele og Vassbotn har kommet til at de saksøkte må frifinnes og vil bemerke: 
 

 
(94) Etter mindretallets syn er det naturlig å ta utgangspunkt i ordlyden i HTA § 8 tredje ledd om at «[i]tillegg til folketrygdloven 

med forskrifter gjelder følgende:». Etter denne formuleringen, som avsluttes med kolon, har partene gått rett over til 
tariffregulering av de mer detaljerte bestemmelsene som utbetaling av lønn mv. HTA § 8 tredje ledd har partene tariffestet i 
den innledende delen av § 8, og den må følgelig legges til grunn som en innledende/generell bestemmelse til kapittelets 
øvrige bestemmelser. 

 

 
(95) Ordlyden i § 8 tredje ledd er klar. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det skal tas utgangspunkt i 

folketrygdloven og dens forskrifter i tillegg til de etterfølgende bestemmelsene i § 8. 
 

 
(96) Unntak fra lovens regler krever da holdepunkter i selve tariffavtalen, eventuelt gjennom enighetsprotokoll partene imellom. 

Unntak fra folketrygdlovens sykelønnsregler følger direkte av ordlyden i HTA punkt 8.2.1 og 8.2.2. Men det er ikke gjort 
unntak for lovkravet om at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent. Det finnes heller ikke 
enighetsprotokoller om å gjøre unntak fra dette kravet. 

 

 
(97) En kobling til folketrygdloven var der allerede da formuleringen «[i]tillegg til folketrygdloven med forskrifter gjelder 

følgende:» kom inn med HTA 1980–1982. Dette viser ordlyden partene ble enige om i mars 1979 og KS' merknader til disse 
i A-rundskrivet 29. mars 1979. Historikken fra revisjonen er klar; bestemmelsene i den tidligere § 7 skulle bringes i samsvar 
med den nye sykelønnsordningen som kom per 1. juli 1978, jf. Riksmeglingsmannens møtebok fra revisjonen, som det vises 
til i KS' B-rundskriv 22. juni 1978. I vedlegget til A-rundskriv 29. mars 1979 er det da også et eget punkt II b om rettigheter 
«utover bestemmelsene i folketrygdloven». Det følger av bevisførselen at KS sender rundskrivene til tariffpartene. Dette var 
det ingen uenighet om. At tariffavtalen kobler sine regler til folketrygdloven, har følgelig materiell betydning, og er ikke bare 
av informasjonshensyn. Dette er da heller ikke unaturlig ettersom partene vanskelig kan regulere alle sider knyttet til 
sykelønnsrettigheter i tariffavtalen. 
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(98) Det kan ikke være avgjørende at kravet om minst 20 prosent reduksjon i arbeidsevnen ikke fulgte av lovteksten i 1979. Det 
fremgikk uttrykkelig av folketrygdloven av 1966 at departementet, senere Rikstrygdeverket, kunne gi nærmere regler om 
dette. Det må da være tilstrekkelig at regelen fulgte av trygdemyndighetens praksis og senere ble lovfestet i folketrygdloven 
§ 8-13. Det skal påpekes at også andre generelle vilkår i kapittel 8 som § 8-3 første ledd og § 8-3 annet ledd har gjort det 
nødvendig for partene med særskilt regulering for å gjøre unntak fra de generelle reglene, se avsnitt 100-101 under. 

 

 
(99) Systematikken i HTA § 8 og partenes etterfølgende opptreden tilsier også at folketrygdlovens generelle vilkår gjelder så 

lenge bedre rettigheter ikke følger direkte av særskilte bestemmelser i HTA § 8 eller enighetsprotokoller. 
 

 
(100) Unntak fra kravet om minsteinntekt etter de generelle bestemmelsene i kapittel 8 i folketrygdloven § 8-3 annet ledd kan ikke 

utledes direkte av HTA § 8 punkt 8.2.1 eller 8.2.2. Protokollen av 16. juni 1994 viser at KS har gått med på at dette lovkravet 
likevel ikke skal gjelde. Dette må ha bygget på en felles forutsetning om at folketrygdloven gjaldt som et utgangspunkt. 
Protokollen var da nødvendig for å slå fast unntaket fra loven. 

 

 
(101) Særregelen om sykelønnsrettigheter for arbeidstakere som fyller 67 år, slik bestemmelsen lød da den kom inn i HTA punkt 

8.2.2.4 i 2004, tilsier det samme. Det ble da regulert at arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år, skulle ha 
samme rettigheter til lønn ved sykdom som arbeidstakere yngre enn 67 år. Det ville ikke ha vært noen grunn til å tariffeste 
dette hvis partenes forutsetning ikke var at folketrygdloven § 8-3 første ledd gjaldt som et utgangspunkt. Dette viser også 
enighetsprotokollen fra 2014. Også på dette punkt gav KS en bedre rettighet enn etter folketrygdloven. 

 

 
(102) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 

 

Slutning 
 

1. Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser i § 8 om sykelønn i tariffperioden 2016-2018 er slik å 
forstå at folketrygdlovens vilkår om at arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20 prosent, jf. 
folketrygdloven § 8-13, ikke gjelder for personer ansatt i kommunen, uavhengig av stillingsprosent 
og om de også har ansettelsesforhold utenfor kommunen. 

 

2. Lindås kommune plikter å etterbetale sykelønn til arbeidstaker i samsvar med påstandens punkt 1. 
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Arbeidsretten - Dom. - AR-2018-20 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom. 
Dato 2018-10-22 
Publisert AR-2018-20 
Stikkord Rett til landlov. 
Sammendrag Saken gjaldt tvist om forståelsen av tariffavtalens punkt 3.7 om ansattes rett til å gå 

i land i sin fritid og vilkårene for rett til kompensasjon etter nektet landlov. 
(Sammendrag ved Lovdata). 

Saksgang Saksnr: 7/2018 Lnr.: AR-2018-20. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge med IndustriEnergi (Advokat Håkon Angell) mot 1. 

Norges Rederiforbund 2. COSL Offshore Drilling Europe AS 3. Saipem S.p.A 
Norwegian Branch (Advokat Are Gauslaa med rettslig medhjelper: Thomas Aa. 
Rasmussen). 

Forfatter Jakob Wahl, Alexander Næss Skjønberg, Steinar Tjomsland, Unni Rasmussen, 
Margunn Sørskår, Per Østvold og Magne Braadland. 

 
 

 
 

 
(1) Saken gjelder tvist om forståelsen av tariffavtalens punkt 3.7 om ansattes rett til å gå i land i sin fritid 

og vilkårene for rett til kompensasjon etter nektet landlov. 
 

 
(2) Sakens tariffrettslige ramme 
 

 
(3) Mellom Norges Rederiforbund (NR) på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og 

IndustriEnergi (IE) på den andre er det for perioden 1. juni 2016 – 31. mai 2018 inngått tariffavtaler 
for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte 
innretninger på norsk kontinentalsokkel. I det etterfølgende er denne også benevnt Riggavtalen. I 
overenskomstens punkt 3 er det bestemmelser om arbeidstid og skiftordninger. Punkt 3.7 Rett til å gå i 
land på fritid lyder: 

«Under innretningens opphold i havn eller på annen sikker ankerplass inshore, under verkstedopphold 
og opplag nær land har en ansatt rett til å gå i land i sin fritid med mindre det er påkrevet at han blir om 
bord av hensyn til de ombordværendes, innretningens eller utstyrets sikkerhet, utføring av nødvendig 
arbeid om bord, innretningens forestående avreise eller forhaling, eller som følge av myndighetenes pålegg. 
Blir en ansatt pålagt å holde seg om bord i fritiden uten at dette skjer på grunn av hans eget forhold, eller 
som en følge av bestemmelser fattet av offentlig myndighet, skal han ha godtgjøring med kr 50,- pr. time. 

For såvidt det med hensyn til kostnadene og omstendighetene forøvrig kan skje, skal plattformsjef, uten 
utgift for mannskapet, sørge for slikt båtsamband at mannskapet kan nytte sin rett til å gå i land. 

Bestemmelsene i dette punkt gjelder ikke der innretningene er på kontrakt og operatøren av 
beredskapshensyn forlanger full bemanning. Bestemmelsene gjelder heller ikke der de tekniske forhold 
gjør det sikkerhetsmessig risikabelt å entre innretningen uten ved bruk av helikopter.» 

 

 
(4) Tariffhistorikken 
 

 
(5) Bestemmelse om retten til å gå i land på fritiden kom inn i overenskomsten mellom LO/Norsk Sjømannsforbund og 

daværende Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer (ASO – nå NR) i 1984. § 3 f lød: 

«Vedrørende den ansattes rett til å gå i land på sin fritid når fartøyet ligger under land, på verksted, 
opplag o.l., legges sjømannslovens § 44 til grunn.» 

 

 
(6) Sjømannsloven § 44, som regulerte sjømannens rett til å gå i land i sin fritid, første og andre ledd lød: 
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«Under skipets opphold i havn eller på annen sikker ankerplass har en sjømann rett til å gå i land i sin 
fritid med mindre det er påkrevd at han blir om bord av omsyn til de ombordværendes, skipets eller 
lastens sikkerhet, utføring av nødvendig skipsarbeid eller skipets forestående avreise eller forhaling. 

Blir en sjømann pålagt å holde seg om bord i fritiden uten at dette skjer på grunn av hans eget forhold, 
eller som følge av at myndighetene på vedkommende sted nekter ham landlov, skal han ha en passende 
godtgjøring.» 

 

 
(7) I 1988 overtok Norsk Olje- og Petrokjemisk- Fagforbund (NOPEF – nå IE) avtaleretten for de flyttbare innretningene fra 

Sjømannsforbundet. Under tariffrevisjonen i 1990 ble henvisningen til sjømannsloven fjernet, og det ble i stedet i punkt 3.7 
gitt en egen bestemmelse om retten til landlov. Første ledd lød: 

«Under fartøyets opphold i havn eller på annen sikker ankerplass under verkstedopphold og opplag nær 
land har en ansatt rett til å gå i land i sin fritid med mindre det er påkrevet at han blir om bord av hensyn 
til de om bordværendes, fartøyets eller utstyrets sikkerhet, utføring av nødvendig arbeid om bord, 
innretningens forestående avreise eller forhaling, eller som følge av myndighetenes pålegg. Blir en ansatt 
pålagt å holde seg om bord i fritiden uten at dette skjer på grunn av hans eget forhold, eller som følge av 
bestemmelser fattet av offentlig myndighet, skal han ha godtgjøring som for ventetid ved forsinket 
mannskapsbytte.» 

 

 
(8) Ved tariffrevisjonen i 2000 fikk bestemmelsen den ordlyden som den har i dag. I punkt 11 i protokollen fra forhandlingene 

fremgikk følgende: 

«3.7 Rett til å gå på land i fritid 

I første avsnitt endres første og siste del slik: 

Under innretningens opphold i havn eller på sikker ankerplass in shore, under verkstedopphold ... ... 

... . skal han ha godtgjøring med NOK 50,- pr. time.» 
 

 
(9) Nærmere om bakgrunnen for tvistene 
 

 
(10) Det spørsmålet som saken reiser, har sin bakgrunn i to tvister i hhv. COSL Offshore Drilling Europe AS (COSL) og Saipem 

S.p.A Norwegian Branch (Saipem). Tvisten i COSL har sin bakgrunn i en streik knyttet til Oljeserviceavtalen mellom 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)/Norsk olje og gass (NOG) og LO/IE. Streiken medførte at daværende Statoil i brev 
av 23. september 2016 meddelte COSL at streiken innebar en force majeure-situasjon som løste selskapet fra dets 
kontraktsforpliktelser. Riggen COSL Promotor ble som følge av dette bragt inn til land og lå i Fensfjorden fra 30. september 
til 11. oktober 2016. De ansatte fikk i perioden ikke landlov på sin fritid. Det ble avholdt tvistemøte mellom bedriften og de 
tillitsvalgte 21. oktober 2016. Det ble skrevet slik protokoll fra dette møtet: 

«I forbindelse med streiken på oljeservice området og de som var ombord, er det oppstått uenighet om 
det er rett på nektet landlov når riggen var seilt inn mot land etter Statoil ikke ville ha operasjon offshore. 

Industri Energi, SAFE og DSO sitt syn på saken: 

Med referanse til tariffens punkt 3.7 mener Industri Energi, SAFE og DSO at medlemmer som var 
ombord på riggen skal ha rett på dette tillegget, da vi ikke har mottatt noen dokumentasjon på at de 
kommer inn under unntakene i nevnte punkt. 

Bedriften sitt syn: 

Bedriften viser til at riggen ikke var i verksteds- eller opplagsmodus som er det bestemmelsen gjelder, 
men derimot var i full standby i Fensfjorden klar til å seile ut på kort varsel. 

Partene kom ikke til enighet under drøftingene.» 
 

 
(11) Forhandlingsmøte mellom IE og NR ble avholdt 16. november 2016. Partene viste til den lokale tvisteprotokollen og de 

anførsler som der fremkom. Partene kom ikke til enighet. 
 

 
(12) Forhandlingsmøte mellom LO og NR ble avholdt 2. mai 2017. Protokollen fra møtet lyder: 

«Det ble vist til tvisteprotokoller mellom IE og NR av 16. november 2016. 

Partene innledet forhandlinger etter Hovedavtalen punkt 2.4. 

LO anførte:  

LO og IE anfører at både de faktiske og rettslige vilkårene for de ansattes rett til å gå i land i sin fritid 
var i dette tilfellet oppfylt, jf. overenskomstens pkt. 3.7. Bestemmelsens virkeområde er ikke begrenset til 
'verksteds- eller opplagsliknende forhold' men dekker også sikker ankerplass inshore. Det forelå heller 
ingen øvrige forhold som gjorde tilstedeværelse om bord påkrevet. De ansatte det gjelder vil da ha rett til 
godtgjøring med kr 50,- pr time, og det vil bli fremsatt krav om etterbetaling i tråd med dette. 

NR anførte:  

Norges Rederiforbund støttet bedriften i at den aktuelle situasjonen ikke faller inn under virkeområdet 
for overenskomsten punkt 3.7 da vi ikke kan se at innretningen hadde et opphold/en passiv modus som ved 
verkstedsopphold eller på opplag. 

Partene kom ikke til enighet.» 
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(13) Tvisten i Saipem har sin bakgrunn i at riggen SSDR Scarabeo 8 etter et verkstedsopphold lå i fjorden utenfor Ølen i 
tidsrommet 9. desember til 20. desember 2016. De ansatte fikk ikke anledning til å gå i land i sin fritid. Lokalt tvistemøte ble 
avholdt 20. desember 2016. Fra dette møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«Situasjonsbeskrivelse: 

SSDR Scarabo 8 lå fra 09 desember kl 16 – tirsdag 20 desember 2016 i fjorden på sjøprøver i fjorden 
utenfor Ølen etter landligge fra august til desember 2016. 

De ansatte fikk ikke anledning til å gå i land i sin fritid ombord. 

Foreningens påstand: 

SEA krever at medlemmer som ikke har blitt gitt muligheten til å gå på land i sin fritid skal ha 
kompensert iht. tariffens pkt. 3.7. 

Bedriftens påstand: 

Bedriften viser til at riggen i den aktuelle perioden ikke var i verksteds- eller opplagsmodus som er det 
bestemmelsen i punkt 3.7 gjelder, riggen var derimot under sjøprøver.» 

 

 
(14) Forhandlingsmøte mellom IE og NR ble avholdt 8. mars 2017. Protokollen fra møtet lyder: 

«Partene viste til lokal tvisteprotokoll i datert 20. desember 2016 vedrørende overenskomsten punkt 3.7. 

IE støttet klubben i det man mente at de ansatte som ble nektet landlov har rett på kompensasjon etter 
3.7. 

NR viste til at riggen på det aktuelle tidspunktet var under DP-testing/sjøprøver og at dette ikke naturlig 
dekkes av de situasjoner som er beskrevet i punkt 3.7. Dette standpunktet er velkjent for IE da et tidligere 
tilfelle er behandlet på møtene 22. november og 15. januar 2014, jf. sentral protokoll av 15. januar 2014. 

Partene kom ikke til enighet.» 
 

 
(15) Forhandlingsmøte mellom LO og NR ble avholdt 2. mai 2017. Fra møtet ble det skrevet slik protokoll: 

«Det ble vist til tvisteprotokoll mellom IE og NR av 8. mars 2017. 

Partene innledet forhandlinger etter Hovedavtalen punkt 2.4. 

LO anførte:  

LO og IE anfører at både de faktiske og rettslige vilkår for de ansattes rett til å gå i land i sin fritid var i 
dette tilfellet oppfylt, jf. overenskomsten pkt. 3.7. Bestemmelsens virkeområde er ikke begrenset til 
'verksteds- eller opplagsliknende forhold' men dekker også sikker ankerplass inshore. Det forelå heller 
ingen øvrige forhold som gjorde tilstedeværelse om bord påkrevet. De ansatte det gjelder vil da ha rett til 
godtgjøring med kr 50,- pr time, og det vil bli fremsatt krav om etterbetaling i tråd med dette. 

NR anførte:  

Norges Rederiforbund støttet bedriften i at den aktuelle situasjonen ikke faller inn under virkeområdet 
for overenskomsten punkt 3.7 da vi ikke kan se at innretningen hadde et opphold/en passiv modus som ved 
verkstedsopphold eller opplag. 

Partene kom ikke til enighet.» 
 

 
(16) LO med IE tok ut stevning for Arbeidsretten 19. mars 2018. NR innga tilsvar 25. april 2018. Hovedforhandling ble avholdt 

17. og 18. september 2018. Tre partsrepresentanter og seks vitner avga forklaring. Dommen er på grunn av reisefravær blant 
rettens medlemmer avsagt fire dager etter fristen på fire uker i arbeidstvistloven § 56 andre ledd. 

 

 
(17) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(18) Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi har i korte trekk anført: 
 

 
(19) Riggavtalen punkt 3.7 hjemler rett for de ansatte til å gå i land på sin fritid i fire ulike situasjoner. Dette er når riggen har 

opphold i havn, når den oppholder seg på annen sikker ankerplass inshore, er ved verkstedsopphold og når den er i opplag. 
Alternativet «opphold ... på annen sikker ankerplass» omfatter innretninger som oppholder seg på dynamisk posisjonering 
inshore. 

 

 
(20) Ordlyden gir klar støtte for en slik forståelse. Dynamisk posisjonering er å anse som en sikker ankerplass. Begrepet 

«opphold» i bestemmelsen gir ingen føringer for hvor riggen må ligge for at mannskapet skal ha rett til landlov. «Opphold» 
sier heller ikke noe om måten riggen oppholder seg på. Å begrense landlov til de tilfeller en rigg har opphold på anker, vil 
innebære en innskrenkende tolkning av bestemmelsen. Dersom partene hadde ment at retten til landlov bare skulle gjelde når 
riggen er ankret opp, burde det ha fremgått klart av ordlyden. «Sikker ankerplass» må forstås som en sikker plass hvor rigger 
oppholder seg i ro og ikke at den nødvendigvis må være på anker. 

 

 
(21) Dynamisk posisjonering er en like sikker måte for en rigg å oppholde seg i ro på som det å ligge fortøyd til kai. Dynamisk 

posisjonering benyttes når riggen opererer offshore mens det foretas boring. Det bestrides at en rigg som er på dynamisk 
posisjonering, er å anse som underveis slik det er definert i sjøveisreglene. Begrepet «underveis» gir intet bidrag til 
tolkningen. Når riggen ligger på dynamisk posisjonering, beveger den seg ikke fra et sted til et annet – den ligger i ro. 
Dynamisk posisjonering er et alternativ til bruk av anker. Det er irrelevant hvorvidt det er plikt til å ha los om bord mens 
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riggen ligger på dynamisk posisjonering. Poenget er at den da ligger i ro på en like sikker måte som om den skulle være 
fortøyd ved hjelp av anker. 

 

 
(22) Tariffhistorikken taler klart for at dynamisk posisjonering må likestilles med oppankring. Det er ingen holdepunkter for at 

partene har ment at offentligrettslig regulering om sjøfart skal tillegges betydning for forståelsen av tariffavtalen. Da 
henvisningen til sjømannsloven § 44 ble tatt ut ved revisjonen i 1990, og retten til landlov ble utvidet til å omfatte flere 
situasjoner enn hva som fulgte av sjømannsloven, var dynamisk posisjonering en vel kjent oppankringsmåte. 
Overenskomstens lønnsbestemmelser omfattet DP-operatører. Innholdet i bestemmelsen ble presisert ved tariffrevisjonen i 
2000. Dersom NR mente retten til landlov ikke gjaldt ved dynamisk posisjonering, hadde forbundet en klar foranledning til å 
gjøre sitt syn kjent overfor NOPEF, noe som ikke ble gjort. 

 

 
(23) Formålet med bestemmelsen er å gi de ansatte rett til å gå i land i sin fritid. Dynamisk posisjonering benyttes i utstrakt grad 

som alternativ til oppankring ved kai. Dersom retten til landlov ikke gjelder når en rigg har opphold på dynamisk 
posisjonering, vil retten til landlov bli begrenset. 

 

 
(24) Praksis underbygger LO/IEs forståelse. Praksis i seg selv må tillegges betydelig vekt og er et selvstendig bærende element 

for forståelsen. Det er dokumentert at tillegg er blitt tilstått ansatte som er blitt nektet å gå i land på sin fritid når rigger har 
ligget på dynamisk posisjonering. Det må legges til grunn at dette har vært praksis i bransjen. Partene klargjorde forståelsen 
av bestemmelsen ved tariffrevisjonen i 2000. IE har foretatt undersøkelser, og det er ikke registrert uløste tvistesaker før de 
som er bakgrunn for denne saken. Manglende klargjøring fra NRs side underbygger hvordan bestemmelsen er forstått og blitt 
praktisert. 

 

 
(25) Selskapene opptrådte tariffstridig ved ikke å tilstå de ansatte godtgjøring i henhold til overenskomstens bestemmelse da de 

ble nektet å gå i land i sin fritid i de angitte tidsrom. Riggene oppholdt seg på sikre ankerplasser i overenskomstens forstand. 
Pålegget om å holde mannskapet om bord på riggene kunne ikke hjemles i punkt 3.7 første ledd siste setning. Det er 
selskapene som må bære risikoen for at mannskapet ble holdt om bord. Det bestrides at det var noen sikkerhetsmessig risiko 
forbundet med å frakte mannskapet til og fra land med båt. Riggene lå i ro ved dynamisk posisjonering. I de angjeldende 
tidsrommene var det daglig utstrakt båtanløp i forbindelse med frakt av utstyr og servicepersonell som utførte 
vedlikeholdsoppdrag om bord på riggene. 

 

 
(26) Selskapene plikter å etterbetale de berørte arbeidstakere godtgjøring i henhold til bestemmelsen. Vanligvis gjelder ikke 

etterbetalingsplikten lenger enn til markeringstidspunktet, dvs. det tidspunkt da tvisten ble tatt opp lokalt. Det foreligger 
imidlertid særlige grunner til at virkningstidspunktet settes til et tidligere tidspunkt enn dette. Begge de omtvistede forhold 
saken omfatter, oppsto i tid etter at de sentrale parter hadde en tvisteprotokoll om det samme tema. Selskapene hadde ingen 
grunn til å forvente eller innrette seg på at manglende utbetaling av tillegget ville bli akseptert. Under enhver omstendighet 
ble tvistene reist umiddelbart i etterkant av de aktuelle tidsrom landlov ble nektet. 

 

 
(27) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger m.v. mellom Landsorganisasjonen i 
Norge/Industri Energi og Norges Rederiforbund for tariffperioden 2016–2018 punkt 3.7 er slik å forstå at 
alternativet «opphold ... på annen sikker ankerplass inshore» også vil kunne omfatte innretninger som 
oppholder seg på dynamisk posisjonering (DP) på sikker ankerplass inshore. 

2. COSL Offshore Drilling Europe AS handlet tariffstridig ved ikke å utbetale godtgjøring i henhold til 
overenskomstens punkt 3.7 første ledd siste setning til ansatte ved riggen COSL Promoter i tidsrommet 
30.09. – 11.10.16. 

3.Saipem S.p.A Norwegian Branch handlet tariffstridig ved ikke å utbetale godtgjøring i henhold til 
overenskomstens punkt 3.7 første ledd siste setning til ansatte ved riggen SS DR Scarabeo 8 i tidsrommet 
09.12.-20.12.16. 

4. COSL Offshore Drilling Europe AS plikter å etterbetale de berørte arbeidstakere 

5. Saipem S.p. A Norwegian Branch plikter å etterbetale de berørte arbeidstakere.» 
 

 
(28) Norges Rederiforbund, COSL Offshore Drilling Europe AS og Saipem S.p.A Norwegian Branch har i korte trekk anført: 
 

 
(29) Formuleringen «opphold på ... sikker ankerplass inshore» omfatter ikke rigger som er dynamisk posisjonert inshore. 

Utgangspunktet for tolkningen er en objektiv språklig forståelse av «sikker ankerplass». Dette tilsier at riggen må være 
ankret opp. Bestemmelsen må forstås ut fra en kontekstuell sammenheng der bransjeterminologi gir veiledning. 
Henvisningen til sjømannsloven § 44 ble tatt ut av overenskomsten i 1990, men det var de samme begrep som ble tatt inn i 
teksten i overenskomsten. Overenskomsten må forstås på samme måte som sjømannsloven. Retten til landlov gjaldt i de 
tilfeller fartøyet var fortøyd eller lå til ankers. Uttrykket «sikker ankerplass» i overenskomstens forstand må forstås på 
samme måte. 

 

 
(30) Begrepet «sikker ankerplass» har en rettslig betydning i det maritime regelverket. En rigg som er dynamisk posisjonert, er 

«underveis». Et fartøy som ikke ligger til ankers, og ikke er gjort fast til land eller står på grunn, er ifølge sjøveisreglene å 
anse som «underveis». Det er losplikt for rigger som er dynamisk posisjonert. Losplikten opphører først når fartøyet er 
sikkert oppankret. Rapporteringspliktig ankomst- og avgangstid er knyttet til at fartøyet er fortøyd eller at anker er lagt ut. 

1176



Det er videre ulike bemanningsregler for fartøy som er dynamisk posisjonert og fartøyer som er ankret opp. 
 

 
(31) Det er ingen holdepunkter i tariffhistorien som tilsier at dynamisk posisjonering skal likestilles med sikker ankerplass. Det 

kan ikke legges til grunn noen felles partsforutsetning som tilsier at retten til landlov er utvidet til også å omfatte rigger som 
er dynamisk posisjonert. 

 

 
(32) Praksis gir ingen støtte for LO/IEs forståelse. Manglende tvister knyttet til forståelsen av bestemmelsen kan ikke tas til 

inntekt for at bransjepraksis har vært å tilstå tillegg når landlov er blitt nektet på rigger som har ligget dynamisk posisjonert. 
 

 
(33) LO/IEs forståelse av bestemmelsen, og den påstand som er blitt nedlagt, innebærer at bestemmelsen blir uhyre vanskelig å 

praktisere. Det gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og ansatte å knytte retten til landlov til innretninger som har sikker 
ankringsplass. 

 

 
(34) Formålet med bestemmelsen er å gi mannskapet anledning til å gå i land når reisen er avsluttet. Den er ikke ment å være en 

betalingsbestemmelse. 
 

 
(35) COSL og Saipem har ikke begått tariffbrudd ved å unnlate å betale tillegg da mannskapet ble nektet landlov. COSL 

Promotor lå på dynamisk posisjonering i Fensfjorden som følge av at Statoil varslet force majeure som følge av streik blant 
andre av IEs medlemmer. Innretningen måtte holdes stand-by for å kunne gjenoppta arbeidet på kort varsel. I denne 
situasjonen var det ikke aktuelt å innrømme mannskapet landlov. Scarabeo 8 hadde ligget ved kai i lang tid før den beveget 
seg ut i Ølensfjorden for testing/sjøprøver, og den lå på dynamisk posisjonering. Det ville ikke vært sikkerhetsmessig 
forsvarlig å frakte mannskapet i deres friperioder til og fra land med båt. Båttransport ville dessuten medført merarbeid for 
mannskapet som arbeidet med testing/sjøprøver. 

 

 
(36) Det foreligger ikke tilstrekkelige særlige grunner til at etterbetalingskravet skal strekke seg lenger tilbake i tid enn 

markeringstidspunktet. 
 

 
(37) Det er nedlagt slik påstand: 

«De saksøkte frifinnes.» 
 

 
(38) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(39) Arbeidsretten er kommet til at de saksøkte må frifinnes, og vil bemerke: 
 

 
(40) Retten til landlov i overenskomsten punkt 3.7 gjelder når innretningen (fartøyet/riggen) oppholder seg «i havn eller på annen 

sikker ankerplass inshore, under verkstedsopphold og når den er i opplag nær land». Spørsmålet i saken er om en rigg som 
ligger dynamisk posisjonert, er å anse som å ha opphold «på annen sikker ankerplass». 

 

 
(41) Dynamisk posisjonering er betegnelsen på at en rigg eller et fartøy holdes i posisjon ved hjelp av flere propeller i stedet for 

ankere. Propellene drives av diesel-elektriske motorer som styres fra en datamaskin. Det er et datastyrt navigasjonssystem 
som bruker satellittkommunikasjon for å holde fartøyet i samme posisjon uansett bølger, vind og strøm i havet. I forbindelse 
med olje- og gassleting til havs ble dynamisk posisjonering første gang tatt i bruk i 1961. Det første norske dynamiske 
posisjoneringsanlegget ble montert om bord på et fartøy i 1977. 

 

 
(42) Det følger av lospliktforskriften § 3 at «fartøy er lospliktig når det er underveis i farvann som er definert som lospliktig». 

Ordet «underveis» betyr ifølge definisjonen i sjøveisreglene «at et fartøy ikke ligger til ankers eller er gjort fast til land eller 
står på grunn». På forespørsel fra advokat Rasmussen i NR har Henning Osnes Teigene i Sjøsikkerhetsavdelingen i 
Kystverket opplyst at fartøy som bruker dynamisk posisjonering, vil være «omfattet av begrepet «underveis» slik det er brukt 
i lospliktforskriften og dermed lospliktig». Han uttaler videre at «vi har eksempel på at fartøy som bruker DP og tester utstyr 
i åpne og oversiktlige fjorder gis delvis fritak fra losplikten». 

 

 
(43) Den offentligrettslige reguleringen av losplikt og definisjoner i denne sammenheng er imidlertid ikke avgjørende for 

tolkningen av tariffavtalens bestemmelser og hvordan retten til landlov skal bedømmes for fartøy eller rigger som er 
dynamisk posisjonert. 

 

 
(44) Utgangspunktet ved tariffavtaletolkning er en objektiv språklig forståelse av ordlyden. For at en innretning skal sies å ha 

opphold på en «sikker ankerplass», må innretningen, slik Arbeidsretten ser det, ha ankret opp, dvs. ha kastet anker eller ligge 
fortøyd til kai. Selv om dynamisk posisjonering er en alternativ måte å holde innretningen i ro på, er det noe annet enn å ha 
opphold på en sikker ankerplass. Dersom retten til landlov også skal omfatte dynamisk posisjonerte rigger, vil det innebære 
et utvidet anvendelsesområde i forhold til det en naturlig forståelse av ordlyden tilsier. 

 

 
(45) Spørsmålet blir da om det foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at alternativet «sikker ankerplass» i punkt 3.7 i 

Riggavtalen skal forstås slik at det også kan omfatte innretninger som ligger dynamisk posisjonert. 
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(46) I overenskomsten frem til og med perioden 1988–1990 ble sjømannslovens § 44 lagt til grunn for retten til landlov. Etter 

denne bestemmelsen hadde sjømannen rett til å gå i land på sin fritid når skipet oppholdt seg «i havn eller på annen sikker 
ankerplass». I overenskomsten 1990–1992 ble henvisningen til sjømannsloven tatt ut, og vilkårene for landlov ble regulert i 
punkt 3.7. Vilkårene for landlov ble da de samme som etter sjømannsloven, samt at «under verkstedopphold og opplag nær 
land» ble føyd til. Det ble foretatt en mindre redaksjonell endring av bestemmelsen ved tariffrevisjonen i 2000, men dette er 
uten betydning for spørsmålet i vår sak. Ut fra bevisførselen legger Arbeidsretten til grunn at tvistespørsmålet i saken ikke 
har vært tema mellom partene ved tarifforhandlingene. Noen felles partsforutsetning om at retten til landlov også gjelder 
rigger som er dynamisk posisjonert, kan ikke legges til grunn. 

 

 
(47) Begge parter har gjort gjeldende at praksis blant selskaper som er bundet av Riggavtalen, taler for deres syn. Ut fra det som 

kom frem under hovedforhandlingen, har praksis vært varierende. Arbeidsretten finner ikke å kunne tillegge den påberopte 
praksis noen betydning. 

 

 
(48) Retten til landlov ble tatt inn i selve overenskomsten i 1990. På dette tidspunkt var dynamisk posisjonering blitt tatt i bruk for 

å holde borerigger i posisjon både ved arbeid offshore og som alternativ til oppankring ved kai. I overenskomsten 1990–1992 
var DP-operatør en egen stillingsbetegnelse med særskilt lønnsgruppeplassering. Slik Arbeidsretten ser det, var det NOPEF 
som den gang, eventuelt ved senere tariffrevisjoner, hadde oppfordring til å få overenskomstfestet at retten til landlov også 
kunne omfatte dynamisk posisjonerte rigger. I en slik situasjon må IE bære risikoen for egne forutsetninger om 
bestemmelsens rekkevidde. 

 

 
(49) Det er, slik Arbeidsretten ser det, ingen holdepunkter for at dynamisk posisjonerte rigger skal likestilles med rigger som 

ligger på sikker ankerplass når det gjelder ansattes rett til å gå i land i sin fritid etter Riggavtalens punkt 3.7. 
 

 
(50) Med den forståelse av punkt 3.7 som Arbeidsretten er kommet til, opptrådte ikke COSL Offshore Europe AS og Saipem 

S.p.A Norwegian Branch tariffstridig ved ikke å betale godtgjøring til ansatte som ble nektet landlov på riggene COSL 
Promotor i tidsrommet 30. september – 11. oktober 2016 og SSDR Scarabeo 8 i tidsrommet 9. desember – 20. desember 
2016. 

 

 
(51) Dommen er enstemmig. 

 

Slutning 
 

De saksøkte frifinnes. 

1178



Arbeidsretten - Kjennelse. - AR-2018-17 
 
 

Instans Arbeidsretten – Kjennelse. 
Dato 2018-09-06 
Publisert AR-2018-17 
Stikkord Prosess – forhandlingskrav. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om avvisning av søksmål om den generelle forståelsen av 

ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen LO-NHO. NHO påstod saken avvist 
fordi det ikke forelå en tvist som var behandlet i samsvar med 
forhandlingsordningen i Hovedavtalen LO.NHO § 2-3. Arbeidsretten kom til at det 
i ordlyd, historikk, praksis og reelle hensyn ikke var tilstrekkelige holdepunkter for 
å legge til grunn at Hovedavtalen § 2-3 begrenset tariffpartenes søksmålsrett etter 
arbeidstvistloven § 35 første ledd jf. § 33 andre ledd sammenholdt med § 45 fjerde 
ledd. Søksmålet måtte derfor fremmes til behandling i Arbeidsretten. 

Saksgang Saksnr: 9/2018 Lnr.: AR-2018-17. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge (Advokat Edvard Bakke) mot Næringslivets 

Hovedorganisasjon (Advokat Kurt Weltzien). 
Forfatter Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet, Karin M. Bruzelius, Unni Rasmussen, Niels 

Selmer Schweigaard, Per Østvold, Axel Thuve. 
 

 
 

 
 
 
Saken gjelder: 
Spørsmål om avvisning av søksmål. 
 
(1) Saken gjelder spørsmål om avvisning av søksmål om forståelsen av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 

fordi saken ikke har vært tvisteforhandlet i samsvar med forhandlingsordningen i Hovedavtalen § 2-3 
på grunnlag av en lokal uenighet eller saksforhold. 

 

 
(2) Bakgrunnen for søksmålet for Arbeidsretten er en tvist om gyldigheten av oppsigelse av arbeidstakere 

i Skanska Norge AS (Skanska). Ved Borgarting lagmannsretts dom 12. februar 2018 (LB-2017-
75155) ble oppsigelsene kjent ugyldige. Lagmannsretten kom blant annet til at Skanska hadde anvendt 
ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 uriktig ved utvelgelsen av arbeidstakere som skulle sies 
opp. Om forståelsen av Hovedavtalen § 8-2 uttaler lagmannsretten: 

«Bestemmelsen [i Hovedavtalen § 8-2] forutsetter at bedriften som hovedregel følger ansiennitetsprinsippet 
ved innskrenkninger, men åpner for at det kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn. Det 
innebærer ikke bare at ansienniteten er ett av flere saklige utvelgelseskriterier, men at tjenestetid i bedriften 
skal være utgangspunktet for utvelgelsen. Ved en bemanningsreduksjon er utgangspunktet derfor at det er 
de siste ansatte som må gå, med mindre det etter en konkret vurdering er saklig grunn for unntak. 

Lagmannsretten mener at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en vurdering av arbeidstakernes 
kvalifikasjoner og antar at unntaket omfatter mer enn «nøkkelpersoner», det vil si arbeidstakere som er 
helt nødvendige for fortsatt drift. ... Derimot kan det ikke være anledning til å forlate ansiennitet som 
hovedregel og utgangspunkt, slik Skanska etter lagmannsrettens mening her har gjort.» 

 

 
(3) Skanska anket 12. mars 2018 lagmannsrettens dom til Høyesterett. NHO erklærte partshjelp samme dag på vegne av 

Skanska. I erklæringen om partshjelp gjorde NHO gjeldende at lagmannsretten hadde bygget på en uriktig tolkning av 
Hovedavtalen § 8-2 og anvendt ansiennitetsprinsippet feil. NHO anførte også at det var feil når lagmannsretten uttalte at 
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bedriften «som hovedregel» skulle anvende ansiennitet. Etter NHOs syn ga § 8-2 anvisning på en sluttkontroll av om det var 
saklig grunn til å fravike ansiennitet for den enkelte arbeidstaker, hvor ansiennitet var ett av flere momenter. Høyesteretts 
ankeutvalg tillot 20. april 2018 (HR-2018-735-U) anken fremmet. 

 

 
(4) LO var uenig i at lagmannsretten hadde bygget på en uriktig forståelse av Hovedavtalen. På bakgrunn av erklæringen om 

partshjelp krevde LO forhandlingsmøte med NHO i medhold av Hovedavtalen § 2-3 nr. 5. Tvisteforhandlinger ble 
gjennomført 20. mars 2018. LO viste til at det var Arbeidsretten som med bindende virkning kunne fastslå innholdet i 
Hovedavtalen § 8-2, og at tolkningsspørsmålet kunne bringes inn for Arbeidsretten selv om det ikke forelå en lokal tvist om 
bestemmelsen. NHO gjorde gjeldende at Hovedavtalen § 2-3 forutsatte at det var en lokal tvist som skulle drøftes på ulike 
organisasjonsnivå før en sak kunne bringes inn for Arbeidsretten. Det var i dette tilfellet ingen lokal tvist eller 
uenighetsprotokoll i Skanska, og LO hadde ikke etablert noen tvist knyttet til de lokale enighetsprotokollene. 

 

 
(5) LO tok ut stevning for Arbeidsretten 10. april 2018 og nedla slik påstand: 

«Hovedavtalen mellom LO og NHO § 8-2 er å forstå slik at ansiennitet er utgangspunktet ved utvelgelse av 
arbeidstakere til oppsigelse.» 

 

 
(6) NHO innga tilsvar 30. mai 2018 og nedla en prinsipal påstand om at saken skulle avvises. Under saksforberedelsen ble det 

besluttet å gjennomføre særskilte forhandlinger om avvisningsspørsmålet. Ankebehandlingen i Høyesterett er ved kjennelse 
28. juni 2018 (HR-2018-1268-F) stanset i påvente av Arbeidsrettens avgjørelse i saken. 

 

 
(7) Rettsmøte til behandling av avvisningsspørsmålet ble gjennomført 20.-21. august 2018. To partsrepresentanter og ett vitne 

avga forklaring. 
 

 
(8) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(9) Landsorganisasjonen i Norge har i korte trekk anført: 
 

 
(10) Søksmålet for Arbeidsretten gjelder en rettstvist mellom LO og NHO. Denne tvisten har LO tvisteforhandlet eller forsøkt 

tvisteforhandlet med NHO. Kravet til forhandlinger etter arbeidstvistloven § 45 fjerde ledd er oppfylt, og saken må fremmes 
til realitetsbehandling. 

 

 
(11) Hovedavtalen §§ 2-3 og 2-4 gir ikke grunnlag for å tolke § 45 fjerde ledd innskrenkende. Forhandlingsordningen i § 2-3 

retter seg mot tvister som oppstår mellom bedrifter og arbeidstakere. Det er ikke et vilkår etter § 2-3 at det må foreligge en 
lokal tvist eller en lokal uenighetsprotokoll før en sak kan tvistes mellom forbund og landsforening, og deretter mellom LO 
og NHO. Dette må ses i sammenheng med at Arbeidsretten kan avsi dom for den generelle forståelsen av tariffavtaler, jf. 
ARD-1976-127, ARD-1987-102, ARD-1989-41, ARD-1995-262 og ARD-1998-234. Hvorvidt påstandsutformingen er 
tilstrekkelig klar vil være tema for den videre saksforberedelsen, men gir ikke grunnlag for avvisning, jf. ARD-2014-261 og 
ARD-2014-355. 

 

 
(12) Det er ingen holdepunkter i tariffhistorikken for å oppstille et vilkår om lokal uenighet for å bringe en tvist inn for 

Arbeidsretten. Hovedavtalen har tidligere hatt bestemmelser om det åpenbare at tvister kan oppstå mellom organisasjonene. 
Dette ble tatt ut av Hovedavtalen i 1994 uten at det var en realitetsendring. Hovedavtalens system tilsier også at det ikke er 
noen sammenheng mellom forhandlingsordningen i § 2-3 og søksmålsretten. 

 

 
(13) Praksis gir ingen holdepunkter for et vilkår om lokal uenighet for å bringe en tvist inn for Arbeidsretten. Det er eksempler på 

at saker har vært avvist på grunn av manglende forhandlinger mellom de sentrale partene, jf. ARD-1994-309 og ARD-2006-
407. Det er ingen eksempler på at saker har blitt avvist fordi det ikke foreligger en lokal tvist, jf. ARD-1998-215, ARD-
2006-286, ARD-2012-54, ARD-2014-200 og AR-2017-13. 

 

 
(14) Formålet med forhandlingskravet i arbeidstvistloven og i Hovedavtalen gir ikke grunnlag for å tolke § 45 fjerde ledd 

innskrenkende. Forhandlingskravet i arbeidstvistloven skal sikre at tvister er reelt forhandlet mellom partene før saken 
bringes inn for Arbeidsretten. Det skal bidra til å unngå unødvendige prosesser. Den historiske bakgrunnen for 
forhandlingsordningen i Hovedavtalen er hensynet til arbeidsfreden, og et prinsipp om at tvister som oppstår lokalt, skal 
søkes løst lokalt. 

 

 
(15) Konsekvensbetraktninger taler mot NHOs tolkning. NHOs tarifforståelse fører til at de lokale partene kan forvalte og tolke 

tariffavtalene med bindende virkning for de overordnede tariffparter. Dette vil innskrenke LO og NHOs tolkningsmonopol 
og søksmålsrett, og stride mot hensynet til enhet i gjennomføring og håndheving av tariffavtaler. 

 

 
(16) Det er nedlagt slik påstand: 

«Saken fremmes til realitetsbehandling.» 
 

 
(17) Næringslivets Hovedorganisasjon har i korte trekk anført: 
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(18) Etter arbeidstvistloven § 45 fjerde ledd kan en sak ikke tas under behandling dersom det ikke dokumenteres at 

tvisteforhandlinger er gjennomført eller forsøkt gjennomført. Rettspraksis krever at det gjøres genuine forsøk på å forhandle 
om faktum og juss i tvisten. Arbeidsretten har stilte strenge krav til tvisteforhandlinger, og det er bare gjort unntak fra dette 
kravet dersom tvisteforhandlinger vil være hensiktsløse, jf. ARD-1927-5, ARD-1933-35 og ARD-1988-201. Det må 
gjennomføres virkelige forhandlinger om tvisten, og forhandlingene må bygge på et konkret faktum, jf. ARD-1923-67, 
ARD-1929-67, ARD-1932-50, ARD-1932-168 og ARD-2013-116. Kravet til tvisteforhandlinger gjelder også for krav som 
bringes inn i motsøksmål eller gjennom endringer av påstanden, jf. ARD-1988-113, ARD-1992-79, ARD-1999-142 og 
ARD-1994-237. Loven sier ikke noe om hvordan forhandlinger skal gjennomføres. Dette følger av Hovedavtalen § 2-3. 
Partene har gjennom forhandlingsordningen i § 2-3 oppstilt en prosessforutsetning som skjerper kravene til 
tvisteforhandlinger etter arbeidstvistloven § 45 fjerde ledd. Tvisteprotokollen etter arbeidstvistloven § 45 fjerde ledd må 
derfor oppfylle kravene i Hovedavtalen for at søksmålet kan tas til behandling av Arbeidsretten. 

 

 
(19) Hovedavtalen § 2-3 forutsetter at en tolkningstvist springer ut av et underliggende og tilknyttet faktum, med mindre tvisten 

gjelder bestemmelser som utelukkende regulerer forholdet mellom LO og NHO. De overordnede tariffpartene kan ikke 
bringe en teoretisk forståelse av tariffavtalen inn for retten. Forhandlingene etter Hovedavtalen § 2-3 vil trekke opp rammen 
for hva Arbeidsretten kan avgjøre, og er av betydning for å opprettholde skillet mellom rettstvister og interessetvister. 
Partene må formulere tvisten på en slik måte at Arbeidsretten kan avklare rettslig uenighet. Partene kan i den enkelte sak 
avtale en annen ordning enn det som følger av Hovedavtalen § 2-3, jf. AR-2017-13, ARD-2015-1 og ARD-2015-21. 
Forhandlingsordningen er under enhver omstendighet ikke til hinder for direkte henvendelser mellom partene for å drøfte 
tariffspørsmål. 

 

 
(20) Søksmålet retter seg i realiteten mot Skanskas anvendelse av ansiennitetsprinsippet. Dersom saken fremmes vil det være et 

brudd på parallellitetsprinsippet i Hovedavtalen § 2-3 nr. 3. På den andre siden vil avvisning ikke sette til side prinsippet om 
de overordnede tariffpartenes forvaltning av Hovedavtalen. LO og NHO har adgang til å bestride en lokal enighet og på den 
måten etablere en tvist som kan behandles i samsvar med reglene i Hovedavtalen § 2-3 og eventuelt i Arbeidsretten. 

 

 
(21) Det er nedlagt slik påstand: 

«Saken avvises fra behandling i Arbeidsretten» 
 

 
(22) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(23) Etter arbeidstvistloven § 33 andre ledd skal Arbeidsretten behandle rettstvister, det vil si tvister mellom en fagforening og en 

arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller eksistens, eller om krav som bygger på 
en tariffavtale. Tariffpartene kan i medhold av arbeidstvistloven reise sak med påstand om dom for krav som bygger på 
tariffavtalen og dom for den generelle forståelsen av en tariffbestemmelse. For søksmål om tariffavtaler inngått mellom en 
fagforening og dens underavdelinger mv. på den ene siden, og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og dens 
underavdelinger mv. på den andre siden, er det bare det overordnede organisasjonsleddet som har søksmålsrett for 
Arbeidsretten, jf. § 35 første ledd. Dette prinsippet har også kommet til uttrykk i Hovedavtalen § 2-4 første ledd for så vidt 
gjelder forståelsen av Hovedavtalen: 

«Tvist om forståelsen av denne Hovedavtale kan bare innbringes for Arbeidsretten. Søksmålsrett etter 
avtalen har bare NHO og LO.» 

 

 
(24) Før tariffpartene kan bringe tvister om forståelse av tariffavtalen inn for Arbeidsretten, må de ha forhandlet om tvisten. 

Dersom slike forhandlinger ikke er gjennomført eller forsøkt gjennomført mellom partene, kan saken ikke tas under 
behandling av Arbeidsretten, jf. arbeidstvistloven § 45 fjerde ledd. Det er de søkmålsberettigede partene som må søke å løse 
tvisten gjennom forhandlinger før saken bringes inn for Arbeidsretten. Forhandlingskravet skal bidra til å få løst tvister som 
det ikke er nødvendig å bringe inn for Arbeidsretten, jf. Dok.nr. 4 (1914) s. 2. Forhandlingene skal også bidra til å klargjøre 
tvistetemaet. Det ligger i tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger at det bare er tariffpartene som med bindende virkning for 
medlemmene kan fastslå eller endre innholdet i tariffavtalen, eller kan bringe en tvist inn for Arbeidsretten for å få dom for 
hvordan tariffavtalen skal forstås. Det er tariffpartene som i materiell og prosessuell forstand råder over tariffavtalen. Av 
denne grunn er det i praksis stilt ganske strenge krav til at de sentrale partene forhandler eller søker å forhandle om tvisten 
før saken bringes inn for Arbeidsretten. 

 

 
(25) LO har i dette tilfellet forsøkt å forhandle med NHO om den generelle forståelsen av Hovedavtalen § 8-2 på bakgrunn av 

NHOs anførsler i erklæringen om partshjelp. I tvisteprotokollen fra møtet 20. mars 2018 heter det: 

«LO anførte: 

LO ga uttrykk for at ansiennitet er et tvungent kriterium og at virksomhetene ved utvelgelsen skal ta 
utgangspunkt i ansiennitet. Dette er en naturlig språklig forståelse av HA § 8-2, det følger av Arbeidsrettens 
praksis, og ved at ansiennitet kan fravikes hvis det foreligger saklig grunn etter en konkret vurdering. Når 
NHO har skapt usikkerhet om innholdet og forståelsen av HA § 8-2, ref. partshjelpserklæringen, er det 
viktig for arbeidslivets parter å rydde uklarheten av veien. 

LO oppfordret NHO til å inngå en enighetsprotokoll med LO. I en slik protokoll må det fremgå at partene 
er enige om at § 8-2 er slik å forstå at HA § 8-2 er slik å forstå at virksomhetene ved utvelgelsen skal ta 
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utgangspunkt i ansiennitet. 

NHO signaliserte at de ikke var villig til å inngå en slik enighetsprotokoll. 

LO viste til at det er Arbeidsretten som med bindende virkning fastslår forståelsen av HA § 8-2. LO varslet 
at de ville bringe uenigheten inn for Arbeidsretten. 

LO er også uenig med NHO om at det må foreligge en 'lokal tvist' for at LO, eventuelt NHO, kan bringe 
uenigheten om forståelsen av HA LO-NHO inn for Arbeidsretten. 

NHO anførte: 

Hovedavtalen § 2-3 forutsetter etter NHOs syn at det er en lokal tvist som skal drøftes på ulike 
organisasjonsnivå, før saken eventuelt kan bringes inn for Arbeidsretten. Det er i Skanska ikke etablert 
noen lokal tvist, derimot enighetsprotokoller, og LO har heller ikke etablert noen tvist knyttet til disse. NHO 
har derfor avslått å holde et tvistemøte etter Hovedavtalen, og NHOs syn er at det ikke er etablert noen tvist 
om forståelsen av Hovedavtalen som kan bringes inn for Arbeidsretten. Det ble bedt om LOs syn på 
forståelsen av Hovedavtalen § 2-3 på dette punktet.» 

 

 
(26) LO har således forsøkt å ta opp spørsmålet om forståelsen av Hovedavtalen § 8-2 uten at partene kom til enighet. Vilkåret i § 

45 fjerde ledd om dokumentasjon for at tvisteforhandlinger er forsøkt gjennomført er oppfylt, og NHOs erklæring om 
partshjelp har avdekket at partene har et grunnleggende ulikt syn på forståelsen av Hovedavtalen § 8-2. Som utgangspunkt er 
det klart ikke grunnlag for å avvise saken. 

 

 
(27) NHO gjør gjeldende at forhandlingsordningen i Hovedavtalen § 2-3 sammenholdt med arbeidstvistloven § 45 fjerde ledd 

gjør at det alltid må forhandles i samsvar med Hovedavtalens regler med utgangspunkt i et lokalt faktum – enten i form av en 
lokal tvisteprotokoll eller et saksforhold som illustrerer tolkningsspørsmålet – før tvister kan bringes inn for Arbeidsretten. 
Spørsmålet er om Hovedavtalen § 2-3 begrenser søksmålsretten som følger av arbeidstvistloven § 35 første ledd jf. § 33 
andre ledd sammenholdt med § 45 fjerde ledd. Hovedavtalen § 2-3 har slik utforming: 

«§ 2-3 Forhandlinger 

1. Tvist mellom bedrift og arbeidstakere skal søkes løst ved forhandling mellom bedrift og tillitsvalgte. Fra 
forhandlingene skal settes opp protokoll. Partenes syn skal fremgå av protokollen som skal undertegnes av 
begge parter så snart som mulig. 

Bygg/anlegg/offshore. Blir disse ikke enige, opptas forhandlinger mellom bedriften og de i kap.V nevnte 
organisasjonstillitsvalgte. I så fall har bedriften også adgang til å tilkalle en representant eller tillitsvalgt. 

Organisasjonene på begge sider har rett til å gripe inn hvis avtaler etter forannevnte forhandlinger er i strid 
med gjeldende tariffavtaler. 

2. Oppnås ikke enighet mellom bedrift og tillitsvalgte kan forbund og landsforening, eventuelt LO og NHO, 
bli enige om å fortsette forhandlingene etter at en ansvarlig representant fra hver av organisasjonene er 
tilkalt. 

3. Det er ikke adgang for organisasjonene eller deres underorganisasjoner til å tre i direkte forbindelse med 
den annen organisasjons medlemmer uten i forståelse med denne. 

4. Oppnås ikke enighet ved forhandlinger etter pkt. 1 og 2 kan hver av partene bringe tvisten inn for 
vedkommende forbund og lands- forening eller LO og NHO eller de underorganisasjoner de bemyndiger. 

5. Forhandlingsmøte skal holdes senest 8 dager etter at det er fremsatt skriftlig krav om det.» 
 

 
(28) Bestemmelsene om forhandlingsordning i Hovedavtalen er i korte trekk de samme som ble inntatt i den første Hovedavtalen. 

I Hovedavtalen av 1935 var bestemmelser om forhandlingsrett og forhandlingsplikt inntatt i § 10. Bestemmelsen hadde slik 
ordlyd: 

«1. Hvor tariffavtale består, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted. 

2. Enhver tvist mellem en bedrift og dens arbeidere skal først søkes bilagt ved forhandling mellem bedriften 
og tillitsmannen eller tillitsmennene. 

3. Opnåes ikke enighet ved forhandlinger efter pkt. 2, kan, hvis vedkommende tariffavtales parter, eventuelt 
begge hovedorganisasjoner, derom er enige, fortsatte forhandlinger optas på stedet efter tilkallelse av en 
befullmektiget representant fra hver av organisasjonene. 

4. Opnåes heller ikke ved disse fortsatte forhandlinger enighet, eller hvis sådanne forhandlinger ikke finner 
sted, eller hvis det gjelder en tvist mellem organisasjonene, plikter hver av partene å bringe tvisten inn til 
fortsatt forhandling mellem vedkommende forbund eller Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk 
Arbeidsgiverforening eller de underorganisasjoner disse dertil bemyndiger. 

5. Forhandlingene skal avholdes senest 8 dager efterat skriftlig krav herom er fremkommet fra en av 
partene.» 
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(29) Forhandlingsordningen som ble tariffestet i Hovedavtalen går ut på at tvister som oppstår lokalt skal forhandles i to eller tre 
trinn. Tvisten skal først forhandles mellom de lokale parter. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan de lokale 
forhandlingene fortsette etter at man har tilkalt representanter fra organisasjonene. Til slutt skal forhandlinger gjennomføres 
mellom de overordnede partene. Hovedavtalen fikk i 1947 et tillegg i § 10 nr. 2, nå § 2-3 nr. 3, om at organisasjonene ikke 
kunne tre i direkte kontakt med den andre organisasjonens medlemmer (parallellitetsprinsippet). Henvisningen i 1935-
avtalen § 10 nr. 4 til at forhandlinger ikke finner sted eller det gjelder en tvist mellom organisasjonene, ble tatt ut av 
Hovedavtalen i 1994. Etter Arbeidsrettens vurdering gir tariffhistorikken ingen holdepunkter for å anvende § 2-3 som en 
særskilt prosessforutsetning eller et tilleggskrav til de forhandlinger som må gjennomføres etter arbeidstvistloven § 45 fjerde 
ledd. Hovedavtalen § 2-3 om tvisteforhandlinger gjør i praksis at forhandlingskravet i arbeidstvistloven vanligvis vil være 
oppfylt. Det er imidlertid ikke noe i utformingen av § 2-3 som tilsier at den gjelder noe annet enn behandlingsmåten for 
tvister eller uenighet som oppstår lokalt. Den løser ikke spørsmålet om hva som gjelder dersom den tariffrettslige uenigheten 
oppstår mellom LO og NHO. Hovedavtalen har også sondret mellom spørsmål om tvisteforhandlinger om uenighet som 
oppstår lokalt og søksmålsrett i tvister om forståelsen av Hovedavtalen og overenskomster. Bestemmelsen om 
søksmålsretten for tvister om Hovedavtalen som i dag er inntatt i § 2-4 første ledd, var i Hovedavtalen av 1935 inntatt i § 16. 
Det er ingen holdepunkter i forhandlingene om Hovedavtalen eller senere endringer i denne som tilsier at § 2-3 knytter seg til 
søksmålsretten etter § 2-4. 

 

 
(30) NHO har vist til eksempler fra praksis på unntak fra den ordinære tvistebehandlingen etter § 2-3 hvor saken for Arbeidsretten 

legges opp slik at partene bruker et lokalt eksempel for å anskueliggjøre innholdet i en tariffbestemmelse eller at partene blir 
enige om å bringe et generelt tolkningsspørsmål inn til avklaring uten at det knyttes til konkrete tvistesaker, jf. ARD-2014-
200, ARD-2015-1, ARD-2015-21 og AR-2017-13. Det kan ikke fra disse avgjørelsene utledes at søksmålet ville blitt avvist 
uten en slik anskueliggjøring eller enighet mellom LO og NHO. Verken tariffpartenes eller Arbeidsrettens praksis tilsier 
derfor at Hovedavtalen § 2-3 har en slik rekkevidde som NHO gjør gjeldende. 

 

 
(31) NHO har anført at det vil være i strid med parallellitetsprinsippet å fremme saken for Arbeidsretten. Dette kan ikke føre 

frem, og kan heller ikke begrunne avvisning. Tolkningsspørsmålet er reist direkte overfor NHO, og ikke ved at LO har 
engasjert seg i prosessen mellom Skanska og arbeidstakerne. Tariffpartene har et ansvar for å føre tilsyn med praktiseringen 
av tariffavtalen og til å avklare hvordan tariffavtalen skal forstås. En dom fra Arbeidsretten som bygger på en bestemt 
forståelse av tariffavtalen vil selvsagt kunne få konsekvenser for medlemmene, jf. arbeidstvistloven § 34 andre ledd, uten at 
det vil stride mot Hovedavtalen § 2-3 nr. 3. Behovet for effektiv håndheving av parallellitetsprinsippet kan ikke begrense 
søksmålsretten mellom de overordnede tariffparter. 

 

 
(32) Hovedavtalen har en sammensatt regulering, og NHO har presisert at kravet til lokal tvist eller uenighet ikke vil gjelde for 

bestemmelser i Hovedavtalen som retter seg mot LO og NHO. En slik sondring kan by på tvil, og hensynet til klare regler 
om tvisteløsning tilsier også at tariffpartenes adgang til å forfølge tolkningsspørsmål ikke generelt sett kan være avhengig av 
en lokal tvist som behandles etter reglene i Hovedavtalen § 2-3 nr. 1-4. 

 

 
(33) Hovedavtalen § 2-3 begrenser etter dette ikke LOs søksmålsrett i den foreliggende tvisten. Skrankene for søksmålsretten i 

tilfeller hvor forhandlingene ikke knytter seg til en lokal uenighet vil ligge i kravet om at tariffparten må ha et konkret, 
praktisk behov for dom i tvisten, og de krav som stilles til påstandsutforming, jf. ARD-1992-49, ARD-1995-262, ARD-
2006-286 og ARD-2014-261. Dette kravet til rettslig interesse kan imidlertid ikke gi grunnlag for avvisning av søksmålet. 
Saken må derfor fremmes til behandling i Arbeidsretten. 

 

 
(34) Kjennelsen er enstemmig. 

 

Slutning 
 

Saken fremmes til behandling i Arbeidsretten. 
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 
§ 1-1. Lovens formål 

Lovens formål er: 
a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir 

full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger,1 og med en velferdsmessig standard som til enhver 
tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 

 

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, 
 

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og 
livssituasjon, 

 

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt 
arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 
myndighet, 

 

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 
 
 

0 Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006). Endres ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806). 
 

1 Sml. lover 17 juli 1998 nr. 61 § 8 A-2, 1 apr 2005 nr. 15 § 4-3 (2). 
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Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet 
 
§ 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 

(1) Hvis en arbeidstaker1 har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal 
arbeidsgiver,2 så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få 
et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter 
særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak 
e.l. 

(2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker 
og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. 

(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i 
forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet 
med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har 
vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av 
arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, 
aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at 
planen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre 
sørge for at oppdatert plan sendes til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før dialogmøter som Arbeids- og 
velferdsetaten3 innkaller til, jf. folketrygdloven4 § 25-2 tredje ledd. 

(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju 
uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, 
med mindre dette er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som av samme årsaker er delvis borte fra arbeidet, 
skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Dersom både 
arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det, skal sykmelder innkalles til dialogmøtet. 
Dersom det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas fra 
plikten til å delta i dialogmøtet. Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører 
kan innkalles dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Det samme gjelder andre relevante aktører, 
likevel slik at helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker ikke kan kalles inn dersom 
arbeidstaker motsetter seg det. 

(5) Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært 
fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte. 

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. 
 

0 Endret ved lover 23 feb 2007 nr. 10 (ikr. 1 mars 2007), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189), 24 juni 
2011 nr. 18 (ikr. 1 juli 2011), 20 juni 2014 nr. 26 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 793). 

 

1 Jf. § 1-6, § 1-7, § 1-8 (1). 
 

2 Se § 1-8 (2). 
 

3 Jf. lov 16 juni 2006 nr. 20. 
 

4 Lov 28 feb 1997 nr. 19. 
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Kapittel 15.1 Opphør av arbeidsforhold2 
 

1 Jf. § 19-1 siste ledd. 
 

2 Se § 1-2 (3), § 13-2, § 15-16 (2), § 15-17, § 16-4 og § 17-4. 
 
 
§ 15-1. Drøfting før beslutning om oppsigelse 

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med 
arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget 
for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). 
 
 
§ 15-2. Informasjon og drøfting ved masseoppsigelser1 

(1) Med masseoppsigelser menes oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 
30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold. Andre former for opphør av 
arbeidskontrakter som ikke er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold, skal tas med i beregningen såfremt 
minst fem sies opp. 

(2) Arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser, skal så tidlig som mulig innlede drøftinger med 
arbeidstakernes tillitsvalgte med sikte på å komme fram til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å 
redusere antall oppsagte. Vurderer arbeidsgiver å legge ned virksomheten eller en selvstendig del av denne, og 
nedleggelsen innebærer en masseoppsigelse, skal også muligheten for videre drift drøftes, herunder om 
mulighetene for de ansattes overtakelse av virksomheten. Dersom oppsigelser ikke kan unngås, skal de 
uheldige sidene ved dem søkes redusert. Drøftingene skal omfatte mulige sosiale tiltak med sikte på blant annet 
støtte til omplassering eller omskolering av de oppsagte. Arbeidstakernes tillitsvalgte kan la seg bistå av 
sakkyndige. Arbeidsgiver har plikt til å innlede drøftinger selv om de planlagte oppsigelsene skyldes andre enn 
arbeidsgiver og som har beslutningsmyndighet overfor denne, f.eks. en konsernledelse. 

(3) Arbeidsgiver har plikt til å gi tillitsvalgte alle relevante opplysninger, herunder skriftlig melding om: 
a) grunnene til eventuelle oppsigelser, 

 

b) antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt, 
 

c) hvilke arbeidsgrupper de tilhører, 
 

d) antall arbeidstakere som normalt er ansatt, 
 

e) hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt, 
 

f) over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt, 
 

g) forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp, 
 

h) forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag. 
 

Meldingen skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftinger. Tilsvarende 
melding skal også gis til Arbeids- og velferdsetaten, jf. arbeidsmarkedsloven2 § 8. 

(4) Arbeidstakernes tillitsvalgte kan kommentere meldingen direkte overfor Arbeids- og velferdsetaten. 

(5) Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at Arbeids- og velferdsetaten er underrettet.3 
Arbeids- og velferdsetaten4 kan forlenge fristen i henhold til arbeidsmarkedsloven2 § 8 tredje ledd. 
 

0 Endret ved lover 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 6 juni 2008 nr. 38 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 6 juni 
2008 nr. 542). 

 

1 Jf. lov 6 juni 2008 nr. 38 § 3 (2), g. 
 

2 Lov 10 des 2004 nr. 76. 
 

3 Jf. lov 10 des 2004 nr. 76 § 8. – Sml. lov 6 juni 2008 nr. 38 § 4. 
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4 Jf. lov 16 juni 2006 nr. 20. 
 
 
§ 15-3. Oppsigelsesfrister1 

(1) Hvis ikke annet er skriftlig avtalt2 eller fastsatt i tariffavtale,3 gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én 
måned. Før oppsigelse har funnet sted, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom 
arbeidsgiveren og tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale. Departementet kan gi forskrift om 
kortere oppsigelsesfrist for deltakere i arbeidsmarkedstiltak. 

(2) For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen 
gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år 
sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder. 

(3) Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal 
oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst 
fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen 
med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder. 

(4) Oppsigelsesfrister som er fastsatt i første til tredje ledd løper fra og med første dag i måneden etter at 
oppsigelsen fant sted. 

(5) Den sammenhengende ansettelse som kreves i andre og tredje ledd avbrytes ikke ved midlertidig fratreden i 
henhold til oppsigelse på grunn av lovlig arbeidskamp. Den tid arbeidstakeren er fraværende skal likevel ikke 
medregnes, med mindre noe annet avtales ved arbeidskampens avslutning. 

(6) Ved beregning av ansettelsestid etter denne paragraf skal medregnes den tid arbeidstakeren har vært ansatt i 
annen virksomhet innenfor konsern som arbeidsgiver tilhører eller innenfor annen gruppe av virksomheter som 
er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse på en slik måte at det er naturlig å se 
ansettelsesforholdene i sammenheng. Har virksomheten eller del av den blitt overdratt eller leiet ut til ny 
arbeidsgiver, skal også medregnes den tid arbeidstakeren har vært ansatt hos den tidligere arbeidsgiver eller i 
virksomhet innenfor konsern eller gruppe av virksomheter som den tidligere arbeidsgiver tilhørte. 

(7) Ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig 
oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. 

(8) Partene kan ikke4 ved tariffavtale3 eller annen avtale fravike oppsigelsesfristene i andre eller tredje ledd før 
oppsigelse har funnet sted, eller bestemme at oppsigelsesfristen ved oppsigelse fra arbeidstakerens side skal 
være lenger enn ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side. 

(9) Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til 
oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. 
Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale. 

(10) Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å 
innstille driften, og arbeidstaker derfor sies opp, kan oppsigelsesfristen overfor arbeidstakere ved det arbeid 
som må innstilles, settes ned til 14 dager regnet fra hendelsen. Er gjeldende oppsigelsesfrist kortere enn 14 
dager, gjelder denne. Oppsigelsesfristen kan ikke settes ned etter dette ledd ved arbeidsgivers død eller 
konkurs,5 og heller ikke ved arbeidsstans som skyldes at arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller 
andre hjelpemidler som arbeidsgiver skal stille til rådighet, ikke kan brukes, med mindre arbeidstakeren selv er 
skyld i arbeidsstansen. 
 

0 Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 21. 
 

1 Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-2. 
 

2 Jf. § 14-6 (1), h. 
 

3 Jf. lover 18 juli 1958 nr. 2 § 11, 27 jan 2012 nr. 9 kap. 2. 
 

4 Se § 1-9. 
 

5 Jf. kkl. 
 
 
§ 15-4. Formkrav ved oppsigelse1 
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(1) Oppsigelse skal1 skje skriftlig. 

(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal1 leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til 
arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til 
arbeidstaker. Oppsigelsen1 skal inneholde opplysninger om 

a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,2 
 

b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11, 
 

c) de frister som gjelder for å kreve forhandling,3 reise søksmål4 og for å fortsette i stillingen,5 og 
 

d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. 
 

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter 
§ 14-2. 

(3) Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for 
oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig. 
 

0 Endret ved lov 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406). 
 

1 Se § 15-5 og § 17-4 (3). – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-3. 
 

2 Se §§ 17-3 flg. 
 

3 Se § 17-3. 
 

4 Se § 17-4. 
 

5 Se § 17-4 (5). 
 
 
§ 15-5. Virkninger av formfeil ved oppsigelse 

(1) Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt i § 15-4 
og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, 
med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. 

(2) Er oppsigelsen ugyldig, kan arbeidstaker kreve erstatning. Det samme gjelder dersom oppsigelsen er 
mangelfull,1 men arbeidstaker ikke krever dom for ugyldighet eller det ikke blir avsagt dom for ugyldighet fordi 
særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig, jf. første ledd. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-
12 andre ledd. 
 

1 Jf. § 15-4. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-4. 
 
 
§ 15-6. 1 Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid2 

(1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i 
arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. 

(2) Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7. 

(3) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte 
prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder, jf. likevel fjerde ledd. 

(4) Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte 
prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved 
ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om 
forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av 
arbeidsgiver. 

(5) Departementet kan gi forskrift om adgang til å avtale lengre prøvetid enn seks måneder for visse 
arbeidstakergrupper. 
 

1 Se § 15-12. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-5. 
 

2 Sml. § 15-7. 
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§ 15-7. 1 Vern mot usaklig oppsigelse2 

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold. 

(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom 
arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en 
oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining 
mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. 

(3) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på 
oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til 
virksomhetens fortsatte drift. 
 

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). 
 

1 Se § 15-12. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-6. 
 

2 Se § 15-11. 
 
 
§ 15-8. Oppsigelsesvern ved sykdom1 

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne 
grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.2 

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, 
skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. 

(3) Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte 
innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær 
godtgjøres ved legeattest. 
 

1 Se § 15-12. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-7. 
 

2 Se § 17-5 (1). 
 
 
§ 15-9. Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon1 

(1) Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, 
skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Graviditeten må 
dokumenteres ved legeattest dersom arbeidsgiver krever det. 

(2) Arbeidstaker som har permisjon etter §§ 12-2, 12-3, 12-4 eller 12-5 første ledd i inntil ett år, må ikke sies 
opp med virkning i fraværsperioden når arbeidsgiver er klar over at fraværet skyldes disse grunner eller 
arbeidstaker uten unødig opphold gir beskjed om at dette er grunnen for fraværet. Er arbeidstaker lovlig sagt 
opp til fratreden på et tidspunkt som faller innenfor dette tidsrommet, er oppsigelsen gyldig, men oppsigelsen 
forlenges med et tilsvarende tidsrom. 

(3) For arbeidstaker som har permisjon etter §§ 12-5 andre ledd eller 12-6 utover ett år, gjelder første ledd 
første og andre punktum tilsvarende. 
 

1 Se § 15-12. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-8. 
 
 
§ 15-10. Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv.1 

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av permisjon etter § 12-12. Ved permisjon etter § 12-12 første ledd 
andre punktum omfatter oppsigelsesvernet også perioder hvor arbeidstaker ikke er fraværende fra arbeidet. 

(2) Oppsigelse som finner sted umiddelbart før eller innenfor det tidsrom arbeidstaker er fraværende fra 
arbeidet på grunn av permisjon etter § 12-12, skal anses å ha sin grunn i dette forholdet, dersom ikke noe annet 
gjøres overveiende sannsynlig. 
 

1 Se § 15-12. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-9. 
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§ 15-11. Retten til å fortsette i stillingen1 

(1) Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i § 15-7 kan arbeidstaker fortsette i 
stillingen så lenge forhandlinger pågår etter § 17-3. 

(2) Dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4, kan arbeidstaker fortsette i stillingen. Etter 
krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling dersom 
retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Dette gjelder også ved hel 
eller delvis nedleggelse av virksomheten. Retten fastsetter samtidig fristen for arbeidstakers fratreden. 

(3) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden,2 for innleid 
arbeidstaker3 eller midlertidig ansatt.4 Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at 
arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort,5 dersom søksmål reises innen fristene i § 17-4. 

(4) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke for deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid 
med Arbeids- og velferdsetaten6 som sies opp fordi vedkommende skaffes ordinært arbeid, overføres til annet 
tiltak eller tiltaket avsluttes. 

(5) Retten kan bestemme at arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen etter at 
oppsigelsesfristen eller tidsrommet for arbeidsavtalen er utløpt, har rett til å gjeninntre i stillingen dersom 
arbeidstaker ber om dette innen fire uker fra utestengningen. 
 

0 Endret ved lover 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006), 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 19 juni 2009 
nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). 

 

1 Se § 15-12 (2). – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-10. 
 

2 Jf. § 15-6. 
 

3 Jf. § 14-12. 
 

4 Jf. § 14-9. 
 

5 Jf. tvangsl. § 13-14 siste ledd og tvl. § 19-14. 
 

6 Jf. lov 16 juni 2006 nr. 20 kap. 2. 
 
 
§ 15-12. Virkninger av usaklig oppsigelse mv.1 

(1) Dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-10, skal retten, etter påstand fra arbeidstaker, kjenne 
oppsigelsen ugyldig. I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet 
skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at 
arbeidsforholdet fortsetter. 

(2) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-11. Erstatningen 
fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og 
arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. 
 

1 Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-11. 
 
 
§ 15-13. Suspensjon1 

(1) Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed 
etter § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet 
mens saken undersøkes. 

(2) Det skal vurderes fortløpende om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle, skal 
suspensjonen straks oppheves. Suspensjon utover tre måneder må være begrunnet i forholdets særlige art. 

(3) Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen 
opphører. 

(4) Ved suspensjon gjelder bestemmelsene i §§ 15-1, 15-4 og 15-12 tilsvarende så langt de passer. 
 

1 Se § 17-4. – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-13. 
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§ 15-13 a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder1 

(1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år.2 

(2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. 

(3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, 
den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende 
tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte. 

(4) Lavere aldersgrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke 
uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd. 

(5) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks 
måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. 

(6) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre 
arbeidstaker selv ikke ønsker det. 

(7) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til 
skriftlighet ikke gjelder. 
 

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822), endret ved lov 24 apr 2015 nr. 21 (ikr. 1 juli 2015 
iflg. res. 24 apr 2015 nr. 398). 

 

1 Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-12. 
 

2 Jf. lov 21 des 1956 nr. 1 § 2 og lov 24 apr 2015 nr. 21, III (2) til (4). 
 
 
§ 15-14. Avskjed1 

(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort 
seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 

(2) Ved avskjed gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 og 15-4 tilsvarende. 

(3) Dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. I særlige 
tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom 
den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. 
Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den finner at vilkårene for saklig oppsigelse er 
til stede. 

(4) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 
15-12 andre ledd. 
 

0 Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 21. 
 

1 Jf. § 15-13 og § 15-15 (3). – Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-14. 
 
 
§ 15-15. Attest1 

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal 
inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets 
varighet. 

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor 
dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.2 

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget3 har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av 
grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget. 
 

1 Sml. lov 21 juni 2013 nr. 102 § 5-16. 
 

2 Jf. lover 18 juli 1958 nr. 2 § 11, 27 jan 2012 nr. 9 kap. 2. 
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3 Jf. § 15-14. 
 
 
§ 15-16. Virksomhetens øverste leder 

(1) Arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale med virksomhetens øverste leder om at tvister i forbindelse med 
opphør av arbeidsforholdet skal løses ved voldgift.1 

(2) Reglene om oppsigelse i dette kapittel gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom vedkommende i 
forhåndsavtale har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn ved fratreden.2 
 

1 Jf. lov 14 mai 2004 nr. 25. 
 

2 Jf. § 14 A-5. 
 
 
§ 15-17. Oppsigelse ved arbeidskonflikt 

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder ikke ved oppsigelse etter arbeidstvistloven1 § 15 eller 
tjenestetvistloven2 § 22. 
 

0 Endret ved lov 27 jan 2012 nr. 9 (ikr. 1 mars 2012 iflg. res. 27 jan 2012 nr. 71). 
 

1 Lov 27 jan 2012 nr. 9. 
 

2 Lov 18 juli 1958 nr. 2. 
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Prop.89 L (2010-2011) Endringer i arbeidsmiljøloven og 
folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av 

brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) 
 
 

Tittel Prop.89 L (2010–2011) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. 
(raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers 
sykdom) 

Dato 2011-04-08 
Utgiver Arbeidsdepartementet 
Sidetall 76 
Korttittel Prop.89 L (2010–2011) 
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Kapittel 1 Proposisjonens hovedinnhold 
 
 
1.1 Innledning 

Et bærekraftig velferdssystem må bygge på et verdiskapende samfunn. Verdier skapes først og fremst 
gjennom arbeid. Høy arbeidsinnsats i samfunnet som helhet er derfor avgjørende for verdiskapingen. Verdien 
av vår samlede arbeidsinnsats, nå og i framtiden, utgjør om lag 80 prosent av vår nasjonalformue. Det er derfor 
viktig å ta godt vare på arbeidskraften. I den forbindelse er det av vesentlig betydning å forebygge og redusere 
sykefraværet, samt styrke inkluderingen. 

Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Bortsett fra en reduksjon i 2004, har det vært en 
jevn økning i sykefraværet siden midten av 1990-tallet. Samlet sett økte sykefraværet utover 
«arbeidsgiverperioden» med 23 prosent fra 1989 til 2009 – fra 8,5 til 10,5 dager per lønnstaker per år (justert 
for sykepengegrad). Økningen dreide seg først og fremst om lengden på hvert fravær, ikke om antallet fravær. 
Gjennom 2009 var det en økning i sykefraværet, mens det i 2010 var en reduksjon i sykefraværet. Etter fjerde 
kvartal 2010 var sykefraværet på 7,0 prosent. Sykefraværet i fjerde kvartal 2010 er på samme nivå som i fjerde 
kvartal 2008. 

Sykefravær er uheldig både for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet. Ved langtidsfravær vil 
mange sykmeldte miste kontakt med arbeidsplassen, noe som igjen øker risikoen for varig utstøting fra 
arbeidslivet. For virksomhetene medfører sykefravær både direkte kostnader ved utbetaling av sykepenger, og 
indirekte gjennom økte utgifter til for eksempel vikarer og overtid. For samfunnet medfører et høyt sykefravær 
store kostnader gjennom sykepengeutbetalinger. Med langvarig sykefravær øker dessuten risikoen for overgang 
til varige trygdeytelser direkte eller via andre midlertidige trygdeordninger. Dette bidrar til å legge ytterligere 
press på offentlige finanser. 

Årsakene til et høyt sykefravær er mange og sammensatte, og lover og regler er ikke alene nok 
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 til å styre sykefraværsutviklingen. Det er likevel av stor betydning at sykefraværsoppfølgingen reguleres av 
rettferdige regler som balanserer hensynene mellom ulike aktører. For noen arbeidstakere vil det ikke være 
mulig å jobbe under sykdom. For mange vil imidlertid det å være i arbeid, helt eller delvis, være mer 
helsefremmende enn passiv sykmelding. Det må stilles tydelige krav om at arbeidstaker gjør det som er rimelig 
for å komme tilbake til arbeid, at arbeidsgiver følger opp og tilrettelegger for den som blir syk eller skadet, og 
at sykmelder tar ansvar ved sine vurderinger av arbeidstakers arbeidsevne. Myndighetene må bidra gjennom en 
arbeids- og velferdsetat som er tilgjengelig, som følger opp de ulike aktørene og gir bistand og veiledning der 
dette er hensiktsmessig. 

Sykefraværsreglene har vært endret og tilpasset flere ganger det siste tiåret. Generelt har tendensen gått mot 
stadig større grad av ansvarliggjøring og pliktig oppfølging fra alle aktører. Det stilles krav om aktivitet og 
medvirkning for at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger, det stilles krav om oppfølging gjennom 
tilrettelegging, planer og møter fra arbeidsgiver, og det stilles krav om dokumentasjon fra sykmelder i 
forbindelse med vurderingen av arbeidstakers mulighet for aktivitet. 

Arbeidsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdlovens 
regler om oppfølging av sykmeldte. Endringene handler i første rekke om viktige «stoppunkter» i 
sykefraværsløpet. Med stoppunkter menes de fasene i sykefraværsløpet hvor det er satt frister for arbeidsgivers 
og Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte, herunder plikt til å avholde dialogmøter. I tillegg til 
selve lovreguleringen av dialogmøtene kan det opplyses at departementet sammen med partene i arbeidslivet 
har iverksatt et mer praktisk rettet arbeid med hensyn til hvordan dialogmøtene i dag fungerer. Det er derfor 
nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal drøfte og beskrive problemstillinger rundt gjennomføring 
og oppfølging av oppfølgingsplaner og dialogmøter. Formålet er å sørge for at dialogmøtene fungerer best 
mulig i praksis. 
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I proposisjonen foreslås det videre regler om sanksjoner når pliktene ikke overholdes. Målet med endringene 
er å sørge for tidlig og relevant oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, økt bruk av gradert sykmelding og en 
god oppfølgingskultur når arbeidstaker blir syk. Videre er målet at regelendringene skal bidra til å redusere 
sykefraværet og forhindre langvarige sykefraværsløp. Samtidig er det et viktig hensyn at reglene skal bidra til 
en god dialog mellom de ulike aktørene. 

Det legges også fram forslag til oppretting av en hjemmel for å gi forskrifter om stønader til arbeidssøkere i 
arbeidsmarkedsloven. 
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Ot.prp.nr.49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

 
 

Tittel Ot.prp.nr.49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) 

Kildedok NOU 2004:5 Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst 
Dato 2005-02-25 
Utgiver Arbeids- og sosialdepartementet 
Sidetall 383 
Korttittel Ot.prp.nr.49 (2004–2005) 
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18 Regler om opphør av arbeidsforhold m.v. 
 
 
18.3 Oppsigelse på grunn av sykdom 
 
 
18.3.1 Gjeldende rett 

Arbeidsmiljøloven § 64 regulerer oppsigelsesvern ved sykdom med videre Formålet med bestemmelsen er å 
gi arbeidstakere som er blitt arbeidsuføre på grunn av ulykke eller sykdom et særskilt vern i en tidsbegrenset 
periode. I følge forarbeidene er hensikten å sikre at arbeidstakeren så langt som mulig, skal slippe å måtte sette i 
gang en prosess for å beholde arbeidet mens vedkommende er arbeidsufør. Etter § 64 nr. 1 er det ikke adgang 
til å si opp arbeidstaker som må være helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom. 
Presiseringen av at bestemmelsen gjelder der arbeidstaker er delvis borte fra arbeidet er av nyere dato. Formålet 
med endringen er å klargjøre at bestemmelsen også gjelder for arbeidstakere med aktiv eller delvis 
sykemelding. 

Bestemmelsen gjelder bare dersom oppsigelsen er begrunnet i sykefraværet, og vernet er i utgangspunktet 
begrenset til seks måneder. Perioden utvides til tolv måneder dersom arbeidstaker har vært sammenhengende 
ansatt i minst fem år i virksomheten eller arbeidsuførheten skyldes skade eller sykdom som arbeidstaker har 
pådratt seg i arbeidsgivers tjeneste. Vernet opphører naturligvis når arbeidstakeren blir frisk. Hva som skal 
regnes som en sammenhengende fraværsperiode i tilfeller hvor arbeidstakeren etter en sykdomsperiode har 
vært tilbake på arbeidet og så blir syk igjen, må bero på en konkret vurdering. Det må blant annet vurderes hvor 
lenge arbeidstakeren har vært tilbake, og om fraværet har samme eller liknende sykdomsårsak. Utgangspunktet 
må imidlertid være at vernetiden begynner å løpe på nytt dersom arbeidstaker har gjeninntrådt etter 
sykemelding, med mindre den tiden vedkommende har vært tilbake i jobb er kortvarig. Dette innebærer at 
bestemmelsen som hovedregel ikke gir adgang til å summere korte, men hyppige fravær. 

Dersom oppsigelse finner sted innenfor bestemmelsens verneperioder, gjelder en såkalt omvendt 
bevisbyrderegel, jf § 64 nr. 2. Dette innebærer at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at oppsigelsen skyldes andre 
omstendigheter enn sykefraværet. 

En arbeidstaker som vil påberope seg oppsigelsesvernet etter § 64 må varsle om grunnen til fraværet innen 
rimelig tid, enten ved legeattest eller på annen måte, jf arbeidsmiljøloven § 64 nr. 3. 

Det vises til at arbeidsgiver ikke fritt kan si opp en arbeidstaker på grunn av sykdom eller sykefravær etter 
utløpet av verneperioden. Her gjelder det alminnelige saklighetskravet etter arbeidsmiljøloven § 60. 
 
 
18.3.2 Arbeidslivslovutvalgets innstilling 

Arbeidslivslovutvalget foreslår en generell utvidelse av verneperioden mot oppsigelse ved sykdom fra seks til 
12 måneder. 
 
 
18.3.3 Høringsuttalelsene 

Flertallet av høringsinstansene er enig i Arbeidslivslovsutvalgets forslag om en generell utvidelse av 
verneperioden ved sykdom til ett år. LO, UHO, YS og NITO støtter forslaget. UHO foreslår i tillegg at det 
innføres et vern mot oppsigelse for hele perioden det pågår medisinsk behandling/rehabilitering av arbeidstaker. 
I tillegg foreslår LO en henvisning fra § 13 til § 60 for å øke bevisstheten om virksomhetenes plikt til 
tilrettelegging etter gjeldende § 13, særlig i forhold til arbeidstaker med redusert arbeidsevne. 

NHO og HSH er i mot en generell utvidelse av verneperioden til ett år, og foreslår at dagens regler bør 
opprettholdes. KS gir betinget støtte til forslaget. 
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18.3.4 Departementets vurderinger og forslag 

Stillingsvernsreglene er viktige for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Særlig relevant ut fra hensynet til å 
skape et inkluderende arbeidsliv er arbeidsmiljøloven § 64 som fastsetter særlige stillingsvernsregler ved 
sykdom. En arbeidstaker som er fraværende på grunn av sykdom når oppsigelsen mottas vil gjennomgående ha 
større vanskeligheter på arbeidsmarkedet enn andre. Et godt stillingsvern for 

Side 232 

 arbeidstakere som blir syke kan være et viktig virkemiddel for å forhindre utstøting fra arbeidslivet. 

Det er viktig å ha et arbeidsliv som i størst mulig grad tar vare på alle grupper og bidrar til at færrest mulig 
faller ut. Dersom formålet med bestemmelsen skal ivaretas, må den særskilte verneperioden ved sykdom etter 
departementets vurdering være så lang at det gjennomgående er mulig å gjennomføre tiltak for tilbakeføring av 
arbeidstaker til arbeid. 

Allerede med dagens lovbestemmelse gjelder det en verneperiode på ett år for personer som har vært ansatt 
minst fem år sammenhengende i virksomheten eller dersom arbeidsuførheten skyldes sykdom eller 
legemsskade som arbeidstakeren har påført seg i arbeidsgiverens tjeneste. Etter departementets oppfatning taler 
hensynet til en klar og brukervennlig regel for kun å operere med èn verneperiode. En differensiering etter 
arbeidsforholdets varighet og hvorvidt fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen virker dessuten noe 
uhensiktsmessig i forhold til dagens utfordringer. Etter departementets syn er årsaken til sykefraværet heller 
ikke det vesentlige spørsmålet når det gjelder målsettingen om å fremme et inkluderende arbeidsliv. 

På denne bakgrunn forslår departementet en generell utvidelse av verneperioden ved sykdom fra seks 
måneder til ett år, jf forslag til § 15-8 første ledd. Det er i høringsrunden anført at ett år ikke er tilstrekkelig og 
at vernet bør utvides til å gjelde for hele rehabiliterigsperioden uten noen tidsbegrensning. Det argumenteres 
med at for enkelte arbeidstakere (med redusert arbeidsevne) kan en oppsigelse komme før tilstanden som 
medfører fravær er avklart både medisinsk og tilretteleggingsmessig. På den annen side er det også 
fremkommet synspunkter i høringen om at verneperioden ikke bør strekke seg til 12 måneder i tilfeller der det 
er avklart på et tidligere tidspunkt at arbeidstakeren ikke vil komme tilbake i arbeid. 

Etter departementets vurdering er det verken hensiktsmessig eller ønskelig å foreslå en utvidelse av 
verneperioden til å gjelde generelt for hele rehabilitetsperioden eller å gjøre den kortere i enkelte tilfeller. 
Departementet legger til grunn at forslaget om en generell verneperiode i ett år i de aller fleste tilfeller vil gi 
arbeidstaker både nødvendig og tilstrekkelig tid å få avklart tilstanden som medfører fravær. Det vil kun 
unntaksvis kunne fastslås med sikkerhet tidlig i et sykdomsforløp at vedkommende ikke kommer tilbake i 
arbeid. Erfaring tilsier dessuten at kontakt og tilhørighet øker sansynligheten for tilbakekomst. På den andre 
siden kan enkelte sykdomsforløp være meget komplekse og en kan risikere at det tar svært lang tid før 
tilstanden som er årsak til fraværet er avklart både medisinsk og tilretteleggingsmessig. Det anses ikke rimelig 
at arbeidsgiver skal bære konsekvensene ved fravær utover ett år. 
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Norges Høyesterett - Dom. - HR-2011-908-A - Rt-2011-596 
 
 

Instans Norges Høyesterett – Dom. 
Dato 2011-05-04 
Publisert HR-2011-908-A – Rt-2011-596 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Sjøfart. Erstatning. 
Sammendrag Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse av en arbeidstaker i sykmeldingsperioden. 

En sjømann som var skadet og ble oppsagt innenfor verneperioden på 12 måneder 
som følger av sjømannsloven § 14 nr 1. Selv om oppsigelsen var begrunnet i at 
sjømannen ikke lenger fylte helsekravene for å tjenestegjøre om bord i rederiets 
skip, fant Høyesterett at arbeidstakeren hadde krav på erstatning for tapt 
lønnsinntekt i verneperioden på 12 måneder, jf. sjømannsloven § 20A andre ledd. 

Saksgang Ofoten tingrett – Hålogaland lagmannsrett LH-2010-105031 – Høyesterett HR-
2011-908-A, (sak nr. 2010/2111), sivil sak, anke over dom. 

Parter A, Fellesforbundet for Sjøfolk (partshjelper) (advokat Per Magnus Falnes – til 
prøve) mot Hurtigruten ASA (advokat Nicolay Skarning). 

Forfatter Akerlie, Webster, Matningsdal, Endresen, Justitiarius Schei. 
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(1) Kst. dommer Akerlie: Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av arbeidstaker i 

sykemeldingsperiode. 
 

 
(2) A ble den 21. august 2003 ansatt som skipsfører hos Ofoten og Vesteraalens Dambskibsselskap AS. A 

var skipsfører om bord på fergen M/F Bognes, som trafikkerte strekningen Svolvær – Skutvik. I 
henhold til arbeidsavtalen skulle A også kunne tjenestegjøre som overstyrmann på andre ferger som 
rederiet disponerte. 

 

 
(3) Ofoten og Vesteraalens Dambskibsselskap AS ble senere innfusjonert i Hurtigruten ASA – heretter 

benevnt Hurtigruten eller rederiet. Hurtigruten ble deretter As arbeidsgiver. 
 

 
(4) Den 22. mai 2007 ble A skadet i den ene ankelen mens han var i arbeid om bord på M/F Bognes. Han 

ble periodevis sykemeldt på grunn av ankelskaden. I desember 2007 ble A operert i ankelen, men uten 
at plagene forsvant. Også i tiden etter operasjonen var A tidvis sykemeldt. Siste sykemeldingsperiode 
i 2008 var fra 8. april til 6. mai; han var da i aktiv sykemelding. 

 

 
(5) Med virkning fra 6. januar 2009 overdro Hurtigruten deler av sin ferge- og hurtigbåtvirksomhet til 

Torghatten Nord AS. Overdragelsen ble ansett som virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven 
av 2005 kapittel 16. A, som da tjenestegjorde som overstyrmann på sambandet Lødingen – Bognes, 
motsatte seg at hans arbeidsforhold ble overført til Torghatten Nord AS, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3 
første ledd. 

 

 
(6) Ved Hurtigrutens brev 27. januar 2009 til A opplyste rederiet at det ikke hadde noen ledig 

kapteinstilling å tilby ham. Han ble derimot tilbudt stilling som overstyrmann på en av rederiets 
hurtigbåter, som trafikkerte strekningen Tromsø – Harstad. Rederiet sa seg villig til å dekke 
kostnadene ved hurtigbåtkurset som A i så fall måtte gjennomføre. A ønsket på sin side flere forhold 
avklart før han tok standpunkt til tilbudet. Han fremmet også krav om å få beholde lønn som kaptein, 
samt fortrinnsrett ved ledig stilling som kaptein. 

 

 
(7) Den 20. februar 2009 var A hos sin fastlege, dr. Kjell-Arne Kristiansen. Dr. Kristiansen var også 

sjømannslege, som innebar at han var autorisert til å treffe vedtak om hvorvidt sjømenn fylte 
helsekravene i skipssikkerhetsloven § 17 . 

 

 
(8) A ble 100 % sykemeldt fra 20. februar til 20. mars 2009. I sykmeldingsblankettens punkt 5 skrev dr. 

Kristiansen at A ikke ville «klare å arbeide om bord. Har i dag skrevet udyktighetserklæring». Dr. 
Kristiansen utferdiget samtidig en udyktighetserklæring, som viste at A ikke var funnet helsemessig 
skikket til å gjøre tjeneste om bord på skip. Han mistet derved den helseattest som var nødvendig etter 
skipssikkerhetsloven § 17 for å kunne tjenestegjøre som skipsoffiser. Bakgrunnen for sykemeldingen 
og udyktighetserklæringen var de plager A hadde etter ankelskaden i mai 2007. 

 

 
(9) Den 11. mars 2009 ble A sagt opp fra sin stilling som kaptein i rederiet. I oppsigelsesbrevet het det: 

«Årsaken til oppsigelsen er at du er kjent udyktig av sjømannslege Kristiansen, Kjell-
Arne den 20.02.2009. 

Oppsigelsestiden i ditt tilfelle er 3 måneder fra 14.03.09. 

Du tjenestegjorde som kjent på ferger og lokalfart. Siden vi ikke har fergedivisjonen 
lengre, har vi tilbudt deg jobb som overstyrmann på hurtigbåtene i Troms fylke. Siden du 
har mottatt udyktighetserklæring, har vi derfor ingen fartøyer å tilby deg. Som du er kjent 
med er det nedbemanning i landorganisasjonen, vi har heller ikke muligheter til å tilby 
deg relevant stilling på land.» 

 

 
(10) A framsatte den 26. mars 2009 krav overfor Hurtigrutens forsikringsselskap – Vital Forsikring ASA – 

om utbetaling av tariffestet forsikring for tap av helseattest for arbeid til sjøs. Av skademeldingen 
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framgår det at bakgrunnen for tapet av helseattesten var yrkesskade (ankelskaden), og at skaden hadde 
medført ervervsuførhet og mén. Forsikringsbeløpet utgjorde 528 215 kroner, som ble utbetalt A i 
oktober 2009. 

 

 
(11) I mars 2010 ble A på ny operert i ankelen. Etter påfølgende fysioterapibehandling fikk A etter hvert 

mindre smerter og tilnærmet normal funksjon i ankelen. Den 5. august 2010 utstedte sjømannslegen 
helseattest, som innebar at A på ny ble ansett skikket til å arbeide om bord på skip. Han er etter det 
opplyste nå tilbake i arbeid, men for et annet rederi. 

 

 
(12) I mellomtiden, den 11. september 2009, hadde A tatt ut stevning mot Hurtigruten, der han påsto 

oppsigelsen kjent ugyldig. Han krevde også erstatning. Fellesforbundet for Sjøfolk opptrådte som 
partshjelper for A. 

 

 
(13) Ofoten tingrett avsa 30. april 2010 dom med slik domsslutning: 

«1. Hurtigruten ASA frifinnes. 
 

2. A/Felles Forbundet For Sjøfolk dømmes til å betale saksomkostninger med kr 31.102,- inkl 
mva til Hurtigruten ASA innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.» 

 

 

 
(14) A anket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som 18. oktober 2010 avsa dom (LH-2010-105031) med slik 

domsslutning: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A og Fellesforbundet for sjøfolk – en for begge og 
begge for en – til Hurtigruten ASA 37 307 – trettisjutusentrehundreogsju – kroner innen 2 – to 
– uker fra forkynnelsen av denne dom.» 

 

 

 
(15) Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var begrunnet i hans tap av helseattest, og at det særskilte 

oppsigelsesvernet ved sykdom eller skade i sjømannsloven § 14 da ikke gjaldt. Etter lagmannsrettens 
syn var oppsigelsen saklig begrunnet i rederiets eller sjømannens forhold, jf. sjømannsloven § 19 nr. 1 
første ledd. Det ble særlig lagt vekt på at godkjent sjømannslege hadde utferdiget 
udyktighetserklæring, at A ikke hadde påklaget vedtaket, og at han hadde krevd – og fått utbetalt – 
den tariffestede forsikringssum ved tap av helseattest. Det ble også lagt vekt på at rederiet ikke hadde 
egnet arbeid for A på land. 

 

 
(16) A har anket dommen til Høyesterett. Anken gjelder bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. 

Fellesforbundet for Sjøfolk har vært partshjelper også for Høyesterett. Selv om det er framlagt noen 
nye dokumenter i saken, står saken i det vesentlige i samme stilling som for lagmannsretten. 

 

 
(17) Ankende part,  A, har, med støtte fra Fellesforbundet for Sjøfolk, i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(18) Oppsigelsen av A fant sted mens A var sykemeldt. På oppsigelsestidspunktet hadde han vært 

sykemeldt i under én måned, slik at oppsigelsen fant sted innenfor den verneperiode som følger av 
sjømannsloven § 14 nr. 1. Det forhold at A tidligere hadde vært sykemeldt på grunn av de samme 
plagene – ankelsmerter som følge av skaden han pådro seg i mai 2007 – endrer ikke dette. 
Hovedregelen er at verneperioden begynner å løpe på nytt dersom arbeidstakeren har gjeninntrådt i 
stillingen og deretter på ny blir sykemeldt. Unntak fra dette kan tenkes der tiden arbeidstakeren har 
vært tilbake i arbeid er kortvarig. Dette siste er ikke tilfellet her. Da A ble sykemeldt 20. februar 2009, 
hadde han vært i arbeid siden 7. mai 2008. 

 

 
(19) Etter sjømannsloven § 14 er en sykemeldt bare vernet mot oppsigelse dersom oppsigelsen begrunnes i 

at vedkommende er sykemeldt – arbeidsufør. Sykemeldingen av A hadde sin årsak i ankelskaden. Det 
var den samme skaden som var bakgrunnen for at sjømannslegen utstedte udyktighetserklæring, og 
som innebar at A ikke lenger kunne tjenestegjøre om bord på skip. Oppsigelsen var begrunnet i 
udyktighetserklæringen som var utstedt. I og med at grunnen til sykemeldingen og 
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udyktighetserklæringen var den samme – arbeidsuførhet på grunn av ankelskaden – er årsakskravet i 
sjømannsloven § 14 nr. 1 oppfylt. 

 

 
(20) Det forhold at sjømannslegen anså As mulighet til å komme tilbake i arbeid om bord som usannsynlig, 

må være uten betydning. Et sentralt formål med lovbestemmelsen er å sikre arbeidstakeren ro i 
sykemeldingsperioden, og dette gjelder like fullt der sannsynligheten for at arbeidstakeren vil komme 
tilbake i arbeid i løpet av verneperioden er liten. 

 

 
(21) Heller ikke det forhold at A krevde – og fikk utbetalt – forsikringsbeløp i forbindelse med tap av 

helseattest, er av betydning. Dette er en rett sjømenn har i henhold til forsikring tegnet av 
arbeidsgiver. Krav om, og utbetaling av, forsikringsbeløpet rokker ikke ved sjømannens vern etter 
sjømannsloven § 14. 

 

 
(22) Subsidiært, dersom A ikke anses vernet etter sjømannsloven § 14, må oppsigelsen likevel kjennes 

ugyldig fordi den mangler saklig grunn i rederiets eller sjømannens forhold, jf. sjømannsloven § 19 nr. 
1. At rederiet på oppsigelsestidspunktet ikke hadde annen stilling å tilby A, ga ikke grunnlag for 
oppsigelse. Selv om sykemeldingen på oppsigelsestidspunktet formelt bare gjaldt fram til 20. mars 
2009, var det ikke tvil om at As arbeidsuførhet som sjømann ville bli langvarig. Rederiet hadde da en 
særskilt plikt til å tilrettelegge forholdene slik at A kunne beholde eller få arbeid, eller få tilgang til 
opplæring og annen kompetanseutvikling, jf. sjømannsloven § 33D. Plikten underbygges også av at 
rederiet var en såkalt IA-bedrift, som innebar at rederiet hadde påtatt seg et særskilt ansvar overfor 
sykemeldte og ansatte med redusert funksjonsevne. 

 

 
(23) Uansett på hvilket grunnlag oppsigelsen måtte bli kjent ugyldig, bør A tilkjennes erstatning og 

oppreisning, jf. sjømannsloven § 20A andre ledd. Det må i denne forbindelse legges vekt på at A ble 
oppsagt da han som sykemeldt var i en vanskelig og sårbar situasjon. Det forhold at han fikk utbetalt 
forsikringsbeløp som følge at tap av helseattest, kan ikke medføre at retten til erstatning og 
oppreisning bortfaller. 

 

 
(24) As inntektstap som følge av oppsigelsen utgjør 228 000 kroner. Han bør også tilkjennes oppreisning. 
 

 
(25) A og Fellesforbundet for Sjøfolk har lagt ned slik påstand: 

«1. Hurtigruten ASA sin oppsigelse av A datert 11. mars 2009 er ugyldig. 
 

2. Hurtigruten ASA dømmes til å betale til A erstatning etter rettens skjønn, begrenset oppad til 
kr 300.000,-. 

 

3. Hurtigruten ASA dømmes til å erstatte A og Fellesforbundet for Sjøfolk sakens omkostninger 
for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.» 

 

 

 
(26) Ankemotparten, Hurtigruten ASA, har i korte trekk gjort gjeldende: 
 

 
(27) Sjømannsloven § 14 verner den som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade mot oppsigelse. 

Oppsigelsen av A var ikke begrunnet i arbeidsuførheten, men i at han mistet helseattesten. Tapet av 
helseattesten framsto som varig, og det var ikke grunn til å anta at A igjen kunne tjenestegjøre om 
bord på rederiets skip. Det er ikke grunnlag verken i lovbestemmelsens ordlyd eller i forarbeidene for 
at den som varig taper helseattest, er vernet mot oppsigelse etter § 14. Bestemmelsen er utformet etter 
mønster av arbeidsmiljøloven 1977 § 64, som nå er avløst av arbeidsmiljøloven 2005 § 15-8. Heller 
ikke disse bestemmelsene gir grunnlag for den slutning at oppsigelse som er begrunnet i varig tap av 
helseattest, sertifikat eller lignende formelle krav til arbeidstakers helse, medfører at arbeidstakeren er 
underlagt det særskilte oppsigelsesvernet. 

 

 
(28) At tap av helseattest ikke gir grunnlag for slikt oppsigelsesvern, underbygges av de spesielle 

sikkerhetsmessige forhold som gjør seg gjeldende til sjøs, og som er ivaretatt av skipssikkerhetsloven. 
Kravet til helseattest for å kunne tjenestegjøre om bord på skip, er begrunnet i hensynet til 
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skipssikkerhet. Vernet mot oppsigelse på grunn av sykdom eller skade skal ivareta hensynet til 
sjømannens trygghet i arbeidsforholdet. Dette siste hensynet må vike dersom sikkerhetsmessige 
forhold tilsier at sjømannen ikke lenger kan utføre arbeid om bord. 

 

 
(29) Det foreligger underrettspraksis hvor det er lagt til grunn at arbeidstaker ikke er beskyttet mot 

oppsigelse i sykemeldingsperioden der oppsigelsen er begrunnet i tap av helseattest eller 
helsesertifikat. Det vises til Asker og Bærum herredsretts dom 10. juni 1992 og Oslo tingretts dom 15. 
februar 2007. I dom inntatt i RG-1997-667 kom lagmannsretten til et annet resultat for så vidt gjaldt 
oppsigelse i sykemeldingsperioden av en arbeidstaker i Nordsjøen. Også denne arbeidstakeren hadde 
mistet helseattesten, men i motsetning til i de andre sakene var tapet av helseattesten i 
lagmannsrettssaken midlertidig. 

 

 
(30) Det gjøres videre gjeldende at verneperioden i sjømannsloven § 14 under enhver omstendighet var 

utløpt da A ble oppsagt. 
 

 
(31) Det forhold at A hadde vært ansatt i rederiet i over fem år, og at skaden som var årsak til 

sykemeldingen var pådratt i tjeneste, gjorde at verneperioden for A var 12 måneder. Verneperioden 
regnes fra det tidspunkt arbeidsuførheten inntrådte. A var etter skadetidspunktet sykemeldt i lengre 
perioder. Det var hele tiden tale om sykefravær på grunn av samme diagnose, det vil si skade i venstre 
ankel. At arbeidsuførheten skyldtes samme forhold, og at arbeidsperiodene var kortvarige, tilsier at 
arbeidsuførheten må anses inntrådt 22. mai 2007, det vil si da A pådro seg skaden. En slik 
lovforståelse har også støtte i forarbeidene til arbeidsmiljøloven 2005, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) 
side 231-232. Verneperioden utløp følgelig 22. mai 2008, det vil si ni måneder før oppsigelsen. 

 

 
(32) At rederiet hadde inngått en samarbeidsavtale med NAV om inkluderende arbeidsliv – IA-avtale – 

medfører ikke at As arbeidsrettslige stilling for så vidt gjelder spørsmålet om oppsigelse, kom i en 
annen stilling. IA-avtalen representerte ingen begrensning i rederiets oppsigelsesadgang. IA-avtalen 
var for øvrig fulgt fra rederiets side. 

 

 
(33) Subsidiært gjøres det gjeldende at oppsigelsen var saklig etter sjømannsloven § 19, idet det ikke var 

mulig på grunn av offentligrettslige sikkerhetsregler å skaffe A annet arbeid om bord på rederiets skip. 
Det var heller ikke mulig å omplassere ham i annen stilling i rederiet på land. Etter at A mistet 
helseattesten, tok han kontakt med rederiet for å fremme krav overfor forsikringsselskapet for å få 
utbetalt forsikringssum for tap av helseattest. A påklaget heller ikke sjømannslegens vedtak om å frata 
ham helseattest. Alle disse forhold ga rederiet grunnlag for den forståelse at A ikke lenger kunne 
tjenestegjøre om bord på skip, og i denne situasjonen må oppsigelsen anses å ha vært saklig begrunnet 
i rederiets forhold. 

 

 
(34) Selv om oppsigelsen skulle kjennes ugyldig, er det ikke grunnlag for å tilkjenne A erstatning eller 

oppreisning. Det må legges vekt på at A har fått utbetalt en helsetapsforsikring på over 528 000 
kroner, som langt overstiger det økonomiske tap han har lidt. Verneperioden mot oppsigelse kunne 
under enhver omstendighet ikke vart lenger enn til 20. februar 2010, slik at erstatning for noe tap 
utover denne tiden kan det uansett ikke være grunnlag for. 

 

 
(35) Hurtigruten har lagt ned slik påstand: 

«1. Anken forkastes. 
 

2. A og Fellesforbundet for sjøfolk tilpliktes å betale – en for begge og begge for en – 
sakskostnader til Hurtigruten ASA.» 

 

 

 
(36) Jeg er kommet til at anken må tas til følge. 
 

 
(37) Sjømannsloven § 14 fastsetter et oppsigelsesvern for sjømann ved sykdom eller skade. § 14 nr. 1 

lyder: 

«Sjømann som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade kan ikke av den grunn 
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sies opp i de første seks måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Har sjømannen vært 
ansatt minst fem år sammenhengende i rederiet, eller skyldes arbeidsuførheten sykdom 
eller skade som sjømannen har pådratt seg i forbindelse med tjenesten, kan sjømannen 
ikke sies opp på grunn av uførheten i de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten 
inntrådte.» 

 

 
(38) § 14 nr. 2 inneholder en bevisbyrderegel. Dersom oppsigelsen finner sted innenfor det tidsrom 

sjømannen er vernet mot oppsigelse etter nr. 1, skal oppsigelsen anses å ha sin grunn i 
arbeidsuførheten med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig. 

 

 
(39) § 14 – slik den nå lyder – kom inn i sjømannsloven ved lovendring 31. mai 1985 nr. 37. En tilsvarende 

bestemmelse var tatt inn i arbeidsmiljøloven av 1977 § 64. Arbeidsmiljøloven av 1977 gjaldt 
imidlertid ikke for de som arbeidet på skip. Allerede i forbindelse med vedtakelsen av 
arbeidsmiljøloven i 1977, var det likevel et uttrykt ønske om å bringe blant annet sjømannslovens 
bestemmelser på linje med det som gjaldt for arbeidstakere på land. I Innst.O.nr.10 (1976–1977) side 
14-15 uttalte Stortingets kommunal- og miljøvernkomité: 

«... Komiteen er kjent med tilfeller der ansatte innenfor spesielle næringer som er 
unntatt fra någjeldende arbeidervernlov har hatt et dårligere vern i forhold til bl.a. 
ansettelsesvilkår, oppsigelse og arbeidstidsbestemmelser enn i arbeidervernloven. 
Komiteen vil derfor meget sterkt understreke at det må være et absolutt vilkår at 
bestemmelsene om bl.a. ansettelse, oppsigelse og arbeidstid for de grupper som skal 
unntas fra arbeidsmijøloven, generelt må være like gode som for dem som er underlagt 
loven. Komiteen mener videre at den styrkede stilling de ansatte vil få gjennom den nye 
verneorganisasjonen og i arbeidsmiljøutvalget på grunnlag av arbeidsmiljøloven, også må 
føres over på de sektorer som blir unntatt fra loven.» 

 

 
(40) I Ot.prp.nr.26 (1984–1985) – som lå til grunn for den senere vedtakelsen av blant annet 

sjømannsloven § 14 – heter det: 

«Regjeringen legger med dette fram forslag til harmonisering av sjøfartslovgivningen 
med arbeidsmiljølovens prinsipper. Regjeringen ser på lovforslaget som et vesentlig 
sosialt fremskritt for sjøfolkene. De vil få et vesentlig bedre arbeidsrettslig vern. 
Forslagene til endring av sjøfartslovgivningen omfatter sjømannsloven og 
sjødyktighetsloven. Endringene foreslås innarbeidet i de eksisterende lover slik at disse 
beholder sin nåværende oppbygging og terminologi. Ved vurderingen av de substansielle 
forskjellene, er arbeidsmiljølovens prinsipper lagt til grunn, men på grunn av de spesielle 
forhold til sjøs er arbeidsmiljølovens løsninger ikke funnet hensiktsmessige i alle 
sammenhenger. Dette betyr at enkelte av de mer detaljerte bestemmelser i 
arbeidsmiljøloven ikke foreslås tatt inn i sjøfartslovgivningen, men de viktigste forskjeller 
vil bli utjevnet. 

Forslaget har sin bakgrunn i ønsket om at arbeidsmiljøet om bord bør bygge på de 
samme prinsipper som de som er lagt til grunn i arbeidsmiljøloven. ...» 

 

 
(41) Når det gjelder sjømannsloven § 14 spesielt, framgår det av proposisjonen side 27-28 at paragrafen er 

utformet etter mønster av arbeidsmiljøloven av 1977 § 64. Sammenholder man ordlyden i de to 
bestemmelsene – arbeidsmiljøloven § 64 og sjømannsloven § 14 – framstår de også innholdsmessig 
som like hva gjelder arbeidstakerens vern mot oppsigelse på grunn av sykdom eller skade. 

 

 
(42) Forhistorien til sjømannsloven § 14, og utformingen av den etter mønster av arbeidsmiljøloven § 64, 

mener jeg må ha betydning for fortolkningen og anvendelsen av § 14, i den forstand at det må være 
relevant å se hen til de rettskilder som knytter seg til arbeidsmiljøloven av 1977 § 64. I denne 
forbindelse nevner jeg at arbeidsmiljøloven § 64 nå er erstattet av arbeidsmiljøloven § 15-8. Det 
framgår av forarbeidene til denne at bestemmelsen er en videreføring av tidligere lovs § 64, likevel 
slik at verneperioden i den nye lovbestemmelsen utvides til ett år, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 
231-232. Også de rettskilder som knytter seg til arbeidsmiljøloven av 2005 § 15-8 anser jeg relevante 
for fortolkningen og anvendelsen av sjømannsloven § 14. 
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(43) Før jeg nærmere behandler gyldigheten av oppsigelsen av A, finner jeg grunn til å redegjøre kort for 

reglene om helsekrav til dem som har sitt arbeid om bord på skip, og de regler som gjelder ved 
avgjørelsen av om helsekravene er oppfylt. 

 

 
(44) Det følger av skipssikkerhetsloven § 17 første ledd første punktum at «[d]en som har sitt arbeid om 

bord, må være fysisk og psykisk skikket til tjenesten og ikke utgjøre en fare for andre om bord». 
Andre punktum fastsetter at «[v]edkommende skal legge frem helseerklæring som viser at vilkårene i 
første punktum er oppfylt». 

 

 
(45) I medhold av skipssikkerhetsloven § 17 andre ledd er det fastsatt nærmere regler i forskrift 19. oktober 

2001 nr. 1309 om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip. Forskriften § 11 fastsetter at når 
arbeidstaker oppfyller de krav som er satt til helse, syn og hørsel, skal sjømannslegen utstede 
helseerklæring. Videre er det i § 13 fastsatt at sjømannslegen skal utferdige en udyktighetserklæring 
når «arbeidstaker ikke oppfyller de krav som er satt til helse, syn og hørsel». Dersom slik 
udyktighetserklæring utferdiges, innebærer det at de helsekrav som skipssikkerhetsloven § 17 
oppstiller ikke lenger er til stede, og vedkommende kan ikke lenger ha sitt arbeid om bord på skip. 

 

 
(46) Jeg går så over til å se på om A var vernet etter sjømannsloven § 14 mot oppsigelse. 
 

 
(47) Her reiser saken to spørsmål. For det første er det spørsmål om oppsigelsen fant sted i den 

verneperioden som følger av sjømannsloven § 14 nr. 1. For det andre er det spørsmål om oppsigelsen 
skyldtes sykefraværet. 

 

 
(48) Jeg ser først på spørsmålet om oppsigelsen fant sted i verneperioden. 
 

 
(49) Det følger av sjømannsloven § 14 nr. 1 at sjømannen bare er vernet mot oppsigelse på grunn av 

arbeidsuførheten de første 6 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Verneperioden er 12 
måneder dersom arbeidsuførheten er pådratt i arbeid eller sjømannen har vært ansatt 
sammenhengende i minst 5 år. For As vedkommende innebar dette at det gjaldt en 12 måneders 
verneperiode. 

 

 
(50) Verneperioden på 12 måneder gjelder etter bestemmelsen fra «arbeidsuførheten inntrådte». 

Forarbeidene til sjømannsloven § 14 gir ikke nærmere holdepunkter for hvordan verneperioden skal 
beregnes der sjømannen etter en sykdomsperiode kommer tilbake i arbeid og så blir syk igjen. Dette er 
imidlertid omtalt i Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 231. Under beskrivelsen av gjeldende rett etter 
arbeidsmiljøloven av 1977 § 64 heter det: 

«... Hva som skal regnes som en sammenhengende fraværsperiode i tilfeller hvor 
arbeidstakeren etter en sykdomsperiode har vært tilbake på arbeidet og så blir syk igjen, må 
bero på en konkret vurdering. Det må blant annet vurderes hvor lenge arbeidstakeren har vært 
tilbake, og om fraværet har samme eller liknende sykdomsårsak. Utgangspunktet må 
imidlertid være at vernetiden begynner å løpe på nytt dersom arbeidstaker har gjeninntrådt 
etter sykemelding, med mindre den tiden vedkommende har vært tilbake i jobb er kortvarig. 
Dette innebærer at bestemmelsen som hovedregel ikke gir adgang til å summere korte, men 
hyppige fravær.» 

 

 
(51) Det som det her gis uttrykk for, er også lagt til grunn i arbeidsrettslig litteratur, f.eks. Fanebust: 

Oppsigelse i arbeidsforhold, 3. utgave, 1995, side 197-198. 
 

 
(52) Den skaden som var bakgrunnen for sykemeldingen av A den 20. februar 2009, var pådratt 22. mai 

2007. A var etter skadetidspunktet sykemeldt tidvis i lengre perioder. Det knytter seg etter 
bevisførselen noe uklarhet om eventuelle sykemeldinger vinteren 2007/2008. Jeg finner imidlertid 
ikke grunn til å gå nærmere inn på dette, idet det er på det rene at A var tilbake i fullt arbeid i perioden 
7. mai 2008 til 20. februar 2009. Det må etter min mening være klart at A da hadde vært i arbeid så 
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lenge at verneperioden etter sjømannsloven § 14 nr. 1 begynte å løpe på nytt den 20. februar 2009. 
Oppsigelsen av A fant således sted i verneperioden. 

 

 
(53) Jeg går så over til å behandle spørsmålet om det var sykefraværet som må anses som årsak til at A ble 

oppsagt. 
 

 
(54) Hurtigruten har gjort gjeldende at det ikke var sykefraværet – arbeidsuførheten – som var årsaken til 

at A ble oppsagt, men den omstendighet at sjømannslegen hadde utferdiget udyktighetserklæring som 
innebar at A ikke lenger kunne tjenestegjøre om bord på rederiets skip. 

 

 
(55) Det er på det rene at sjømannslegen utferdiget udyktighetserkæring for As vedkommende den 20. 

februar 2009, samme dag som A ble sykemeldt fra sin stilling som overstyrmann. Videre er det på det 
rene at oppsigelsen – som er referert tidligere – er begrunnet i den udyktighetserklæring som ble 
utferdiget. Det er samtidig ikke tvil om at bakgrunnen for utferdigelsen av erklæringen – og tapet av 
helseattesten – var de plagene A hadde i ankelen, og den arbeidsuførhet dette medførte. I og med at 
det var de samme ankelplagene som forårsaket tapet av helseattesten og som var årsak til 
arbeidsuførheten, taler etter min mening ordlyden i § 14 nr. 1 og nr. 2 for at A på tidspunktet for 
oppsigelsen var underlagt det særskilte stillingsvernet som følger av bestemmelsen. 

 

 
(56) En slik lovforståelse støttes etter min mening også av forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 1977 § 64. 

I tilknytning til bevisbyrderegelen i § 64 nr. 2 – som innholdsmessig svarer til bevisbyrderegelen i 
sjømannsloven § 14 nr. 2 – heter det i Ot.prp.nr.41 (1975–1976) side 76: 

«... Regelen [i nr. 2] innebærer at en oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom 
arbeidstakeren er vernet mot oppsigelse ved sykdom, skal anses å ha sin grunn i 
sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Hvis en arbeidsgiver 
vil si opp en arbeidstaker i det tidsrom han er vernet, vil derfor byrden med å føre 
sannsynlighetsbevis for at oppsigelsen har sin grunn i andre forhold enn sykefraværet, 
fullt ut påligge arbeidsgiveren. Det vil her ikke være nok at det påvises grunner som 
sammen med sykefraværet kunne gi grunnlag for oppsigelse. Det må foreligge 
omstendigheter som helt uavhengig av sykefraværet gir saklig grunn for oppsigelse. 
Hensikten med bestemmelsene i denne paragraf er å sikre at arbeidstakeren så langt råd 
er, skal slippe å sette i gang en prosess for å unngå å miste arbeidet, mens han er 
arbeidsufør. Det må derfor stilles strenge krav til arbeidsgiverens «beviser», i tilfelle hvor 
det blir påstått at oppsigelsen skyldes andre grunner.» 

 

 
(57) I samme proposisjon på side 26 heter det at hvor det foreligger «en saklig grunn for oppsigelse som 

har sammenheng med sykefraværet, innebærer reglene bare at arbeidsgiveren må vente inntil 6 
eventuelt 12 måneder med å gå til oppsigelse». 

 

 
(58) Det som her er sitert fra forarbeidene, tilsier etter min mening at forhold som har sammenheng med 

sykdommen eller skaden som førte til sykefraværet – i dette tilfellet tapet av helseattesten – ikke skal 
kunne gi grunnlag for oppsigelse i verneperioden etter sjømannsloven § 14. 

 

 
(59) En viss støtte for dette gir etter min mening også Rt-1986-224, som gjaldt en yrkeshemmet 

arbeidstaker som ble oppsagt fra en vernet bedrift under sykefravær. Oppsigelsen var begrunnet i at 
arbeidstakeren ikke kunne benytte seg av bedriftens arbeidstreningsprogram pga. hyppig sykefravær. 
Høyesterett kom til at dette ikke ga noe selvstendig grunnlag for oppsigelse i verneperioden. 

 

 
(60) Også reelle hensyn taler etter min mening for at arbeidstaker skal være vernet mot oppsigelse der det 

er en slik direkte sammenheng mellom årsaken til tap av helseattest og arbeidsuførheten. Jeg viser her 
til det som tidligere er kommet til uttrykk om formålet med bestemmelsen, nemlig at arbeidstakeren så 
langt råd er skal slippe å måtte sette i gang en prosess for å beholde arbeidet i sykefraværsperioden. 
Heller ikke hensynet til arbeidsgiver taler nevneverdig imot en slik lovforståelse. Som det framheves i 
proposisjonen side 26, som er referert tidligere, innebærer vernet at arbeidsgiver må vente inntil 6 
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eller 12 måneder med å gå til oppsigelse. 
 

 
(61) Jeg nevner at det syn jeg her har gitt uttrykk for hva gjelder forståelsen av kravet til 

årsakssammenheng mellom oppsigelsen og sykefraværet, synes å være sammenfallende med det som 
er lagt til grunn av Tine Eidsvaag i avhandlingen «Handlaus gjæte» fra 2008, side 493-495. 

 

 
(62) Avslutningsvis vil jeg bemerke at jeg ikke kan se at det har betydning for vurderingen om det på 

oppsigelsestidspunktet framsto som sannsynlig at As arbeidsuførhet var varig. I forbindelse med 
forberedelsen av ny arbeidsmiljølov vurderte Arbeidslivslovutvalget å foreslå en regel hvor det 
særskilte stillingsvernet ved sykdom ikke skulle gjelde der det var åpenbart at arbeidstaker ikke ville 
kunne vende tilbake til arbeidet i virksomheten. Under henvisning til at en slik regel ville stride mot 
ett av formålene med bestemmelsen, som er å forhindre at en syk arbeidstaker skal måtte sette i gang 
en prosess for å beholde arbeidet i verneperioden, ønsket utvalget ikke å foreslå dette, jf. NOU 2004:5 
Arbeidslivslovutvalget – Et arbeidsliv for trygghet, integrering og vekst side 314. En slik regel ble da 
heller ikke tatt inn i arbeidsmiljøloven av 2005. 

 

 
(63) Min konklusjon er etter dette at Hurtigruten ikke hadde adgang til å si opp A, og at oppsigelsen må 

kjennes ugyldig. 
 

 
(64) A har krevd erstatning og oppreisning oppad begrenset til 300 000 kroner. Det økonomiske tap utgjør 

228 000 kroner, og gjelder tapt inntekt i en periode på 19 måneder. Jeg har oppfattet Hurtigruten slik 
at rederiet ikke bestrider størrelsen på det økonomiske tapet, eller beregningen av dette, men at 
rederiet mener at erstatning og oppreisning av andre grunner ikke bør tilkjennes, eventuelt at kravet 
reduseres. 

 

 
(65) Grunnlaget for erstatning ved oppsigelse er sjømannsloven § 20A andre ledd. Det følger av andre 

punktum at erstatningen «fastsettes til det beløp som retten under hensyn til det økonomiske tap, 
rederiets og sjømannens forhold og omstendighetene for øvrig finner rimelig». 

 

 
(66) Jeg er kommet til at A må tilkjennes erstatning for det lønnstap han har lidt som følge av oppsigelsen. 

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å redusere erstatningsbeløpet fordi A i 2009 mottok i overkant 
av 528 000 kroner fra arbeidsgivers forsikringsselskap som erstatning for tap av helseattest for arbeid 
til sjøs. Denne forsikringen ble utløst fordi A ikke lenger kunne tjenestegjøre om bord på skip, og 
utbetalingen var uavhengig av oppsigelsen i rederiet. Jeg legger også vekt på at det følger av 
forsikringsvilkårene at erstatning for tap av helseattest kun kommer til utbetaling én gang. Jeg 
oppfatter dette slik at nå når A på ny har fått helseattest, vil han ikke ha rett til slik 
forsikringsutbetaling dersom han igjen skulle tape helseattesten på grunn av sykdom eller skade. Også 
dette tilsier etter min mening at forsikringsutbetalingen ikke bør influere på retten til erstatning etter 
sjømannsloven § 20A andre ledd. 

 

 
(67) Jeg kan videre ikke se at erstatningen bør begrenses til å gjelde økonomisk tap lidt i verneperioden på 

12 måneder fra sykefraværet startet. Dersom A ikke hadde blitt oppsagt, ville han mest sannsynlig 
vært sykemeldt i hele verneperioden, dvs. til 20. februar 2010. Hurtigruten har imidlertid ikke ført 
nærmere bevis som gir grunnlag for å konkludere med at rederiet ville vært berettiget til å si opp A fra 
stillingen etter dette tidspunkt. 

 

 
(68) A bør etter dette tilkjennes erstatning for tapt lønnsinntekt med 228 000 kroner. I og med at A ble 

oppsagt i en periode hvor han var sykemeldt, og hvor lovgiver har gitt arbeidstaker et særskilt 
stillingsvern, mener jeg det også bør tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk tap. Dette settes i 
samsvar med kravet til 72 000 kroner. Samlet erstatning utgjør etter dette 300 000 kroner. 

 

 
(69) Med det resultat jeg er kommet til, må Hurtigruten erstatte As og Fellesforbundet for Sjøfolks 

sakskostnader for alle retter, jf. tvisteloven § 20-2 første og andre ledd, jf § 20-1 tredje ledd. 
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(70) For tingretten er det krevd sakskostnader med 60 918 kroner, hvorav salæret utgjør 51 375 kroner. For 
lagmannsretten er det krevd sakskostnader med 61 700 kroner. Salæret der utgjør 45 000 kroner. For 
Høyesterett er det krevd sakskostnader med 163 625 kroner, hvor 151 250 kroner utgjør salær. 
Beløpene inkluderer merverdiavgift. 

 

 
(71) Omkostningsoppgavene legges til grunn for fastsettelsen, slik at det til sammen tilkjennes 286 243 

kroner i sakskostnader. 
 

 
(72) Jeg stemmer for denne dom: 

1. Hurtigruten ASAs oppsigelse av A kjennes ugyldig. 
 

2. Hurtigruten ASA betaler til A 300 000 – trehundretusen – kroner i erstatning innen 2 – to – 
uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Hurtigruten ASA til A og 
Fellesforbundet for Sjøfolk i fellesskap 286 243 – tohundreogåttisekstusentohundreogførtitre – 
kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 

 

 
(73) Dommer Webster: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 
 

 
(74) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 

 
(75) Dommer Endresen: Likeså. 
 

 
(76) Justitiarius Schei: Likeså. 
 

 
(77) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 

 dom: 
 

1. Hurtigruten ASAs oppsigelse av A kjennes ugyldig. 
 

2. Hurtigruten ASA betaler til A 300 000 – trehundretusen – kroner i erstatning innen 2 – to – uker 
fra forkynnelsen av denne dom. 

 

3. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler Hurtigruten ASA til A og 
Fellesforbundet for Sjøfolk i fellesskap 286 243 – tohundreogåttisekstusentohundreogførtitre – 
kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.  
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Høyesterett - Dom. - HR-1995-11-A - Rt-1995-227 
 
 

Instans Høyesterett – Dom. 
Dato 1995-02-08 
Publisert HR-1995-11-A – Rt-1995-227 
Stikkord Arbeidsrett. Trygderett. 
Sammendrag Arbeidstager ble i forbindelse med innskrenkninger oppsagt fra stilling i 

kommunen som park- og vedlikeholdsarbeider. Han ble tilbudt og aksepterte 
stilling som hjelpemann på renovasjonsbilen. Etter hvert fikk han problemer som 
renovatør på grunn av eksem som han utviklet, i det vesentlige forårsaket av stress 
og vantrivsel. Han ble permanent sykmeldt, annet arbeid i kommunen kunne ikke 
skaffes, og han ble deretter oppsagt. Sak etter arbeidsmiljøloven § 60 nr. 1 førte 
ikke frem. Plikten til å skaffe ham annet arbeid etter arbeidsmiljøloven § 13 nr. 2 
kunne ikke innebære at andre arbeidstageres rettigheter ble innskrenket, f.eks. ved 
at de ble pålagt å bytte arbeid. – Da arbeidstageren bare var yrkeshemmet i 
stillingen som renovatør, forelå ikke vilkårene for tilståelse av attføringspenger 
etter folketrygdloven § 5-2. 

Saksgang Hålogaland lagmannsrett LH-1991-143 A – Høyesterett HR-1995-11-A, nr. 
1/1993. 

Parter A (Advokat Lars Olav Skårberg – til prøve) mot Nordkapp kommune (Advokat 
Roar Bjerknes) 

Forfatter Backer, Aarbakke, Tjomsland, Aasland og Justitiarius Smith. 
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Side 228 

 

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse, der arbeidstakeren har påberopt seg at arbeidsmiljøloven av 4 februar 
1977 § 60 nr 1 må ses i sammenheng med lovens § 13 nr 2. 

A, som er født i 1938, ble i juni 1987 ansatt som park- og vedlikeholdsarbeider i Nordkapp kommune. Han 
hadde tidligere arbeidet 26 år i en privat bedrift som jernbinder, murerarbeider og snekker. I forbindelse med at 
fylkesmannen nektet å godkjenne kommunens budsjett, ble det nødvendig med innskrenkninger i 
arbeidsstokken, og A ble oppsagt ved brev av 22 februar 1989. Dagen etter fikk han imidlertid tilbud om en 
stilling som var blitt ledig, som hjelpemann på renovasjonsbilen. Denne stillingen aksepterte han ved brev av 3 
mars samme år. Det viste seg imidlertid at A fikk helseproblemer i sitt arbeid som renovatør. Disse bestod først 
og fremst i at han fikk eksem på armer og ben. Ifølge en legeerklæring av 21 november 1989 var eksemet i det 
vesentlige psykisk betinget, og var forårsaket av stress og vantrivsel i arbeidet. Fra 2 oktober 1989 var A 
permanent sykmeldt. Det ble arbeidet med å skaffe ham en annen stilling i kommunen, men uten resultat. Ved 
brev av 13 juni 1990 ble han oppsagt fra den nye stillingen. 

A reiste i september 1990 oppsigelsessøksmål mot Nordkapp kommune etter arbeidsmiljøloven med påstand 
om at oppsigelsen måtte kjennes ugyldig, og at han måtte tilkjennes erstatning. Hammerfest herredsrett avsa 25. 
januar 1991 dom med slik domsslutning: 
"1. Nordkapp kommune frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale til Nordkapp kommune 23.554,- – tjuetre tusenfemhundreogfemtifire – kroner i  
saksomkostninger. 

 

3. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse." 
 

A påanket dommen til Hålogaland lagmannsrett, som 19. oktober 1992 avsa dom med slik domsslutning: 
"1. Herredsrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes. 

 

2. Saksomkostninger for herredsretten og lagmannsretten tilkjennes ikke." 
 

Saksforholdet og partenes anførsler for de tidligere retter fremgår av herredsrettens og lagmannsrettens 
dommer. 

A har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. 

A og kst rådmann Jens Mathisen er avhørt ved bevisopptak til bruk for Høyesterett. For øvrig er det avhørt fire 
vitner. Ingen av de avhørte er nye for Høyesterett. Det er fremlagt et par nye dokumenter. Bortsett fra at A har 
frafalt to anførsler som tidligere ble gjort gjeldende, foreligger saken i samme stilling som for lagmannsretten. 

Den ankende part, A, har i det vesentlige anført: 

Oppsigelsen må kjennes ugyldig fordi den savner saklig grunn, jf arbeidsmiljøloven § 60 nr 1. Ved vurderingen 
av dette spørsmålet må man ta hensyn til de særlige plikter som kommunen har som arbeidsgiver etter § 13 nr 2 
overfor A, som var blitt hemmet i yrket som renovatør. 

A mener at det ikke ble gjort nok for å skaffe ham alternativt 
Side 229 

 arbeid i kommunen som vedlikeholdsarbeider, vaktmester eller annet arbeid ved Teknisk etat. Det må tas 
hensyn til at han bare hadde akseptert arbeidet som renovatør fordi han var oppsagt fra stillingen som park- og 
vedlikeholdsarbeider, og at han i brevet av 3 mars 1989 hadde pekt på at han tidligere sluttet med arbeidet som 
jernbinder fordi han fikk problemer med armene. Han har også hatt ryggproblemer. Arbeidet som renovatør 
krevet et høyt tempo, og det var tungt. Med det eksem som han utviklet, kunne han ikke fortsette med dette 
arbeidet. 

Etter arbeidsmiljøloven § 13 nr 2 skal arbeidsgiveren "så langt det er mulig" iverksette tiltak for at 
arbeidstakeren skal kunne få høvelig arbeid. Det siterte uttrykk er kraftigere enn det som var inntatt i 
lovproposisjonen. Det kom inn under komitebehandlingen i Stortinget, og komiteen understreket at det måtte 
gjøres "betydelige anstrengelser" for å hjelpe den som var blitt yrkeshemmet, jf Innst.O.nr.10 (1976-77 ) side 
43 spalte 1. 

1212

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1977-02-04-4/%C2%A760
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1977-02-04-4/%C2%A713
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1977-02-04-4/%C2%A760
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1977-02-04-4/%C2%A713
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1977-02-04-4/%C2%A713
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/inns-o-10-197677
http://www.lovdata.no/pro#reference/forarbeid/inns-o-10-197677


Ved de undersøkelser som ble foretatt i kommunen av mulighetene for å skaffe A annet arbeid, bygget man 
bare på frivillighet hos andre til å bytte arbeid med ham. A mener at man under henvisning til § 13 nr 2 burde 
ha beordret en annen til å bytte arbeid med ham, i den utstrekning kommunens styringsrett som arbeidsgiver ga 
adgang til dette. Videre kunne og burde man selv om så ikke var tilfelle, foreta en betinget oppsigelse av 
vedkommende hvis det var nødvendig for å fremtvinge et bytte. En slik "endringsoppsigelse" ville ikke være 
usaklig når den var foretatt for å hjelpe en yrkeshemmet. 

En annen utvei ville vært å la A gå på attføring etter folketrygdloven av 17 juni 1966 § 5-2 til det ble ledig en 
passende stilling i kommunen, som han så kunne få. Det ville da ikke være nødvendig å oppsi ham, og 
kommunen ville ikke bli belastet med utgiftene til attføringen. Det hevdes at A fylte kravene til attføringshjelp 
etter § 5-2. Han hadde uttalt interesse for et vaktmester- eller tømrerkurs. 

Hvis A får medhold i at oppsigelsen kjennes ugyldig, betyr det at kommunen vil måtte ta ham inn igjen. Under 
denne forutsetning er partene enige om at han har krav på erstatning med kr 20.000. 

A har nedlagt slik påstand: 
"1. Nordkapp kommunes oppsigelse av A er ugyldig. 2. Nordkapp kommune v/ordføreren betaler erstatning til 

A med kroner 20.000. 
 

3. Nordkapp kommune v/ordføreren betaler sakens omkostninger for alle retter til A." 
 

Ankemotparten, Nordkapp kommune, har i det vesentlige anført: 

Herredsrettens og lagmannsrettens dommer er riktige, dog slik at det kreves saksomkostninger for alle 
instanser. 

Saken gjelder oppsigelsen av 13 juni 1990. A hadde akseptert stillingen som renovatør, og den tidligere 
oppsigelsen er ikke angrepet. Det er på det rene at han ikke kunne gå tilbake til stillingen som renovatør på 
grunn av det eksem som han hadde utviklet. Slitasjen i armene og ryggproblemene har A selv nedtonet i sin 
forklaring under bevisopptaket, og de har ikke hindret ham i arbeid som han har hatt etter oppsigelsen. 
Administrasjonsutvalget i kommunen, der også 
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 arbeidstakerne var representert, hadde foretatt en rundspørring blant etatene om de hadde noe passende arbeid 
for A, men med negativt resultat. Det var heller ikke kommet noe ut av en generell forespørsel om det var noen 
som var villig til å bytte med ham. 

Kommunen er enig i at arbeidsmiljøloven § 13 nr 2 kommer til anvendelse i det foreliggende tilfellet. Men 
bestemmelsen handler først og fremst om tilrettelegging av arbeidet slik at arbeidstakeren kan fortsette i den 
stilling han allerede har. Det er på det rene at det ikke fantes noe annet passende arbeid som var ledig. Kravet 
om at en annen arbeidstaker skulle pålegges å bytte med A, er uten rettslige presedenser. Det er ikke konkret 
pekt på hvem som innen rammen av sin arbeidskontrakt kunne pålegges å overta som renovatør. Det bestrides 
at adgangen til å beordre en annen utvides i et tilfelle som det foreliggende. Å foreta oppsigelse av en annen for 
å fremtvinge et bytte, kan ikke komme på tale. 

Kommunen bestrider at folketrygdloven § 5-2 om attføringshjelp ville kunne brukes i det foreliggende tilfellet. 
A var ikke yrkesvalghemmet bare fordi han ikke kunne være renovatør. Det ville ikke tjene noe formål å gi ham 
opplæring som tømrer eller vaktmester, da det dreier seg om yrker som han ut fra sin erfaringsbakgrunn 
allerede var kvalifisert til å utøve. Det kan heller ikke være riktig at attføring brukes som et middel til å holde 
en ansatt gående på ubestemt tid i påvente av at en passende stilling skal bli ledig. 

Nordkapp kommune har nedlagt slik påstand: 

"Lagmannsrettens dom stadfestes, likevel slik at Nordkapp kommune tilkjennes saksomkostninger for alle 
retter." 
 

Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten. I det vesentlige kan jeg også vise til lagmannsrettens 
begrunnelse angående de anførsler som er opprettholdt for Høyesterett. 

Den ankende part har, etter at anken var henvist til Høyesterett, frafalt to viktige anførsler, nemlig at 
oppsigelsen var usaklig fordi kommunen hadde brukt ordningen med arbeid for trygd til å erstatte vanlige 
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arbeidsplasser i kommunens tjeneste, og at oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven § 60 nr 1 er sterkere i 
kommuner enn i private bedrifter. 

Utgangspunktet for avgjørelsen av saken er arbeidsmiljøloven § 60 nr 1, hvoretter arbeidstaker ikke kan sies 
opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Ved 
vurderingen etter § 60 nr 1 har A påberopt seg at det må tas særskilt hensyn til lovens § 13 nr 2. Etter denne 
bestemmelse skal arbeidsgiveren hvis en arbeidstaker er blitt hemmet i sitt yrke som følge av ulykke, sykdom, 
slitasje eller liknende, så langt det er mulig iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne få 
eller beholde et høvelig arbeid. Jeg kommer tilbake til tolkingen av denne bestemmelse. 

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelsen av 13 juni 1990. Jeg bemerker at den forutgående oppsigelse av 22 
februar 1989 fra stillingen som park- og vedlikeholdsarbeider utvilsomt var saklig begrunnet i de 
innskrenkninger i kommunen som var blitt gjort nødvendige ved at 
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 fylkesmannen hadde nektet å godta budsjettet. A hadde på det daværende tidspunkt arbeidet mindre enn to år i 
kommunen, og det er ikke bestridt at han var den av park- og vedlikeholdsarbeiderne som var nærmest til å 
slutte. Det er ikke opplyst at kommunen hadde noe annet passende arbeid å tilby ham enn arbeidet som 
renovatør. Kommunen kunne ikke uten videre pålegge ham å overta dette arbeidet, da det falt utenfor 
stillingsbeskrivelsen i kunngjøringen av den stillingen som A fikk i 1987. Men A fikk tilbud om stillingen, og 
aksepterte den. Oppsigelsen fra stillingen som renovatør i 1990 må da vurderes for seg. 

Etter at A var blitt sykmeldt 2 oktober 1989, var han til undersøkelse ved Regionsykehuset i Tromsø. I en 
legeerklæring av 21 november 1989 opplyses det at han for en tid tilbake fikk utbrudd av eksem på begge 
fotrygger, underarmer og overarmer og på innsiden av lårene og i lyskene. Legeerklæringen inneholder 
følgende vurdering: 

"Epicutantest var som sagt negativ. Han har selv fundert på om han kan reagere på stoffer i søplet, i og med at 
eksem forverres, men det blir jo helt spekulativt og en kontaktallergi mot avfall er jo lite sannsynlig i og med at 
han ikke kommer i direkte kontakt med det. Han opplyser at han bruker støvler og det må han vel gjøre, også av 
sikkerhetshensyn. 

Han blir ofte svett og varm og da blir eksemet verre. Dessuten føler han situasjonen stresset hvis han ikke klarer 
å holde tritt med frembringing av søppelsekkene tidsnok på ruta si, og han merker da at eksemet blir kraftig 
forverret. 

Nevrodermitt har jo en betydelig psykisk komponent og jeg holder det for helt relevant at hans eksem forverres 
i den jobben han nå er i, uten at man kan snakke om allergi. 

Jeg vil derfor anbefale at han omplasseres til annet arbeid innenfor kommuneetaten." 

En legeerklæring av 19 desember 1989 fra kommunelegen i Nordkapp har samme konklusjon. Det uttales at 
pasienten anses helsemessig ikke å være egnet for videre arbeid på søppelbilen. 

I en tidligere legeerklæring av 12 juni 1989 er det nevnt at A skulle ha ryggplager. Videre nevnte han selv i sitt 
brev til kommunen av 3 mars 1989, da han aksepterte stillingen som renovatør, at han hadde hatt problemer 
med armene. I sin forklaring under bevisopptaket til bruk for Høyesterett uttaler A imidlertid at han ikke har 
ryggproblemer. Derimot har han hatt litt vondt i albuene, men det har ikke vært til hinder for arbeidet. 

Etter dette legger jeg til grunn at det i slutten av 1989 viste seg at A var varig ute av stand til å utføre arbeidet 
som renovatør på grunn av det eksem som han pådro seg, og som stort sett var forårsaket av stress i dette 
arbeidet. Problemer med ryggen eller armene later ikke til å ha spilt noen vesentlig rolle. 

Allerede under et møte 14 juni 1989 mellom kommuneingeniøren, en tillitsvalgt og A ble det diskutert om det 
ved etaten fantes arbeidsoppgaver som var lettere å utføre. Videre ble det diskutert om det var ansatte ved 
etaten som kunne tenke seg i et avgrenset tidsrom å bytte/vikariere i stillingen som renovatør. På begge disse 
spørsmål ble 
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 svaret negativt, og de som var til stede kunne ikke fremme konkrete forslag. Etter at A var blitt varig sykmeldt, 
ba administrasjonsutvalget i et brev av 4 desember 1989 til etatsjefene om, at det ble vurdert om det fantes 
muligheter for omplassering av A – eventuelt som bud, vikarvaktmester, lettere vedlikeholdsarbeid eller 
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liknende. På et møte i administrasjonsutvalget 15 februar 1990 ble det konstatert at rundspørringen ikke hadde 
ledet til noe. Konklusjonen ble at utvalget anmodet administrasjonen om å forberede en oppsigelse av A. 
Senere – i juni 1990 – ba tillitsutvalget om at A måtte få et vikariat som vaktmester ved Honningsvåg skole 
istedenfor en vaktmester som var langtidssykmeldt. Det viste seg imidlertid at man der klarte seg med den ene 
gjenværende vaktmester. 

Etter dette finner jeg det ikke tvilsomt at kommunen hadde gjort tilstrekkelig for å skaffe arbeidstakeren annet 
arbeid, dersom det hadde dreiet seg om en vanlig arbeidstaker. Spørsmålet er om anvendelsen av 
arbeidsmiljøloven § 13 nr 2 leder til andre resultater. Det sentrale er her As anførsler om at hans situasjon som 
yrkeshemmet ga ham krav på at en annen arbeidstaker skulle pålegges å bytte arbeid med ham. 

Partene har vært enige om at arbeidsmiljøloven § 13 nr 2 kommer til anvendelse i As tilfelle, og jeg legger dette 
til grunn. Selv om A ikke var yrkesvalghemmet i vanlig forstand – noe jeg kommer tilbake til – var han 
yrkeshemmet når det gjaldt stillingen som renovatør. Som nevnt av den ankende part, er det i forarbeidene til 
arbeidsmiljøloven klare indikasjoner på at arbeidsgiverens forpliktelser overfor den yrkeshemmete skal være 
betydelige. Dette går både på plikten til å tilrettelegge den yrkeshemmetes virksomhet slik at han kan fortsette i 
sitt vanlige arbeid, og på plikten til om nødvendig å skaffe ham annet arbeid. Det finnes imidlertid intet om 
hvordan man skal forholde seg hvis den yrkeshemmete bare kan hjelpes på bekostning av andre arbeidstakere. 

Jeg finner det for min del vanskelig å tolke § 13 nr 2 slik at andre arbeidstakeres rettigheter kan tilsidesettes 
eller innskrenkes til fordel for den yrkeshemmete. Noe slikt ville etter min mening ha krevet klar tale i lovtekst 
eller iallfall i forarbeider. Derimot kan saken kanskje stille seg annerledes hvis arbeidsgiveren innenfor rammen 
av sin vanlige styringsrett kan beordre en annen arbeidstaker til å ta over den yrkeshemmetes arbeid, også om 
dette skjer mot vedkommendes ønske. Jeg tenker da på de tilfelle der arbeidskontrakten er slik utformet at den 
dekker begge stillingene. I denne sak er det ikke nødvendig å ta standpunkt til dette, da det intet konkret er 
opplyst om at noen annen etter sin arbeidskontrakt kunne pålegges å ta over som renovatør. Jeg kan ikke være 
enig med den ankende part i at det i et tilfelle som det foreliggende måtte være adgang til å utvide 
vedkommendes plikter til å påta seg annet arbeid. A har henvist til at stilling som vedlikeholdsarbeider eller 
vaktmester – eventuelt annen stilling innenfor Teknisk etat – kunne benyttes til et innbyrdes skifte av arbeid. 
Jeg finner at både forskjellen i arbeidsoppgavenes karakter og den ubestemte tidsperiode et skifte av arbeid 
ville innebære, tilsier at en slik omplassering ligger utenfor kommunens styringsrett. 

Etter dette må jeg legge til grunn at det ikke var noen annen arbeidstaker 
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 i kommunen som kunne pålegges å bytte med A. Det var heller ikke adgang til å oppsi en annen for å 
fremtvinge et bytte. 

Tilbake står spørsmålet om kommunen skulle ha tatt initiativ til bruk av folketrygdloven § 5-2 om attføring. For 
at denne bestemmelse, slik den da lød, skal komme til anvendelse kreves at vedkommende "på grunn av 
sykdom, skade eller lyte har varig nedsatt ervervsevne eller vesentlig innskrenkede muligheter ved valg av yrke 
eller arbeidsplass". Som jeg tidligere har vært inne på, var A ikke generelt yrkesvalghemmet. Han var 
yrkeshemmet som renovatør. Men han kunne godt utføre forskjellig slags manuelt arbeid, særlig med 
tilknytning til den bransjen hvor han hadde arbeidet i mange år før han ble ansatt i kommunen. Det er opplyst at 
han etter at han ble oppsagt i 1990, en tid arbeidet som vaktmester, og deretter i lengre tid arbeidet igjen for sin 
gamle bedrift, inntil denne kom i den situasjon at man ikke lenger hadde arbeid for ham. Jeg kan således ikke se 
at A fylte kravene til å få attføringshjelp etter § 5-2. Det er etter dette ikke nødvendig for meg å ta standpunkt 
til de øvrige innvendinger som kommunen har hatt mot å bruke § 5-2. 

Etter dette anser jeg oppsigelsen av A som saklig begrunnet, og lagmannsrettens dom blir å stadfeste. 

Stadfestelsen bør også omfatte lagmannsrettens saksomkostningsavgjørelse. Når det gjelder behandlingen for 
Høyesterett, bør kommunen imidlertid tilkjennes saksomkostninger på vanlig måte. Omkostningene settes til kr 
80.368. Herav er kr 74.000 salær og resten dekning av utlegg. 

Jeg stemmer for denne 
 

dom: 
 

Lagmannsrettens dom stadfestes. 
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I saksomkostninger for Høyesterett betaler A til Nordkapp kommune 80.368 – åttitusentrehundreogsekstiåtte – 
kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom. 
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Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-24869-2 
 
 

Instans Borgarting lagmannsrett – Dom 
Dato 2018-10-23 
Publisert LB-2018-24869-2 
Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Sykefravær. Tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven § 

15-7. 
Sammendrag Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse der oppsigelsesgrunnen var arbeidstakerens 

sykefravær. En mann født i 1979 ble sagt opp fra sin stilling som lagermedarbeider 
etter omfattende sykefravær over en periode på fire år. Han hadde vært helt eller 
delvis sykmeldt i 485 av i alt 888 arbeidsdager (et gjennomsnittlig fravær på 54,6 
prosent). Som tingretten kom lagmannsretten til at arbeidsgiver hadde oppfylt sin 
strenge tilrettelegginsplikt, og på oppsigelsestidspunktet var det ikke påregnelig at 
den oppsagte kunne ventes tilbake i full stilling som lagermedarbeider innen 
rimelig tid. Oppsigelsen var derfor gyldig. 

Saksgang Follo tingrett TFOLL-2017-62075 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-24869-2 
(18-024869ASD-BORG/01).Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2019-
48-U.(For tidligere kjennelse i saken, se LB-2018-24869-1.) 

Parter A (advokat Christian Engelstad) mot Asko Øst AS (advokat Kaja Kaarby). 
Forfatter Lagdommer Fanny Platou Amble, lagdommer Anette Isachsen Kræmer og 

lagmann Ellen Mo. 
Sist oppdatert 2019-02-07 
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Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse der oppsigelsesgrunnen var arbeidstakerens sykefravær. Den oppsagte 
krever også erstatning. 
 
 
Sakens bakgrunn 
A er født i 1979 og er polsk statsborger. Han er utdannet sosionom og har bodd i Norge siden 2007. A har to 
barn på 11 og 15 år og er for tiden uten arbeid. 

A ble 4. februar 2013 ansatt som lagermedarbeider i Asko Øst AS. Selskapet er et manuelt regionslager som 
leverer varer til kunder på Østlandsområdet. Selskapet har om lag 450 ansatte og inngår i konsernet Asko 
Norge AS, som er Norges største grossist av dagligvarer. 

A fikk ved ansettelsen stilling i plukkavdelingen, der arbeidsoppgaven går ut på å plukke/laste varer med 
plukktruck. De ansatte i plukkavdelingen får prestasjonslønn (PSL) i tillegg til tariffbasert lønn. A ble senere 
omplassert til stilling i avdelingen sammenstilling kjøl. Dette kommer lagmannsretten nærmere tilbake til. 

Den 9. januar 2017 ble det avholdt drøftingsmøte mellom A og Asko Øst AS. A ble da orientert om at Asko Øst 
AS vurderte å si ham opp fra sin stilling på grunn av langvarig og omfattende sykefravær. I protokollen fra 
møtet står det: 

Arbeidsgiver spurte om utsikter til bedring og for at arbeidstaker kan fylle stillingen som lagermedarbeider. 
Arbeidstaker ga uttrykk for at han ønsket å komme tilbake, men at det ikke var mulig å si når han vil kunne 
komme tilbake i stillingen. Dersom nært forestående operasjon var vellykket mente arbeidstaker at han 
burde kunne være tilbake i arbeid om 2–3 måneder. Arbeidsgiver konstaterte at det var stor usikkerhet 
knyttet til når han eventuelt kan komme tilbake. 

Partene ble ikke enige om det endelige innholdet i protokollen, som kun er signert av A. 

A ble i brev 25. januar 2017 sagt opp fra sin stilling. Om begrunnelsen for oppsigelsen står det i brevet: 

Bakgrunnen for oppsigelsen er de forhold som ble drøftet i møtet, herunder ditt langvarige og omfattende 
sykefravær de siste årene. Sett i lys av dette ser vi det som lite sannsynlig at du over tid fremover vil være 
en stabil og 100% arbeidsdyktig lagermedarbeider. 

I årene 2013 til 2016 var A helt eller delvis sykmeldt i 485 av i alt 888 arbeidsdager. Det var sammensatte 
årsaker til sykefraværet; han hadde først psykososiale problemer, deretter plager i rygg og albue. 

A tok ved stevning 10. april 2017 til Follo tingrett ut søksmål mot Asko Øst AS. A nedla påstand om at 
oppsigelsen kjennes ugyldig og om erstatning etter rettens skjønn. Asko Øst AS tok til motmæle og la i tilsvar 
9. juni 2017 ned påstand om at Asko Øst AS frifinnes. 

Follo tingrett avsa 14. november 2017 dom med følgende domsslutning: 
1. Asko Øst AS frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale Asko Øst AS' sakskostnader med kr 232.000 – tohundreogtrettitotusen – innen to 
uker etter dommens forkynnelse. 

 

For nærmere detaljer om saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. 

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. 

Ved kjennelse 15. mars 2018 [LB-2018-24869-1] tok Borgarting lagmannsrett ankemotpartens begjæring til 
følge og besluttet at A skulle fratre sin stilling i Asko Øst AS med virkning fra 22. mars 2018. 

Ankeforhandling er holdt 9. og 10. oktober 2018 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med 
sine prosessfullmektiger. A ga forklaring. Det ble avhørt seks vitner. Om bevisføringen for øvrig vises det til 
rettsboken. 
 
 
Den ankende parten, A, har i hovedtrekk anført: 
Prinsipalt anføres at tingrettens dom må oppheves som følge av saksbehandlingsfeil. 
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Det ble ikke gjort opptak av parts- og vitneforklaringene i tingretten. Manglende opptak er et brudd på As rett 
til rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 jf. menneskerettsloven § 2. A er ved dette frarøvet muligheten til å 
imøtegå tilpassede forklaringer i lagmannsretten. Dette er en mangel ved tingrettens avgjørelse som ikke kan 
rettes og som hindrer prøving av anken, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav c. 

Subsidiært anføres at tingrettens dom er feil, og at oppsigelsen må kjennes ugyldig. As sykefravær utgjør ikke 
en saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet. 

Ved beregningen av fraværsprosenten må det tas høyde for at det for mange av fraværsdagene var snakk om 
delvis fravær. Det riktige må være å se på hvor stor andel av tiden A rent faktisk var på jobb. 

Asko Øst AS har ikke oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Plikten er vidtrekkende, særlig når helseplagene som her 
har oppstått ved utførelsen av arbeidet, og arbeidsgiver er ressurssterk. 

Det er på det rene at As sykefravær skyldtes forhold på arbeidsplassen. Tingrettens bevisbedømmelse er på 
dette punktet feil. Det er fremlagt omfattende dokumentasjon fra fagpersonell på at helseplagene er relatert til 
arbeidsmiljøet. Dette er relevant i forhold til saklighetsvurdering og for hvor langt arbeidsgivers 
tilretteleggingsplikt rekker. 

A har klart oppfylt sin medvirkningsplikt etter arbeidsmiljøloven § 2-3 annet ledd. Han har kommet med 
forslag til tilretteleggingstiltak, deltatt i alle møter og søkt på ledige stillinger i selskapet. Det var et 
problematisk arbeidsmiljø i plukkavdelingen, og A varslet gjentatte ganger om kritikkverdige forhold. Det 
skjerper kravene til arbeidsgivers oppfølging av den sykmeldte. 

Arbeidsgiver har ikke fulgt opp den sykmeldte i tilstrekkelig grad. Asko Øst AS kunne med enkle grep ha 
tilrettelagt for A ved å gi ham andre oppgaver eller omplassere ham til andre stillinger som er mindre 
belastende. A ble på tross av store ryggplager flyttet til avdelingen sammenstilling kjøl, som er en svært fysisk 
belastende avdeling. Det er flere avdelinger som kunne ha vært aktuelle og hvor belastningen er mindre, som 
miljøstasjonen. Arbeidsgiver vurderte heller ikke å la A bytte stilling med en annen. A kunne også ha blitt 
overført til en stilling i det automatiserte, og langt mindre fysisk belastende, sentrallageret Asko Sentrallager 
Kjøl AS, da det ble opprettet i januar 2017. 

Bevisene i saken viser at Asko Øst AS ikke har hatt noe reelt ønske om å få A tilbake i hundre prosent arbeid. 
Etter de første seks ukene uttalte arbeidsgiver at all tilrettelegging var utprøvd, og A ble oppfordret til å be 
legen om hundre prosent sykmelding. Selskapet tok også direkte kontakt med As lege i et forsøk på å få til et 
møte uten A til stede. A ble dessuten innkalt til drøftingsmøte så snart verneperioden var utløpt, og arbeidsgiver 
var opptatt av å frata A sykepenger. 

A ga i drøftingsmøtet 9. januar 2017 beskjed om at han etter en forestående operasjon ville kunne være tilbake i 
arbeid om 2–3 måneder. Det forutsatte selvsagt at Asko Øst AS tilrettela arbeidsoppgavene eller omplasserte 
ham til lettere fysisk arbeid. Det ble ikke gjort. A måtte fortsatt utføre tunge løft i avdelingen sammenstilling 
kjøl. 

Fraværet etter oppsigelsen er dokumentert og skyldtes at A ikke kunne ta ytterligere risiko knyttet til helsen. 

Ulempene for arbeidsgiver ved at arbeidsforholdet består, overgår ikke ulempene oppsigelsen medfører for A. 
Oppsigelsen rammer A svært hardt. Det er vanskelig å finne arbeid med de helseplagene han nå har. Asko Øst 
AS lider ikke et økonomisk tap som følge av As sykefravær. Asko Øst AS har ikke fremlagt dokumentasjon på 
kostnader eller andre former for økonomisk tap som følge av As fravær. A har ikke rett til sykepenger, og det 
skal derfor ikke betales lønn for arbeidsgiverperioden. Administrative ressurser i forbindelse med 
sykdomsoppfølging må anses påregnelig for en arbeidsgiver av denne størrelse. Eventuelle logistiske 
utfordringer knyttet til fraværet, må være håndterlig for en så stor virksomhet. 

Som følge av den store belastningen oppsigelsen har vært for A, kreves oppreisningserstatning på 60.000 til 
90.000 kroner. Det kreves dessuten erstattet tapte arbeidsinntekter fra tidspunktet for fratreden 22. mars 2018 til 
rettskraftig dom foreligger. 

Dersom lagmannsretten finner at oppsigelsen er usaklig, men likevel skulle komme til at arbeidsforholdet må 
opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd, må det antas å ta lang tid før A finner seg et nytt arbeid. 
Det må reflekteres i en erstatningsutmåling, og det gjøres gjeldende krav på erstatning for oppstått så vel som 
fremtidig inntektstap. 

Det er nedlagt følgende påstand: 
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Prinsipalt: 
Dom fra Follo tingrett av 14. november 2017 oppheves. 

Subsidiært: 
1. Oppsigelsen fra Asko Øst AS av 25.01.17 kjennes ugyldig 

 

2. A tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

I forhold til krav fra ASKO om at arbeidsforholdet skal opphøre selv dersom oppsigelse kjennes usaklig, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-12 (1): 

Prinsipalt: 
Arbeidsforholdet skal ikke opphøre. 

Subsidiært: 
A tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 

I alle tilfelle: 
Det offentlige og A tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 
 
Ankemotparten, Asko Øst AS, har i hovedtrekk anført: 
Det er ikke grunnlag for å oppheve tingrettens dom som følge av saksbehandlingsfeil. 

Det følger uttrykkelig av tvisteloven at opptak av forklaringer under hovedforhandlingen kan unnlates når 
retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak. Det er vanlig praksis i norske domstoler at det ikke 
gjøres opptak. Manglende opptak av parts- og vitneforklaringer er ikke et brudd på EMK artikkel 6 om 
rettferdig rettergang. Det er uansett ikke pekt på konkrete forhold i partenes og vitnenes forklaringer som tilsier 
at forklaringene er endret eller tilpasset for lagmannsretten. 

Tingrettens dom er korrekt og bygger på riktig rettsanvendelse og bevisbedømmelse. 

Oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. A har siden ansettelsen 4. februar 2013 hatt et 
omfattende sykefravær. På oppsigelsestidspunktet var det påregnelig at A ville ha et omfattende sykefravær 
også i tiden fremover. As reelle sykefravær etter oppsigelsen underbygger at arbeidsgivers vurdering var riktig. 

Sykefraværet har hatt ulik begrunnelse, i hovedsak psykososiale forhold og problemer med ryggen og albuen. 
Ingen av disse årsakene kan tilbakeføres til arbeidsmiljøet. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet 
prioriteres høyt i Asko Øst AS. Medarbeiderundersøkelsen fra 2014 viser at i året hvor A hadde omfattende 
sykefravær på grunn av psykososiale forhold, var trivselen på arbeidsplassen høy. Trivselen var noe lavere i 
2015, men da var det ikke lenger psykososiale forhold, men problemer med rygg og albue som var årsak til 
sykefraværet. Utover legeerklæringer er det ikke holdepunkter for at As sykefravær skyldtes arbeidsmiljøet. 
Årsaken til sykefraværet er uansett ikke avgjørende for vurderingen av om oppsigelsen er saklig. 

Den spesifikke prosentsatsen for sykefraværet er ikke avgjørende for om oppsigelsen er saklig begrunnet. Av 
oversiktene som foreligger, fremgår det klart hvilke perioder A har vært helt eller delvis sykmeldt og hvor 
omfattende sykefraværet har vært. Disse oversiktende er ikke bestridt. Oversiktene viser at sykefraværet har 
vært omfattende siden 2013. 

Asko Øst AS har oppfylt sine forpliktelser etter loven og i stor utstrekning iverksatt tilretteleggingstiltak og 
omplassering uten å ha kommet noe nærmere en løsning på sykefraværet. 

A ble omplassert til avdelingen sammenstilling kjøl fordi han – etter forsøk på tilrettelegging – ikke klarte å 
utføre arbeidsoppgavene i plukkavdelingen. A hadde angst og konsentrasjonsproblemer knyttet til arbeidet med 
vareplukk. Han mente ordresystemet ble manipulert, og at arbeidstakerne fikk ulik prestasjonslønn. Muligheten 
for å omplassere A var dermed begrenset ettersom han ikke kunne arbeide i avdelinger som hadde 
prestasjonslønn. I den delen av virksomheten som A arbeidet, var det kun sammenstilling kjøl som ikke hadde 
prestasjonslønn. Avdelingen utfører manuell håndtering av varer og forutsetter innsats som er tilnærmet like 
tung fysisk som i plukkavdelingen. At A ble overført til en svært fysisk belastende avdeling, er således ikke 
riktig. 

Også etter omplasseringen hadde A omfattende sykefravær med ulik begrunnelse. En rekke 
tilretteleggingstiltak og omplasseringer ble forsøkt. 
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Det er ikke riktig at Asko Øst AS tilbakeførte A til sin gamle avdeling etter at han var omplassert til 
miljøstasjonen. Omplasseringen til miljøstasjonen var midlertidig. Det er heller ikke riktig at overføring til 
miljøstasjonen fungerte godt. A var delvis sykmeldt under den midlertidige omplasseringen, og etter hvert 
hundre prosent sykmeldt grunnet albueskade. Det var ikke andre stillinger A kunne tre inn i da han kom tilbake. 
Arbeidsgiver pålegges ikke å opprette nye stillinger eller fortrenge andre arbeidstakere fra deres stillinger. Det 
er dessuten tungt fysisk arbeid i alle avdelinger i virksomheten. 

Ansettelse av sommervikarer eller ansettelser i andre juridiske enheter, som i Asko Sentrallager Kjøl AS, har 
ikke betydning for Asko Øst AS tilretteleggingsplikt overfor A. Det var heller ikke aktuelt å vurdere 
deltidsstilling som et tilretteleggingstiltak. A var i lengre perioder delvis sykmeldt uten at det hadde positiv 
innvirkning på sykefraværet. 

A har dessuten vanskeliggjort oppfølgingsarbeidet ved at han skulle ha med advokat eller annen rådgiver i 
møtene med arbeidsgiver, og ved at han var negativ til omplassering. 

En avveining av hensynene mellom partene tilsier at oppsigelsen er gyldig. Datoen for sykepenger for den siste 
lange sykdomsperioden utløp 4. desember 2016. Før dette tidspunktet har Asko Øst AS hatt betydelige 
kostnader knyttet til As sykefravær. Det omfattende sykefraværet førte til økte kostnader til vikar og bruk av 
interne ressurser. I lange perioder har Asko Øst AS hatt doble lønnskostnader som følge av fraværet. 
Sykefraværet har også hatt negativ innvirkning på den daglige driften. Sykefraværet har påvirket arbeidsflyten, 
og bemanningssituasjonen har over tid har vært usikker. As fravær og arbeidsgivers tilrettelegging over lang tid 
har også påvirket andre arbeidstakere, som har måttet utføre flere av de belastende arbeidsoppgavene. Asko Øst 
AS har behov for en avklaring etter så lang tid med omfattende fravær. 

Det er ikke grunnlag for erstatningskravet. 

Subsidiært anføres at ansettelsesforholdet uansett må opphøre fordi det etter en avveining av partenes interesser 
vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd annet 
punktum. 

Det er nedlagt følgende påstand: 

Prinsipalt: 
1. Anken forkastes. 

 

2. ASKO ØST tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 

Subsidiært: 
1. As arbeidsforhold i ASKO ØST opphører fra den tid retten fastsetter. 

 

2. ASKO ØST tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten. 
 
 
 
[Lagmannsretten bemerker:] 
Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes. 
 
 
Manglende opptak av forklaringer 
Lagmannsretten behandler først anførselen om at tingrettens dom må oppheves som følge av brudd på EMK 
artikkel 6, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav c. Det er vist til at manglende opptak av parts- og 
vitneforklaringer under hovedforhandlingen er et brudd på As rett til rettferdig rettergang og skal tillegges 
ubetinget virkning som saksbehandlingsfeil. Dette er nærmere begrunnet med at det uten slikt opptak er 
vanskelig for A å imøtegå tilpassede forklaringer i lagmannsretten. 

Hovedregelen er at parts- og vitneforklaringer under hovedforhandlingen skal tas opp, jf. tvisteloven § 13-7 
første ledd. Det følger imidlertid av bestemmelsens annet ledd bokstav b at opptak kan unnlates når retten ikke 
har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak. Selv om det er en forutsetning og et uttalt ønske fra lovgiver at det 
blir gjort opptak, mangler domstolene fortsatt i stor utstrekning tilgjengelig utstyr. Det er derfor ikke vanlig 
praksis at det gjøres opptak i tingrettene. Tingrettene har heller ikke en plikt til i stedet å nedtegne forklaringene 
i rettsboken. 
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Follo tingrett hadde i dette tilfellet ikke tilgjengelig utstyr for opptak, og opptak ble ikke gjort. Det er på det 
rene at unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 13-7 annet ledd bokstav b ga Follo tingrett hjemmel for ikke å 
gjøre opptak av forklaringene under hovedforhandlingen. Lagmannsretten kan ikke se at det er holdepunkter i 
rettskildene for at unntaksbestemmelsen er i strid med retten til rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6. Det 
er dermed ikke begått noen saksbehandlingsfeil. A har for øvrig heller ikke pekt på konkrete forhold i partenes 
og vitnenes forklaringer som tilsier at forklaringene er endret eller tilpasset for lagmannsretten. 

As prinsipale påstand om opphevelse av tingrettens dom kan derfor ikke føre frem. 
 
 
Gyldigheten av oppsigelsen 
Når det gjelder gyldigheten av oppsigelsen, har lagmannsretten kommet til samme resultat som tingretten. 
Oppsigelsen av A 25. januar 2017 må etter en helhetsvurdering bedømmes som saklig begrunnet. Dermed kan 
erstatningskravet heller ikke føre frem. 
 
 
Rettslige utgangspunkter 
Domstolen har full prøvingsrett i oppsigelsessaker etter arbeidsmiljøloven og kan også prøve om oppsigelsen er 
en rimelig reaksjon. 

Det er enighet mellom partene om at oppsigelsen ble gitt etter utløpet av verneperioden i arbeidsmiljøloven § 
15-8. Gyldigheten av oppsigelsen må da vurderes med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Av 
bestemmelsen fremgår at arbeidstakeren ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet. 

Det sentrale spørsmålet i saken er om oppsigelsen av A, på oppsigelsestidspunktet, var saklig begrunnet i 
arbeidstakers forhold. Som påpekt over, var oppsigelsen begrunnet med at Asko Øst AS fant det lite sannsynlig 
at A «over tid fremover vil være en stabil og 100% arbeidsdyktig lagermedarbeider». Utgangspunktet for denne 
vurderingen var As sykehistorie. 

Sykefravær kan i utgangspunktet være oppsigelsesgrunn hvis det dreier seg om lang tids sykefravær eller 
hyppige fravær som samlet blir meget omfattende og overstiger normalfraværet. Det må også gjelde om 
arbeidstakeren er delvis sykmeldt. Terskelen for å si opp en ansatt er imidlertid høy. Arbeidsgiveren må kunne 
vise til gode grunner. 

Det skal foretas en bred og helhetlig vurdering hvor partenes interesser i utfallet skal veies mot hverandre, jf. 
Rt-2009-685 avsnitt 52. I saker som dette vil det være sentralt om det er kort tid til arbeidstakeren kan forventes 
tilbake i stilling, og om det eventuelt fortsatt må påregnes et omfattende sykefravær. 

I situasjoner med langvarig sykefravær må saklighetskravet også ses i sammenheng med arbeidsgivers 
oppfølgings- og tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 4-6 og arbeidsgivers generelle håndtering av 
saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven. 

§ 4-6 første ledd lyder: 

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal 
arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller 
få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, 
eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått 
arbeidsrettede tiltak e.l. 

Om innholdet i tilretteleggingsplikten står det i Prop.89 L (2010–2011) punkt 3.2.2.1: 

Selv om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er vidtrekkende, er den ikke absolutt; den gjelder «så langt det er 
mulig.» Det er på det rene at forbeholdet skal tolkes strengt. Det klare utgangspunktet er at arbeidsgiver har 
plikt til å tilrettelegge for at en sykmeldt arbeidstaker skal kunne komme tilbake i jobb. Dette gjelder selv 
om de relevante tiltakene er økonomisk belastende eller på annen måte ressurskrevende og til ulempe for 
arbeidsgiver. 

Asko Øst AS er en IA-bedrift. Det vil si at selskapet er del av avtalen om det inkluderende arbeidsliv som er 
inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Det er en intensjonsavtale med hovedformål å få ned 
sykefraværet i arbeidslivet og inkludere dem som av ulike årsaker står i fare for å falle utenfor. Lagmannsretten 
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er enig med tingretten at IA-avtalen i seg selv ikke pålegger arbeidsgiver mer vidtrekkende plikter med hensyn 
til tilrettelegging enn det som følger av arbeidsmiljøloven § 4-6. Lagmannsretten finner støtte for en slik 
oppfatning i formålet med IA-avtalen og juridisk teori, jf. Nicolay Skarning, Sykefravær (2018) side 23-24. 

I vurderingen av hva som er mulig å gjennomføre av tiltak, må det ses hen til blant annet virksomhetens art, 
økonomi og størrelse, hensynet til andre ansatte i virksomheten, varigheten av den reduserte arbeidsevnen samt 
forhold på arbeidstakers side. 

Hvem eller hva som er årsaken til sykdommen, kan komme inn som en del av rimelighetsbetraktningene som 
må foretas etter arbeidsmiljøloven § 15-7, jf. op.cit. side 61. Lagmannsretten antar at det særlig kan gjelde 
dersom arbeidsgiver kan lastes for funksjonsnedsettelsen. 

Lagmannsretten legger til grunn at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig, og at 
beviskravet er sannsynlighetsovervekt. 
 
 
Den konkrete vurderingen av oppsigelsens saklighet 
Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at A var helt eller delvis sykmeldt i 52 av 217 arbeidsdager i 
2013, 181 av 230 arbeidsdager i 2014, 66 av 230 arbeidsdager i 2015 og 186 av 211 arbeidsdager i 2016. Disse 
tallene er ikke omtvistet. Det betyr at A fra ansettelsen i februar 2013 til oppsigelsen i januar 2017 var helt eller 
delvis sykmeldt i vel halvparten (54,6 prosent) av arbeidsdagene. 

Asko Øst AS har i beregningen av sykefraværet ikke skilt mellom dager der A har vært delvis sykmeldt og 
dager med hundre prosent sykmelding. Personalsjef Monica Nilsson Rinde forklarte at selskapet har beregnet 
fraværet på samme måte som NAV. I vurderingen av om oppsigelsen er saklig, er lagmannsretten enig med 
tingretten i at måten Asko Øst AS har beregnet sykefraværet, ikke er avgjørende. Dokumentasjonen viser i 
hvilke perioder A har vært helt eller delvis sykmeldt og hvor omfattende sykefraværet til enhver tid har vært. 

Partene er i all hovedsak enige om at sykefraværet i 2013 og frem til våren 2014 skyldtes psykiske plager 
knyttet til As mistanke om at arbeidsgiver manipulerte ordresystemet og dermed den prestasjonsbaserte delen 
av lønnen, mens plagene fra våren 2014 og fremover i all hovedsak skyldtes fysiske smerter i rygg og albue. 

Et sentralt spørsmål i saklighetsvurderingen er som nevnt om arbeidsgiver kan anses for å ha oppfylt sin 
tilretteleggingsplikt. A har anført at Asko Øst AS ikke har gjort nok for å tilrettelegge arbeidet. I den 
forbindelse er det også anført at arbeidsmiljøet er årsak til helseplagene, og at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 
dermed er utvidet. 

Lagmannsretten vurderer først i hvilken grad As helseplager kan tilbakeføres til arbeidsmiljøet. 

Lagmannsretten kan ikke se A har sannsynliggjort at hans psykososiale problemer skyldtes forhold på 
arbeidsplassen. At fastlegen har bekreftet As forklaring om at helseproblemene skyldtes mobbing og konflikter 
med arbeidsledelsen, er ikke avgjørende for lagmannsrettens vurdering av årsaksforholdet. A mente seg mobbet 
på arbeidsplassen i 2013. Dokumentasjonen viser at så snart arbeidsgiver ble gjort kjent med problemet, ble det 
tatt tak i. Ledelsen innkalte til møte mellom partene og flyttet personen som konflikten gjaldt til en annen 
avdeling. 

Lagmannsretten finner heller ikke holdepunkter i sakens beviser for at arbeidsgiver manipulerte ordresystemet 
med konsekvenser for As prestasjonsbaserte lønn. Ifølge Rinde skjer ordrefordelingen automatisk, og det er 
tilfeldigheter som styrer hvilke ordre man får. Lagmannsretten har videre lagt vekt på at ingen av de øvrige 
ansatte har fremsatt mistanke om manipulering av ordresystemet, og at A fikk tilbud av arbeidsgiver om å 
inspisere PSL-systemet for å se hvordan det rent faktisk fungerer, men at han ikke benyttet seg av tilbudet. As 
angst knyttet til vareplukk og PSL-systemet med påfølgende konsentrasjonsvansker, kan etter dette ikke sies å 
ha sin årsak i arbeidsmiljøet, og er under ingen omstendighet et forhold arbeidsgiver kan lastes for. 

Det er heller ikke noe i sakens beviser som tilsier at arbeidsgiver reagerte usaklig på As kritikk av forholdene 
på arbeidsplassen, eller at selskapet hadde et ønske om å gjengjelde kritikken. 

A har videre anført at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen var dårlig, og at det skjerper kravene som må stilles til 
Asko Øst AS' tilrettelegging overfor A. Lagmannsretten er ikke enig i det. Medarbeiderundersøkelsen for 2014, 
som er året hvor A hadde sykefravær på grunn av psykososiale forhold, viste høy trivsel og sterkt engasjement 
hos de ansatte. As legejournal underbygger også at A i 2014 opplevde arbeidsmiljøet som positivt. I 
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konsultasjon 23. juni 2014 har A beskrevet arbeidsmiljøet som «helt suverent». I 2015 var resultatet fra 
medarbeiderundersøkelsen riktignok svakere for sammenstilling kjøl, som var avdelingen A på det tidspunktet 
var omplassert til. Lagmannsretten kan likevel ikke se at undersøkelsen isolert sett skjerper kravene til 
arbeidsgiver. Årsaken til As fravær i 2015 var fysiske plager i rygg og albue og ikke lenger psykososiale 
forhold. 

Lagmannsretten er imidlertid enig med den ankende parten i at det er sannsynlig at As rygg- og albueplager 
skyldtes utførelsen av arbeidet i Asko Øst AS, og at det tilsier et noe skjerpet krav til arbeidsgivers 
tilretteleggingsplikt. Det er ikke holdepunkter i saken for at A hadde disse fysiske plagene før han begynte i 
bedriften, og plagene må sies å være typiske ved tunge løft. Både teamleder Aleksander Henning og driftsleder 
Svein Nordnes forklarte at arbeidet med manuell vareflytting generelt er tungt, og at det alltid vil være noe 
sykefravær som følge av de fysiske belastningene. 

Lagmannsretten viker likevel tilbake for å fastslå at arbeidsgiver kan klandres for As helseplager. Fysiske 
skader og belastninger i forbindelse med tunge løft må anses som en naturlig risiko for de ansatte i et manuelt 
lager som dette. Av den grunn prioriterer Asko Øst AS arbeidet med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. 
Bevisførselen har vist at selskapet har gode rutiner for å redusere belastningene hos de ansatte som følge av 
tungt fysisk arbeid. Det vises i den forbindelse til Rindes forklaring om at det ikke stilles krav til de ansatte med 
hensyn til hvor mye de skal løfte, det holdes jevnlig kurs i løfteteknikker, de ansatte følges opp av verneombud 
og tillitsvalgte, og selskapet har eget trimrom og tilbyr de ansatte fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. 
Sykefraværet er halvert i løpet av de siste ti årene og ligger nå på seks-sju prosent. Selskapet har dessuten lite 
gjennomtrekk av ansatte. 

Lagmannsretten går så over til å vurdere konkret om arbeidsgiver har oppfylt sin strenge tilretteleggingsplikt 
overfor A. 

Sykefraværet i 2014 var først begrunnet i psykososiale forhold. A opplevde at han ble mobbet på 
arbeidsplassen, og at han fikk angst og konsentrasjonsproblemer knyttet til arbeidet med vareplukk. Han mente 
ordresystemet ble manipulert, og at arbeidstakerne ved dette fikk ulik prestasjonslønn. 

Rinde og personalkonsulent Inger Dammen Ødegård forklarte at Asko Øst AS iverksatte flere 
tilretteleggingstiltak overfor A for å avhjelpe hans psykososiale utfordringer. Som nevnt ble arbeidstakeren som 
A hadde en konflikt med, flyttet til en annen avdeling, og A fikk tilbud om å se hvordan ordresystemet 
fungerte. I tillegg ble arbeidstiden tilrettelagt, og A ble i en periode satt til å gjøre andre oppgaver i egen 
avdeling for å unngå vareplukking. Han ble da satt til å stable tomme 360-kasser i stativer, en oppgave som 
normalt tilfaller alle plukkerne for å gi variasjon og mindre belastning i arbeidet. I stedet for prestasjonsbasert 
tillegg, fikk A tillegg basert på snittet av medarbeiderne i avdelingen. 

Til tross for disse tilretteleggingstiltakene, var As sykefravær fortsatt høyt. 

Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at det ikke var mulig å fortsette tilretteleggingen i 
plukkavdelingen uten at det gikk på bekostning av de andre ansatte eller uten at det ble opprettet en ny stilling. 
A ble da omplassert til avdelingen sammenstilling kjøl, hvor det ikke ble plukket varer eller gitt 
prestasjonsbasert tillegg. A reagerte negativt på omstillingen og mente at det i realiteten var en 
endringsoppsigelse. Han klaget også på at avdelingstillegget i sammenstilling kjøl var lavere enn det han hadde 
mottatt som gjennomsnittlig prestasjonstillegg som plukker, jf. brev 10. mai 2014. 

Heller ikke overføringen til sammenstilling kjøl reduserte As sykefravær nevneverdig. 

A ble friskmeldt 1. desember 2014, men hadde flere korttidsfravær i 2015 før han mot slutten av året ble 
langtids sykmeldt som følge av smerter i albue («tennisalbue») og ryggen. Arbeidsgiver iverksatte på nytt 
tilretteleggingstiltak i form av fritak fra tunge løft, jf. oppfølgingsplan 16. november 2015. Fritaket fra tunge 
løft fortsatte inn i hele 2016, i tillegg til at A fikk redusert arbeidstid, jf. referat 20. april 2016 fra Dialogmøte 1. 

I NAVs referat fra Dialogmøte 2, som ble avholdt i mai 2016, går det frem at A særlig var bekymret for den 
langvarige smertetilstanden i ryggen. Han mente det ikke var gjort nok for å tilrettelegge arbeidet, og han 
foreslo at han kunne prøve seg i miljøstasjonen. Partene ble enige om at A skulle prøve seg i miljøstasjonen, 
selv om det ikke var noen ledige stillinger der. Tiltaket skulle gjennomføres i en begrenset periode fra 25. mai 
til 1. juli 2016. A skulle jobbe kortere dager, men utføre alle arbeidsoppgavene på stasjonen. Planen var at A 
deretter skulle tilbake til sammenstilling kjøl, men da unngå løft over 10 kilo. 
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A var delvis sykmeldt under den midlertidige omplasseringen i miljøstasjonen. Han ble som følge av et 
kajakkuhell i Polen med en etterfølgende operasjon 100 prosent sykmeldt. Han var ikke tilbake på arbeid før i 
slutten av september 2016. Da hadde han vondt i armen og fortsatt ryggplager og var 50 prosent sykmeldt. 
Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at det ikke var andre stillinger A på det tidspunktet kunne 
tre inn i, og han ble derfor satt til å utføre visuell befaring av lageret fire timer om dagen. Dette var ikke en egen 
stilling i selskapet, men arbeidsoppgaver som arbeidsgiver mente A var i stand til å utføre. I referat fra 
oppfølgingsmøte 10. november 2016 fremgår at det ikke var noen bedring i funksjonsevnen. Det ble derfor lagt 
opp til samme tilrettelegging som tidligere, men heller ikke dette reduserte sykefraværet. 

Lagmannsretten mener at Asko Øst AS ved tiltakene beskrevet ovenfor har oppfylt sin strenge 
tilretteleggingsplikt. Som følge av angst/konsentrasjonsvansker og etter hvert økende rygg- og albueplager, fikk 
A i lange perioder tilrettelagt arbeidstid, arbeid uten produktivitetsoppfølging, fritak fra tunge løft samt 
arbeidsoppgaver som det ikke er behov for i virksomheten. Ut fra oversiktene som er fremlagt fra Asko Øst AS, 
ga ikke tiltakene noen klar reduksjon i sykefraværet. På tidspunktet for drøftingsmøtet 9. januar 2017 hadde A 
vært helt eller delvis sykmeldt siden 24. oktober 2015. Han hadde hatt omfattende sykefravær også i to år før 
dette. Arbeidsgiver pålegges ikke å opprette nye stillinger eller fortrenge andre arbeidstakere fra deres stillinger 
eller deres normale arbeidsoppgaver, og lagmannsretten kan ikke se at det i dette tilfellet kunne kreves at 
arbeidsgiver beordret en annen ansatt, for eksempel i miljøstasjonen, til å bytte stilling med A, jf. Rt-1995-227. 
Lagmannsretten legger dessuten til grunn at det er tungt fysisk arbeid i alle avdelinger i virksomheten. Noen 
tilrettelegging eller omplassering som kunne ivareta hensynet til As helse i tilstrekkelig grad, var etter 
lagmannsrettens syn ikke mulig for bedriften. 

Lagmannsretten er enig med ankemotparten i at ansettelsen av sommervikarer eller ansettelser i andre juridiske 
enheter, som i Asko Sentrallager Kjøl AS, ikke har betydning for Asko Øst AS tilretteleggingsplikt overfor A. 
Det var heller ikke aktuelt å vurdere deltidsstilling som et tilretteleggingstiltak. A var i lengre perioder delvis 
sykmeldt uten at det hadde positiv innvirkning på sykefraværet. 

Lagmannsretten mener det ikke er noe å utsette på Asko Øst AS' saksbehandling i forbindelse med As 
sykefravær. Asko Øst AS har fulgt opp sykefraværet i henhold til arbeidsmiljøloven og forpliktelsene etter IA-
avtalen. Det har vært en rekke oppfølgingsmøter, dialogmøter og oppfølgingsplaner i tillegg til flere tilrettelagte 
tiltak. 

Lagmannsretten finner ikke holdepunkter for at arbeidsgiver ikke ønsket at A skulle fungere i arbeid, eller at de 
presset ham til å gå til legen for å få 100 prosent sykmelding. At selskapet tok direkte kontakt med As lege og 
innkalte til drøftingsmøte så snart verneperioden var utløpt, endrer ikke lagmannsrettens syn på det. Sekvensene 
av lydopptakene som ble spilt av i lagmannsretten, og som A har gjort i skjul av samtaler med ledere i 
virksomheten, kan heller ikke forstås slik at arbeidsgiver ikke ville ha ham tilbake i arbeid. Ødegård deltok i 
den ene samtalen. Hun forklarte i sitt vitneprov at A ble bedt om å gå til lege for å få sykmelding fordi 
restarbeidsevnen som legen hadde fastsatt, ikke kunne benyttes i arbeidet som A etter tilrettelegging var satt til 
å utføre. Det samme ble formidlet til A i oppfølgingsmøtet 31. mars 2014, jf. referatet til Ødegård av samme 
dato. Lagmannsretten oppfatter det også slik at uttalelsen fra arbeidsgiver om at all tilrettelegging var utprøvd, 
viste til tilretteleggingen innenfor avdelingen A arbeidet. Kort tid etter samtalen ble han omstilt til avdelingen 
sammenstilling kjøl. 

For ordens skyld bemerkes at det heller ikke hefter noen feil ved Asko Øst AS saksbehandling i tilknytning til 
oppsigelsen av arbeidsforholdet. 

Når det gjelder spørsmålet om hva arbeidsgiver kunne forvente med hensyn til fremtidig fravær, fremgår av 
protokoll fra drøftingsmøtet 9. januar 2017 at A opplyste at han skulle ha en operasjon, og at «han burde kunne 
være tilbake i arbeid om 2-3 måneder». A har forklart at dette forutsatte at arbeidet ble tilrettelagt. 
Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at A ikke ga arbeidsgiver noen nærmere informasjon om 
den forestående operasjonen og hvilken virkningen denne kunne ha på sykefraværet. Det var heller ikke 
fremlagt for arbeidsgiver noe dokumentasjon som gjorde det påregnelig at A kunne ventes tilbake i full stilling 
innen rimelig tid. 

Lagmannsretten mener at As sykefravær har vært omfattende og overstiger det som må regnes som et 
normalfravær. På tidspunktet for oppsigelsen hadde A som nevnt vært helt eller delvis sykmeldt siden 
november 2015. I tillegg hadde han høyt sykefravær i to år forut før dette, selv om det riktig nok var en 
reduksjon i sykefraværet i 2015. Etter perioden med sykefravær grunnet psykososiale forhold, har det hele tiden 
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vært tale om rygg- og albueproblemer. Arbeidsgiver har gjennomført tilstrekkelig og adekvate 
tilretteleggingstiltak ut fra det sykdomsbildet A til enhver tid presenterte. 

I denne situasjonen var det etter lagmannsrettens syn et klart grunnlag for arbeidsgiveren til å bygge på at 
fortsatt og omfattende sykefravær var påregnelig. Lagmannsretten tilføyer at As sykefravær etter tidspunktet for 
oppsigelsen, underbygger at arbeidsgivers vurdering var riktig. Sykefraværet har vært omfattende også i 2017, 
og A har ikke vært i arbeid etter oppsigelsen og frem til han måtte fratre sin stilling i mars. Arbeidsgiver hadde 
etter dette i utgangspunktet saklig grunn til å si opp A fra stillingen som lagermedarbeider, og etter 
lagmannsrettens vurdering fremstår heller ikke oppsigelsen som urimelig. 

Lagmannsretten har i interesseavveiningen mellom arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold sett hen til at 
oppsigelsen vil ramme A hardt, særlig fordi han har et ønske om å komme tilbake i arbeid. Erfaringene fra de 
siste årene har imidlertid vist at han fortsatt har nedsatt arbeidsevne, og det er uvisst om og når han kan være 
tilbake i full stilling som lagermedarbeider. A forklarte at han er frisk i dag, men at det er fordi han ikke er 
utsatt for fysiske belastninger i arbeid. 

På den annen side har lagmannsretten sett hen til at arbeidsgiver påføres ulemper dersom A fortsatt skal være 
ansatt i selskapet. Vitnene fra Asko Øst AS har forklart at tilretteleggingen av As arbeidsoppgaver har medført 
at de andre medarbeiderne har fått tyngre og mer ensformige arbeidsoppgaver. Belastningen på de andre 
medarbeiderne har derfor blitt større. Selskapet har også måttet benytte vikarer i As fravær. Som følge av As 
hyppige sykefravær, og det forhold at en vikar trenger mellom to og fire ukers opplæring for å være operativ, 
har selskapet holdt på vikaren og tidvis hatt doble lønnsutgifter. Oppfølgingen under sykefraværet, opplæringen 
av vikarer og usikkerheten knyttet til lengden av fraværet, har krevd ressurser av avdelingen, noe som igjen har 
gått utover arbeidsmiljøet. I denne situasjonen har arbeidsgiver et behov for avklaring. 

A er dessuten relativt ung og har høyere utdanning. Lagmannsretten legger til grunn at det til tross for en lengre 
periode med sykefravær bør være mulig for ham å komme i arbeid i andre stillinger som er mindre fysisk 
belastende enn ansettelse på et manuelt lager. 

Samlet sett og ut fra en helhetlig vurdering mener lagmannsretten at Asko Øst AS hadde saklig grunn for å si 
opp A, og at oppsigelsen ikke er urimelig. Oppsigelsen er dermed gyldig. Det er da ikke grunnlag for å 
tilkjenne A erstatning eller oppreisning. 

Etter dette forkastes anken. 
 
 
Sakskostnader 
Asko Øst AS har vunnet saken fullt ut og skal etter hovedregelen tilkjennes erstatning for sine sakskostnader, 
jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. 

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å gjøre unntak fra 
hovedregelen i medhold av § 20-2 tredje ledd. Saken har stor velferdsmessig betydning for A, og det er ulikt 
styrkeforhold mellom partene, men disse forhold er i seg selv ikke nok til å frita ham for sakskostnadskravet, jf. 
Rt-2012-209 avsnitt 17. Saken har ikke vært tvilsom og har ikke prinsipiell interesse. At det er en 
arbeidsrettssak, er ikke i seg selv tilstrekkelig for fritak. 

Advokat Kaarby har på vegne av Asko Øst AS fremlagt sakskostnadsoppgave på 186 300 kroner for 
behandlingen av saken i lagmannsretten. Kravet gjelder i sin helhet salær og fordeler seg på 11 timers arbeid 
frem til inngivelse av anketilsvar, 42 timer frem til ankeforhandlingen og 16 timer frem til sakens avslutning for 
lagmannsretten. Det gir en timepris på 2 700 kroner. Det skal ikke medregnes merverdiavgift siden Asko Øst 
AS er fradragsberettiget. 

Advokat Engelstad har ikke hatt innvendinger til beløpet. 

Lagmannsretten anser advokat Kaarbys timepris som markedsmessig. Kostnadene har vært nødvendige, og det 
har ut fra betydningen av saken vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Sakskostnader 
tilkjennes i samsvar med kravet. 

Etter tvisteloven § 20-9 annet ledd skal lagmannsretten legge sitt resultat til grunn for vurderingen av 
sakskostnadene for tingretten. Lagmannsretten ser ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse. 
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Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 186 300 – etthundreogåttisekstusentrehundre – kroner til 
Asko Øst AS innen to uker etter at dommen er forkynt. 
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Agder lagmannsrett - Dom og kjennelse - LA-2017-95878 
 
 

Instans Agder lagmannsrett – Dom og kjennelse 
Dato 2017-12-01 
Publisert LA-2017-95878 
Stikkord Arbeidsrett. Gyldighet av oppsigelse. Arbeidsforhold. Saklighetskrav. 
Sammendrag Spørsmål om oppsigelsen av en ansatt som arbeidet som beredskapsvakt i et 

selskap som drev brann- og redningstjeneste for petrokjemiske fabrikker var 
tilstrekkelig saklig begrunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7, fordi han ikke lenger 
oppfylte de helsekrav som var satt for stillingen. Lagmannsretten kom, som 
tingretten, til at oppsigelsen var gyldig. Arbeidstakeren ble pålagt å fratre, jf. aml. 
§ 15-11. 

Saksgang Nedre Telemark tingrett TNETE-2016-165822 – Agder lagmannsrett LA-2017-
95878 (17-095878ASD-ALAG, ). 

Parter A (advokat Alexander Lindboe) mot X AS (advokat Kristin Mørkedal). 
Forfatter Førstelagmann Dag Bugge Nordén, lagdommer Odd Douzette og ekstraordinær 

lagdommer Torgeir Lilleland.Meddommere: HR Direktør Marianne Synnes Kaasa 
og distriktssekretær i LO Harald Olsen. 
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Saken gjelder søksmål etter arbeidsmiljøloven § 15-7 om gyldigheten av oppsigelse av en arbeidstaker. 

A, født 0.0.1963, ble ansatt i X AS (X) 1. november 2010. Selskapet leverer operative beredskapstjenester – 
med særlig vekt på brannberedskap – på døgnkontinuerlig basis for den petrokjemiske industrien på Rafnes og 
Rønningen i Bamble kommune. I praksis har X langt på vei funksjon som en privat brannstasjon for de fire 
bedriftene i Ineos-konsernet. 

X er også leverandør av kurs og konsulenttjenester for offshoreindustrien, landbasert industri og maritim 
virksomhet. A ble først ansatt i dagstilling som kursinstruktør, men begynte 1. mai 2013 i skiftstilling som 
beredskapsvakt. Saken gjelder oppsigelse fra denne stillingen. 

Røyk- og kjemikaliedykking er en viktig del av arbeidet som beredskapsvakt. Arbeidet kan være svært 
krevende både fysisk og psykisk. Derfor må beredskapsvaktene gjennomgå årlige helsetester. Dette omfatter 
fysiske tester som måler utholdenhet og styrke. A fikk problemer med å gjennomføre de fysiske testene og 
mistet godkjennelsen som røyk- og kjemikaliedykker. Han ble av denne grunn sagt opp fra sin stilling som 
beredskapsvakt 4. juli 2016. Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven ble avholdt 19. august 2016, uten at 
partene kom til enighet. 

A reiste ved stevning til Nedre Telemark tingrett 13. oktober 2016 sak mot X med påstand om at oppsigelsen 
var ugyldig og med krav om erstatning for ikke-økonomisk tap. X nedla påstand om frifinnelse. 

Tingretten avsa dom 13. mars 2017 med slik domsslutning: 
1. X AS ved styrets leder frifinnes. 

 

2. X AS ved styrets leder tilkjennes sakskostnader med kr 176.000 – ethundreogsyttisekstusen – som betales 
innen 14- fjorten – dager etter at dommen er forkynt. 

 

Om saksforholdet vises til redegjørelsen i tingrettens dom side 2 til 4. Partene er enige om at fremstillingen her 
i det alt vesentlige er korrekt, med den korreksjon at A siste gang bestod utholdenhetstesten 27. juni 2013 og 
muskelstyrketesten 28. august 2013. Det medfører derimot ikke riktighet at han sammen med sitt lag bestod de 
fysiske testene i desember 2013. 

A anket dommen og nedla samme påstand som for tingretten. X påstod anken forkastet. 

A påberopte seg retten til å stå i stillingen frem til saken var rettskraftig avgjort, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 
første ledd. I anketilsvaret fremsatte X begjæring om at han skulle fratre stillingen under sakens behandling i 
medhold av § 15-11 annet ledd annet punktum. 

Ved lagmannsrettens kjennelse 28. juli 2017 førte arbeidsgiverens begjæring ikke frem. 

X fremsatte i prosesskriv 2. oktober 2017 ny begjæring om fratreden for det tilfelle at anken fra A ikke førte 
frem. Spørsmålet ble behandlet under ankeforhandlingen. 

Ankeforhandling ble holdt i Skien 14. til 16. november 2017. 
 
 
A nedla slik påstand i ankesaken: 

1. Oppsigelsen av A kjennes ugyldig. 
 

2. A tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk og økonomisk tap fastsatt etter rettens skjønn, med forfall 14 – 
fjorten – dager etter dommens forkynnelse med tillegg av lovens morarente inntil betaling finner sted. 

 

3. A tilkjennes saksomkostninger med forfall 14 – fjorten – dager etter dommens forkynnelse. 
 

Han nedla i tillegg påstand om at Xs begjæring om fratreden ikke skulle tas til følge og om sakskostnader 
forbundet med begjæringen. 

Den ankende parts anførsler er grundig gjengitt på side 5 til 7 i tingrettens dom, og argumentasjonen er i 
hovedsak den samme for lagmannsretten. Påstandsgrunnlaget kan sammenfattes slik: 

Det er ikke tilstrekkelig saklig grunnlag for oppsigelsen. At A ikke bestod de fysiske testene 25. august og 25. 
november 2015, skyldes helseproblemer som på tidspunktet for oppsigelsen fremdeles ikke var endelig avklart. 
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Hvis blodtrykket var blitt målt forut for testene, slik det skulle, ville det blitt avklart at testen ikke skulle vært 
forsøkt gjennomført. 

Den bedriftsinterne rutine 1.4.25 «Fysisk test og trening» er ikke forenlig med saklighetskravet i 
arbeidsmiljøloven § 15-7. Det kan ikke uten videre være avgjørende at arbeidstakeren ikke består den fysiske 
testen på to forsøk med inntil tre måneders mellomrom. Fagforbundet Industri og Energi var uenig i rutinen da 
den ble innført, og innvendingene ble formalisert i uenighetsprotokoll. 

Hovedårsaken til As helseproblemer er arvelig høyt blodtrykk som det viste seg vanskelig å medisinere korrekt. 
Etter behandling hos spesialist var han medio juni 2016 ferdig utredet og optimalt medisinert for denne 
tilstanden. Det gjenstod å utrede ham for diabetes. X kunne ikke gå til oppsigelse uten å avvente utfallet av 
utredningen. Bedriftslegen hadde 24. juni 2016 bare erklært ham midlertidig uskikket til å være røyk- og 
kjemikaliedykker. Han burde fått anledning til å gjøre et tredje forsøk på å bestå den fysiske testen. 

Det kan ikke legges vekt på at den oppsatte fysiske testen av A ble utsatt tre ganger.1. desember 2014 var han 
satt opp på ferie. 7. januar og 30. januar 2015 hadde han sykdomsforfall. 

X har ikke oppfylt sin plikt til å tilrettelegge arbeidet av hensyn til As helseproblemer eller til å tilby ham 
omplassering. Forskriften om utførelse av arbeid (forskrift 6. desember 2011 nr. 1357, heretter omtalt som 
forskriften) § 3-24 er en spesialbestemmelse som stiller strengere krav til arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt 
enn hva som følger av arbeidsmiljøloven § 4-6. Det er en skrivefeil i Arbeidstilsynets veiledning om røyk- og 
kjemikaliedykking når det på side 13-14 er vist til forskriften § 3-22 i stedet for § 3-24. Under enhver 
omstendighet er tilretteleggings- og omplasseringsplikten brutt også i forhold til arbeidsmiljøloven § 4-6. 

A kunne utført andre arbeidsoppgaver på laget enn røykdykkingen. Han kunne for eksempel vært portvakt og 
sjåfør. 

Det kan ikke legges vekt på at A ikke søkte den ledige faste stillingen som servicetekniker i august 2015, eller 
at han vegret seg mot å vikariere i stillingen i januar 2016. X hadde plikt til å gi ham et skriftlig tilbud om 
annen stilling, men unnlot dette. En muntlig oppfordring om å søke er ikke nok. 

A har ikke misligholdt sin plikt til å opplyse om sin helsetilstand ved ansettelsen som beredskapsvakt i 2013. 

A ga ikke uriktige opplysninger i sin CV i forbindelse med at X undersøkte mulighetene for omplassering til 
andre bedrifter i konsernet. 

Begjæringen om fratreden kan under ingen omstendighet tas til følge. Det er etter en interesseavveining ikke 
grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-11 om rett til å stå i stillingen. Man må 
se hen til den samlede økonomien i Ineos-konsernet. 
 
 
X nedla slik påstand: 

1. Anken forkastes. 
 

2. X AS ved styrets leder tilkjennes sakens omkostninger for lagmannsretten. 
 

X nedla i tillegg påstand om at A skal fratre fra det tidspunkt retten bestemmer til saken er rettskraftig avgjort, 
og om sakskostnader forbundet med begjæringen. 

Også ankemotparten har i det alt vesentlige gjort gjeldende den samme argumentasjon som for tingretten, og 
lagmannsretten viser til gjengivelsen av anførslene på side 8 til 10 i tingrettens dom. Påstandsgrunnlaget kan 
sammenfattes slik: 

Tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse i spørsmålet om oppsigelse er riktig. Det var saklig grunn til å 
si opp A etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Han oppfylte til tross for flere forsøk, ikke de helsekrav som er et 
obligatorisk vilkår for å være røyk-og kjemikaliedykker. Xs interne instruks bygger på offentligrettslige krav i 
henhold til forskriften § 3-23, og de fysiske testene er standardtester som benyttes i henhold til Arbeidstilsynets 
veiledning. A bestod etter flere forsøk testene ved ansettelsen sommeren 2013, men har senere ikke bestått 
testene på fem forsøk. Tre ganger ble testene utsatt, og de to siste gangene strøk han. 

A unnlot å gjøre X kjent med vesentlige opplysninger om sin helsetilstand da han ble ansatt som 
beredskapsvakt. Det fremgår at han i 1999 mistet godkjennelsen som røyk- og beredskapsvakt, og at han i en 
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årrekke har slitt med for høyt blodtrykk. Hvis X hadde vært kjent med dette, ville han ikke fått stillingen. A er 
nærmest til å bære risikoen for sin helsetilstand. 

X har oppfylt sin tilretteleggings- og omplasseringsplikt etter arbeidsmiljøloven § 4-6. Forskriften § 3-24 
regulerer ikke dette spørsmålet og er ikke noen spesialbestemmelse som stiller strengere krav til arbeidsgiveren. 
Det er ingen skrivefeil i veiledningen. A var imidlertid uvillig til å medvirke. Han fulgte ikke den sterke 
oppfordringen om å søke den ledige stillingen som servicetekniker på dagtid i slutten av august 2015, til tross 
for at han nettopp hadde strøket på den fysiske testen og måtte forstå at han ville ha vanskeligheter med å 
oppfylle de fysiske kravene. Selv etter at han strøk for annen gang 25. november 2015, var han i januar 2016 
uvillig til å motta tilbudet om å vikariere i denne stillingen og møtte ikke til dialogmøte. I stedet sykemeldte 
han seg og ble borte i tre måneder, uten at X greide å oppnå kontakt med ham. 

X undersøkte mulighetene for å kunne tilby A arbeid i en av de andre selskapene i konsernet uten å lykkes med 
dette. Det bidro ikke at A i sin CV først ga uriktige opplysninger om at han hadde utdannelse som ingeniør. 

Som begrunnelse for ikke å motta tilbudene om stilling på dagtid, oppga A at dette ikke var forenlig med 
arbeidet på småbruket hans. Dette standpunktet fastholdt han under hele prosessen. 

Da A mistet godkjennelsen som røyk- og kjemikaliedykker, måtte han tas ut av skiftet på seks 
beredskapsvakter. Oppgavene på laget rullerer. Alle må kunne utføre oppgaven som røyk- og kjemikaliedykker. 

A holdt ikke X orientert om sine helseproblemer. X var ikke kjent med at han hadde diabetes og skulle utredes 
videre for dette sommeren 2016. X var berettiget til å si at nok var nok. 

Til begjæringen om fratreden gjorde X i korthet gjeldende at spørsmålet kom i en ny stilling dersom anken ble 
forkastet. X har svært anstrengt økonomi og kan i liten grad gjøre bruk av As arbeidskraft. 
 
 
Lagmannsrettens vurdering: 
Lagmannsretten er kommet til at anken ikke fører frem og kan på vesentlige punkter slutte seg til den 
begrunnelse tingretten ga på side 12 til 19. Lagmannsretten bemerker i tillegg: 

Vilkåret for oppsigelse av en arbeidstaker er etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd at dette er saklig 
begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Etter rettspraksis må spørsmålet avgjøres 
på grunnlag av en konkret skjønnsmessig avveining av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er 
om det etter en samlet avveining av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes 
til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner, se særlig Rt-
2009-685 avsnitt 52. 

Lagmannsretten er som tingretten kommet til at oppsigelsen av A hadde tilstrekkelig saklig grunn. 
Begrunnelsen er at han i et lengre tidsrom ikke oppfylte nødvendige kvalifikasjonskrav for stillingen som 
beredskapsvakt han var ansatt i, at det på tidspunktet for oppsigelsen var klart usannsynlig at han ville oppfylle 
de fysiske kravene til å være røyk- og kjemikaliedykker, og at han ikke medvirket slik det måtte forventes av 
ham for å finne alternativ beskjeftigelse i dialog med arbeidsgiveren. 

Arbeidet som røyk- og kjemikaliedykker er potensielt farlig og kan være svært krevende fysisk og psykisk. Det 
gjelder ikke minst ved en spesialisert tjeneste som skal ivareta sikkerheten ved store petrokjemiske fabrikker 
hvor en brann eller annen ulykke kan få katastrofale konsekvenser. At personer som utfører denne tjenesten må 
oppfylle strenge helsekrav, er nødvendig ikke bare av hensyn til vedkommendes egen sikkerhet, men også 
sikkerheten til arbeidskolleger som i stor grad er avhengige av hverandre under utførelsen av krevende oppdrag. 
Det er også nødvendig av hensyn til sikkerheten for anlegget og dets omgivelser. 

Som tingretten har redegjort for i dommen, er det forskriften om utførelse av arbeid av 6. desember 2011, som 
angir rammene for helsekravene til røyk- og kjemikaliedykkere. I henhold til § 3-27 skal arbeidsgiveren bare 
nytte personer som er helsemessig skikket til dette arbeidet, og i § 3-23 er det gitt nærmere bestemmelser om 
gjennomføring av helseundersøkelser. Bestemmelsen lyder: 

«Personer som skal utføre røyk- eller kjemikaliedykking skal gjennomgå en helseundersøkelse som skal 
omfatte klinisk undersøkelse av alle relevante forhold, inkludert tester for fysisk kapasitet. 

Arbeidsgiver skal sørge for at helseundersøkelsen foretas regelmessig. 
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Arbeidsgiver kan kreve at røyk- eller kjemikaliedykker skal gjennomgå ny helseundersøkelse hvis 
arbeidsgiveren eller røyk- eller kjemikaliedykkeren erfarer helsesvikt som kan ha betydning for 
funksjonsevne som røyk- eller kjemikalidykker.» 

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mer detaljert Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og 
kjemikaliedykkere» (Veiledning, best.nr. 579). Etter at man har passert 50 år, må en røyk- og kjemikaliedykker 
gjennomgå helseundersøkelse hvert år. I tillegg må vedkommende årlig gjennomgå to tester av fysisk 
utholdenhet og av muskelstyrke. 

Det heter videre: 

«Arbeidstakere som ikke har greid testene, har anledning til å avlegge ny test. Erfaring fra brannvesenet 
viser at friske personer, både menn og kvinner, kan trene seg opp til det fysiske nivået som trengs nokså 
raskt. Hvor lang tid det skal gå mellom hver test og hvor mange tester en person kan fremstille seg for, 
overlates til den enkelte virksomhet å bedømme.» 

X har utarbeidet fysiske tester av utholdenhet og muskelstyrke som er i samsvar med standardtestene anbefalt 
av Arbeidstilsynet, og som er vanlig brukt også i det kommunale brannvesen. 

Xs interne instruks av 2011 er utarbeidet i henhold til forskriften med veiledning. Den ankende part har vist til 
at de ansatte og fagforeningen hadde innsigelser mot enkelte deler av innholdet, men lagmannsretten finner, 
som tingretten, at instruksens bestemmelser lå innenfor rammen av arbeidsgiverens styringsrett. 

Innvendingene mot instruksen gjelder særlig virkningene av at arbeidstakeren ikke består testen på to forsøk 
med inntil 12 uker mellomrom. Da gir instruksen anvisning på følgende alternativer: 

1. Den ansatte blir dimmitert fra utrykningsstyrken på grunn av manglende fysisk test 
 

2. Bedriften skal hvis det er mulig tilrettelegge eller tilby annet arbeid. 
 

3. Bedriften skal i samarbeid med eier/NAV søke alternative løsninger. 
 

4. Arbeidsforholdet kan bli avviklet iht AML § 15.» 
 

Lagmannsretten finner ikke noe å utsette på dette. At arbeidsforholdet «kan» bli avviklet, kan ikke forstås som 
noen begrensning av arbeidstakerens oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven § 15-7, en bestemmelse som 
heller ikke kan fravikes. 

Det er på det rene at A ikke greide testene da han forsøkte seg 25. august og 25. november 2015. Etter 
opplysningene i saken var han langt fra å oppfylle minimumskravene. Han klarte etter to forsøk testene da han 
ble ansatt i 2013, men har senere ikke bestått kravene. Tre ganger ble testene utsatt, og de to gangene han 
forsøkte seg, bestod han ikke prøven. Han skulle ha utført ny test 1. desember 2014. 

Opplysningene i saken gir ikke noe bestemt svar på årsaken til at A ikke klarte testene. Selv har han særlig vist 
til høyt blodtrykk. Det bekreftes i yrkeshelsejournalen at dette er noe han har slitt med i en årrekke, og han 
opplyste at det er arvelig. Han burde ha orientert X om helseproblemene ved ansettelsen som beredskapsvakt i 
2013, men lagmannsretten finner det ikke nødvendig for avgjørelsen å drøfte om han likefrem kan sies å ha 
misligholdt sin opplysningsplikt. Dette er heller ikke påberopt som del av grunnlaget for oppsigelsen. X ble 
først kjent med opplysningene under behandlingen av oppsigelsessaken. X har på sin side pekt på at A ikke 
trente nok, og at han ikke sluttet å røyke. 

For lagmannsretten er det ikke nødvendig å drøfte nærmere hva som kan antas å være årsaken til at A ikke 
klarte testene. Meget mulig dreier det seg om sammenfallende årsaker. Poenget er ikke om han kan bebreides 
for dette. Det dreier seg om objektive krav til helsetilstanden som må oppfylles uavhengig av underliggende 
årsaksforhold. 

At A ikke oppfylte nødvendige krav til å gjøre tjeneste som røyk- og kjemikaliedykker, innebar at han ikke 
hadde de kvalifikasjoner som var nødvendig for stillingen han var ansatt i. Det kunne være saklig grunn til å si 
ham opp under forutsetning av at X oppfylte sin plikt som arbeidsgiver til tilrettelegging eller omplassering. 
Lagmannsretten går over til å behandle dette spørsmålet. 

Arbeidsgiverens plikt til tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne er regulert i 
arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd: 

«Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal 
arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller 
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få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, 
eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått 
arbeidsrettede tiltak e.l.» 

Forskriften om utførelse av arbeid inneholder en bestemmelse i § 3-24 som lyder: 

«En arbeidstaker som ved helseundersøkelse viser seg å ha sykdom, skade eller nedsatt fysisk kapasitet 
som øker risikoen for ulykke eller nedsatt helse ved røyk- eller kjemikaliedykkerarbeid, skal ikke nyttes i 
slikt arbeid, men settes til annet arbeid.» 

Lagmannsretten er enig med tingretten – og ankemotparten – i at bestemmelsen ikke kan tolkes som en 
spesialbestemmelse som for sitt område stiller strengere krav til arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt enn hva 
som generelt følger av arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd. 

Lagmannsretten ser bort fra at Arbeidstilsynets veiledning om røyk- og kjemikaliedykking (best.nr. 574, 
revidert 2013) på side 13-14 inneholder en skrivefeil når det er henvist til forskriften § 3-22, ikke § 3-24, slik 
den ankende part gjør gjeldende. Det har formodningen mot seg at en slik feil ikke ville blitt rettet, og § 3-22 
handler om omplassering av arbeidstaker utsatt for kjemikalier. Henvisningen er naturlig ut fra sammenhengen. 

Arbeidets spesielle karakter kan likevel ha betydning ved vurderingen av hvor langt tilretteleggingsplikten 
strekker seg. På grunn av de strenge fysiske kravene til røykdykkere, er det nærliggende at den ansatte ikke vil 
være i stand til å stå i stillingen til pensjonsalderen. Det gir arbeidsgiveren foranledning til å finne egnete 
retrettstillinger i tide, slik at man unngår oppsigelse. 

Etter bevisførselen har denne problemstillingen flere ganger vært tatt opp av ledelsen i X og av bedriftslegen. X 
har en spesialisert beredskapstjeneste hvor antallet retrettstillinger er svært begrenset. Mulighetene for 
omplassering til mindre krevende stillinger er vesentlig færre enn for eksempel i det kommunale brannvesen. 
Når beredskapssjef B i slutten av august 2015 sterkt oppfordret A til å søke den ledige stillingen som 
servicetekniker, var det nettopp av denne grunn. A hadde nettopp strøket på den fysiske testen, og B fryktet at 
han ville ha problemer med å greie kravene. B anså A for å være godt kvalifisert til jobben som servicetekniker. 
A ville ikke søke stillingen, men valgte å gjøre et nytt forsøk på å klare testen. 

A kan ikke gis medhold i at X allerede i slutten av august 2015 hadde en omplasseringsplikt, og at han skulle 
vært gitt et uttrykkelig skriftlig tilbud om stillingen som servicetekniker i stedet for at stillingen ble utlyst 
internt i henhold til etablert praksis. På den annen side kan det heller ikke legges A til last som manglende 
medvirkning at han ikke søkte stillingen, men det kan tillegges en viss vekt som moment i den samlede 
vurderingen av grunnlaget for oppsigelse at A unnlot å benytte seg av denne muligheten. Med det kjennskap A 
hadde til sine helseproblemer, hadde han etter rettens oppfatning en sterk oppfordring til å søke stillingen som 
servicetekniker. 

Da A valgte å gjøre et nytt forsøk på å klare testen, bistod beredskapssjef B med å henvise ham til fysioterapeut 
og med å utarbeide et realistisk treningsopplegg. 

Etter at A strøk på testen annen gang 25. november 2015, ble hans situasjon tatt opp av beredskapssjefen i 
samtaler fem dager senere. Den ankende part har rett i at instruksen ikke ble fulgt ved denne anledningen. I 
henhold til punkt 3 fjerde avsnitt skal en medarbeider når en ny test mislykkes, innkalles til beredskapssjefen 
sammen med skiftleder, og hvis ønskelig skal tillitsvalgt være til stede. I dette tilfelle ble det ikke avholdt noe 
formelt møte, og skiftlederen, C, deltok ikke. A var selv tillitsvalgt på denne tiden og kom ikke med noe ønske 
om bistand fra andre. Etter lagmannsrettens oppfatning er det imidlertid usannsynlig at denne formelle feilen 
hadde noen betydning for sakens videre forløp. C var fullt ut orientert om situasjonen og stod i løpende kontakt 
med A og B. 

Ved vurderingen av om X gjorde tilstrekkelig for å oppfylle sine forpliktelser til tilrettelegging etter 
arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd i den situasjon som oppstod etter 25. november 2015, legger lagmannsretten 
stor vekt på det som skjedde i begynnelsen av januar 2016 og videre i første halvår 2016 frem til drøftingsmøte 
27. mai. 

Situasjonen ved årsskiftet 2015/2016 var i korthet at D, som var blitt ansatt i stillingen som servicetekniker 
høsten 2015, var blitt langtidssykemeldt slik at det var behov for en vikar. Dette vikariatet ble A tilbudt, men 
besvarte det slik i epost 5. januar 2016 til beredskapssjef B: 

«Etter telefonsamtale i dag forstår jeg det slik at jeg skal flyttes i jobben til D, tolket det også slik at jeg er 
beordret til møte med deg og personal. 
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Da dette ikke er ønskelig for meg av grunner jeg forklarte, antar jeg at Xs ledelse og jeg har en konflikt. 

Ber om at fremtidig kommunikasjon blir gjort pr. mail da jeg ønsker dette dokumentert. 

Ps Stiller på møtet men du kjenner nå mitt standpunkt.» 

Det var ukjent for B at de hadde en konflikt, og A reserverte seg senere mot denne uttrykksmåten. 

Lagmannsretten finner bevist at ledelsen ved X gjorde alvorlige forsøk på å komme i dialog med A uten å 
lykkes. Møtet som skulle vært holdt 8. januar, ble avlyst fordi A ikke ville møte. X forsøkte å avtale et nytt 
møte 12. januar. I epost 7. januar 2016 meddelte imidlertid A at han var blitt sykemeldt fra 12. januar. Det var 
dagen han skulle kommet tilbake etter å ha vært på ferie. 

X prøvde å innkalle A til et dialogmøte 21. januar 2016, men han var ikke villig til å delta. I epost 20. januar 
meddelte han at fastlegen frarådet ham å ha noen kontakt med X. HR-sjef E kontaktet NAV og forsøkte også å 
få fastlegen i tale. Denne ville imidlertid ikke ha noe med arbeidsgiveren å gjøre, og X oppnådde ikke å få A i 
tale før han kom tilbake etter sykemeldingen 12. april 2016. B tok situasjonen opp med ham i en uformell 
samtale 18. april, uten at det kom noe ut av det. A sa at han ønsket å foreta en tredje test og bebudet at han ville 
begrunne dette nærmere i et notat. Det gjorde han aldri. 

A ble tatt ut av arbeidet som røyk- og kjemikaliedykker da han kom tilbake i april. Bedriftslegen vurderte ham i 
en uttalelse 28. april 2016 som helsemessig skikket til vanlig arbeid bortsett fra røykdykkeroppgaver i påvente 
av spesialistuttalelse. X forberedte da en oppsigelsessak, og det ble holdt drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven 
§ 15-1 den 27. mai. 

Etter lagmannsrettens bevisvurdering gjorde A det klart for X ved flere anledninger at han ikke var villig til å 
arbeide i en stilling på dagtid. Som begrunnelse oppga han at dette ikke lot seg forene med at han hadde et 
småbruk. Det er dette han siktet til i eposten 5. januar 2016 som forklaring på at han ikke ville gå inn i 
vikariatet til D. Dette bekreftes av uttalelsen fra saksbehandleren i NAV i epost til fastlegen, G, 20. januar 
2016. Det er derfor korrekt når dette forholdet er nevnt i protokollen for drøftingsmøtet. 

Etter lagmannsrettens oppfatning gjorde X det man med rimelighet kan forlange av arbeidsgiveren for å legge 
til rette for å skaffe A annet arbeid i selskapet . A avslo imidlertid tilbud om dagstilling og insisterte på at han 
fortatt ville jobbe på skift som beredskapsvakt. 

Den ankende part har lagt stor vekt på X ikke ga A et formelt skriftlig tilbud om annen stilling i bedriften, og at 
man derfor må se bort fra det muntlige tilbudet som ble omtalt i eposten 5. januar 2016. Etter lagmannsrettens 
oppfatning kan dette ikke føre frem. Selv om det ville vært mest korrekt å formalisere tilbudet skriftlig, har 
dette ikke hatt betydning for sakens forløp. A avslo kategorisk tilbudet skriftlig og endret ikke standpunktet 
senere. Det ville vært anstaltmakeri å forlange at X skulle formulert et skriftlig tilbud man visste ville bli 
avslått. A er nærmest til å bære risikoen for at han avslo å delta i noen ytterligere dialog med X med sikte på å 
finne en løsning. Han opptrådte lite konstruktivt. 

Etter lagmannsrettens oppfatning kan man ikke forlange at X skulle tilby A å fortsette i stillingen som 
beredskapsvakt til tross for at han ikke kunne gjøre tjeneste som røyk- og kjemikaliedykker. Det fantes 
arbeidsoppgaver i laget som ikke i seg selv forutsatte slike kvalifikasjoner. Funksjonen som portvakt har vært 
trukket frem. Portvakten kan til tross for den beskjedne tittelen, nærmest sammenlignes med lederen av en 
alarmsentral. Spesielt i den innledende fase etter en alarm er dette en svært stressende oppgave, og 
beredskapssjefen anså den for å være lite egnet for en person som lider av høyt blodtrykk. Mer vesentlig er det 
at X har redegjort overbevisende for at mannskapenes oppgaver i laget rullerer, og at alle må kunne utføre 
røykdykkeroppdrag når det er behov for det. Ved større hendelser som krever innsats over tid, kan det være 
nødvendig at alle deltar. Brannen i oktober 2016 var et eksempel på dette. Om en av deltakerne på laget ikke 
kan gjøre tjeneste som røyk- og kjemikaliedykker, svekker dette beredskapen. 

I tillegg kommer behovet for fleksibilitet. Det forekommer at noen av de ansatte av ulike grunner midlertidig 
ikke kan utføre arbeidet som røyk- og kjemikaliedykker. Da kan de settes til å utføre mindre krevende oppgaver 
for en begrenset periode. Alternativet ville gjerne være sykemelding. Denne fleksibiliteten ville gått tapt 
dersom en av de ansatte på laget permanent skulle ha en slik begrenset funksjon. Lagmannsretten viser for 
øvrig til tingrettens drøftelse av dette spørsmålet i dommen på side 17. 

X undersøkte også om det var mulig å skaffe A beskjeftigelse i en annen bedrift i Ineos-konsernet, uten å 
lykkes med dette. X var også i kontakt med NAV. 
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Det gjenstår å drøfte betydningen av at A på tidspunktet for oppsigelsen ikke var ferdig medisinsk utredet. Han 
ble senest i bedriftslege Fs uttalelse 24. juni 2016 vurdert som 

«[m]idlertidig ikke helsemessig skikket til røyk- og kjemikaliedykker, da det er blitt kjent at med unormale 
funn som må videre utredes før han på ny kan vurderes om helsemessig skikket.» 

Uttalelsen bygger særlig på en uttalelse fra hjertespesialist dr. Solli 14. juni 2016. Hans vurdering er gjengitt i 
tingrettens dom på side 4. Det fremgår her at As blodtrykk nå var optimalt regulert, men at han også hadde 
diabetes. Uttalelsen ble i mangel av samtykke fra A ikke gjort kjent for X. Xs ledelse var heller ikke kjent med 
at A hadde diabetes. A fikk allerede i 2014 konstatert diabetes uten å opplyse arbeidsgiveren om dette. Han må 
langt på vei bære risikoen for ikke å ha gitt arbeidsgiveren viktige opplysninger om egen helse. 

Slik saken nå er opplyst, var det etter lagmannsrettens oppfatning på tidspunktet for oppsigelsen klart 
usannsynlig at A ville være i stand til å utføre arbeidet som røyk- og kjemikaliedykker. I henhold til uttalelsen 
fra dr. Solli hadde han selv etter en optimal regulering av blodtrykket en tiårs dødsrisiko for kardiovaskulær 
sykdom på 2 prosent og en sykdomsrisiko opp mot 10 prosent. I følge bedriftslegen var dette den øvre 
grenseverdien for å kunne godkjennes som røyk- og kjemikaliedykker. Når diabetes kom i tillegg, ville grensen 
bli overskredet. At bedriftslegen i uttalelsen 24. juni 2016 vurderte A som midlertidig uskikket, skyldes at hans 
diabetes ikke var ferdig utredet, men det er i praksis klart usannsynlig at utfallet av en utredning ville bli at A 
kunne gjenoppta arbeidet som røyk- og kjemikaliedykker. 

Etter lagmannsrettens oppfatning vil arbeidsgiveren i mange tilfeller ikke ha tilstrekkelig saklig grunnlag for å 
gå til oppsigelse av en arbeidstaker som bare midlertidig ikke oppfyller nødvendige helsekrav for stillingen, før 
det ved en fullført utredning er konstatert at han ikke er skikket. Lagmannsretten er imidlertid som tingretten 
kommet til at dette stiller seg annerledes i vår sak. A hadde helt siden han skulle tatt testen i desember 2014, 
ikke vist at han oppfylte helsekravene, hadde unnlatt å gi arbeidsgiveren viktig informasjon om sine 
helseproblemer og unnlot å medvirke til å finne alternativ beskjeftigelse. X måtte i den situasjon som forelå på 
tidspunktet for oppsigelsen 4. juli 2016, være berettiget til å trekke den konklusjon at begeret var fullt og bringe 
arbeidsforholdet til avslutning uten å avvente ytterligere medisinske utredninger av ukjent varighet. 

Anken fører etter dette ikke frem. 
 
 
Spørsmålet om fratreden 
X har fremsatt et nytt krav om at A skal fratre sin stilling før saken er rettskraftig avgjort. Spørsmålet avgjøres 
ved kjennelse. 

Selv om lagmannsrettens kjennelse 28. juli 2017 er rettskraftig, kan spørsmålet behandles på ny. 
Lagmannsretten la den gang særlig vekt på at grunnlaget for oppsigelsen etter tingrettsdommen fremstod som 
tvilsomt. Dette spørsmålet stiller seg annerledes etter at lagmannsretten nå har avgjort ankesaken. 

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven § 15-11 første ledd er at arbeidstakeren har rett til å fortsette i sin stilling 
dersom søksmål om oppsigelsens gyldighet er reist innen de lovbestemte frister. Etter krav fra arbeidsgiver kan 
retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling «dersom retten finner det urimelig 
at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling», jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 annet ledd annet 
punktum. Det må foretas en totalvurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser og behov. For at 
domstolen skal avsi kjennelse for fratreden, må det kreves en interesseovervekt for fratreden. I forarbeidene 
(Ot.prp.nr.49 (2004–2005) s. 238) angis det momenter i rimelighetsvurderingen, som ikke er uttømmende. 

Det sannsynlige endelige utfallet av oppsigelsessaken er et relevant moment. Det er derfor vesentlig at både 
tingretten og lagmannsretten etter omfattende behandling har kommet til at oppsigelsen var saklig begrunnet. 

Lagmannsretten finner at kravet om fratreden denne gang bør tas til følge. I tillegg til det sannsynlige endelige 
utfall av saken, legger lagmannsretten vekt på at X etter bevisførselen nå befinner seg i en svært anstrengt 
økonomisk situasjon, og at selskapet har vanskelig for å gjøre seg nytte av As arbeidskraft, samtidig som 
selskapet må lønne en ekstra mann for å utføre hans oppgaver på laget. 

Tidspunktet for fratreden kan passende settes til 31. desember 2017. 
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Sakskostnader 
Det skal treffes særskilt avgjørelse om sakskostnader i ankesaken og for behandlingen av kravet om fratreden. 
X har vunnet begge saker og tilkjennes etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd full erstatning for 
sakskostnader for lagmannsretten. Den ankende part får sakskostnadene dekket av fagforbundet. Det foreligger 
ikke tungtveiende grunnet som gjør det rimelig å fravike hovedregelen i medhold av § 20-2 tredje ledd. 

Kostnadene fastsettes i samsvar med oppgaven til ankemotpartens prosessfullmektig til 160 000 kroner i 
ankesaken og 2 000 kroner for begjæringen om fratreden. 

Lagmannsretten er enig i tingrettens avgjørelse om sakskostnader. 
 

Domsslutning: 
 

1. Anken forkastes: 
 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen, 160 000 – 
etthundreogsekstitusen – kroner til X AS. 
 

 

Slutning i kjennelse: 
 

1. A fratrer arbeidsforholdet i X AS 31. desember 2017. 
 

2. A betaler innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av kjennelsen, 2 000 – totusen – kroner i sakskostnader til X 
AS. 

 

1236

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-2


 
  

 

Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2016-177480 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2017-03-24 
Publisert LG-2016-177480 
Stikkord Arbeidsrett. Tilretteleggingsplikt. Oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 4-6. 
Sammendrag Arbeidstaker som var født i 1963 og ansatt i virksomheten fra 2006, hadde mye 

sykefravær fra tidlig i 2012. Han var 100% sykemeldt til høsten 2014 og gikk 
deretter over på arbeidsavklaringpenger. Arbeidsgiver vurderte høsten 2015 
oppsigelse, og innkalte til drøftingsmøte, som ble avholdt, og arbeidstaker ble 
deretter sagt opp fra sin stilling. I likhet med tingretten fant lagmannsretten at 
oppsigelsen var saklig begrunnet, og at arbeidsgiver hadde oppfylt sine plikter etter 
arbeidsmiljøloven § 4-6. Arbeidsgiver ble derfor frifunnet. Dissens. 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2016-48324 – Gulating lagmannsrett LG-2016-177480 
(16-177480ASD-GULA/AVD1). 

Parter A (advokat Monica Furustøl) mot Heli-One (Norway) AS (advokat Jørgen 
Sætrum). 

Forfatter Lagdommer Rannveig Sjøvoll, lagdommer Jarle Golten Smørdal og ekstraordinær 
lagdommer Ørnulf Jacobsen. Meddommere: trafikkkoordinator Inge Vidar Lone 
og HR Manager Kenneth Høyland. 
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Saken gjelder tvist vedrørende oppsigelse i arbeidsforhold. 

A (hovedsakelig A) er født i 1963 og har fagbrev som maskinarbeider. Han ble i 2006 ansatt i Heli-One 
(Norway) AS (heretter i hovedsak Heli-One eller arbeidsgiver), først som maskinarbeider, og fra 3. juni 2008 
som formann på maskinverkstedet. A har Bechterevs sykdom og var etter februar 2012 mye sykemeldt. Dette 
medførte fravær, og han var langtidssykemeldt med sykepenger fra NAV til 17. november 2014, og deretter 
arbeidsavklaringspenger til og med 17. november 2015. Arbeidsgiver vurderte oppsigelse og A ble innkalt til 
drøftingsmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-1. Møtet ble avholdt 30. november 2015. A møtte sammen 
med tillitsvalgte Stig Selvåg, mens Heli-One var representert ved HR-Manager Espen Baird og Project Support 
Manager Rune Berg. Ved arbeidsgivers brev 18. desember 2015 ble A sagt opp fra sin stilling som formann. 
Det ble deretter avholdt forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 17-3, uten at det ble oppnådd enighet. 

A reiste 17. mars 2016 sak mot Heli-One for Stavanger tingrett, med krav om at oppsigelsen skulle kjennes 
ugyldig, og at han skulle tilkjennes erstatning samt sakskostnader. Stavanger tingrett, som var satt med 
arbeidslivskyndige meddommere, avsa 5. september 2016 – under dissens – dom med slik domsslutning: 

1. Heli-One (Norway) AS v/styrets leder frifinnes. 
 

2. Hver av partene bærer sine sakskostnader. 
 

Det vises til dommen side 2 femte avsnitt og side 3, samt side 7 siste avsnitt til side 13 annet avsnitt for så vidt 
gjelder en nærmere framstilling av sakens bakgrunn og gjengivelse av aktuelle deler av sakens dokumenter, jf 
tvisteloven § 41 tredje ledd. 

A har i rett tid anket dommen. Anken begrunnes i feil ved tingrettens bedømmelse av de faktiske forhold og 
rettsanvendelse. Heli-One (Norway) AS har tatt til motmæle og påstått anken forkastet. 

Ankeforhandling ble avholdt i Gulating lagmannsretts lokaler i Stavanger tinghus 23. og 24. februar 2017. 
Ankende part møtte og ga forklaring. For ankemotparten møtte Espen O Baird, som partsrepresentant og ga 
forklaring. Lagmannsretten fikk i tillegg forklaring fra fire vitner hvorav ett sakkyndig, og det ble foretatt slik 
dokumentasjon som rettsboken viser. 

Saken står i det vesentlige i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten, men A, som krevde å få stå i 
stilling til saken var avgjort, kom i februar 2016 tilbake i 20% stilling. Dette ble gradvis øket og han har fra 
november 2016 arbeidet i 50% stilling som maskinarbeider på maskinverkstedet. 
 
 
Ankende parts påstandsgrunnlag 
Saken er prinsipiell og gjelder spørsmål om hvilken terskel som skal gjelde for oppsigelse av kronisk syke. 
Tingrettens dom er beheftet med feil både med hensyn til rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. 

A bestrider at det på oppsigelsestidspunktet i desember 2015 forelå saklig grunn til å si ham opp, jf 
arbeidsmiljøloven § 15-7. Selv om verneperioden i arbeidsmiljøloven § 15-8 er utløpt, kreves det at 
arbeidsgiver etter § 4-6 første ledd vurderer mulighetene for omplassering og/eller tilrettelegging i 
virksomheten. I rettspraksis er det også oppstilt en rekke sentrale momenter som må tas i betraktning ved 
saklighetsvurderingen, og det er tre sentrale temaer som inngår i denne. For det første må det vurderes om 
arbeidsgiver har oppfylt tilretteleggingsplikten etter arbeidsmiljøloven § 4-6. Videre må sykdomsbildet 
vurderes, og det må foretas en rimelighetsvurdering hvor blant annet ulempene for partene veies mot hverandre. 
Dette blir også hovedspørsmålene i saken her. 

For så vidt gjelder tilretteleggingsplikten, skal arbeidsgiver så langt mulig iverksette nødvendige tiltak for at 
arbeidstaker skal kunne beholde passende arbeid, og oppsigelse vil først anses saklig begrunnet dersom 
arbeidstaker ikke kan fortsette i sin vanlige stilling og omplassering innen virksomheten heller ikke er mulig. 
Arbeidsgiver må også vurdere muligheten for å få bistand eller økonomisk støtte fra det offentlige, via NAV 
eller IA-avtaleordningen. A, som hadde et sterkt ønske om å komme tilbake i arbeid har ikke fått mulighet til å 
prøve seg, verken i formannsstillingen eller som «vanlig» maskinarbeider. Heli-One, som arbeidsgiver, har ikke 
gjort det de skulle, og har dessuten lagt til grunn at As medisinske situasjon var annerledes enn den var på 
oppsigelsestidspunktet. Riktignok skjedde det en tilrettelegging våren 2014, men det er ikke relevant i denne 
sammenheng fordi A da var mye dårligere enn i desember 2015. A sa i forhandlingsmøtet 30. november 2015 
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at han ville tilbake i formannsstillingen, men kunne ta en hvilken som helst stilling. Han var fleksibel og ville 
ha en gradvis opptrapping. Da var maskinarbeiderstillingen mest naturlig for ham. Men bedriften, ved Rune 
Berg, sa at 20% stilling som formann var vurdert og ikke aktuelt. Arbeidsgiver har således ikke vurdert om A 
kunne få prøve seg i en 20% stilling som maskinarbeider. 

Våren 2015 ble det avholdt to oppfølgnings/dialogmøter med NAV, men arbeidsgiver, som etterlyste 
informasjon fra As fastlege, møtte ikke på noen av disse. Heli-One gjorde heller ikke noe annet for å innhente 
informasjon fra fastlegen. På dialogmøtet mellom partene 17. august 2015 opplyste A at han ønsket å komme 
tilbake på jobb og ville prøve seg noen timer til høsten. Dette gjentok han i møte med Rune Berg i oktober 
samme år. Ellers kom A i september 2015 under behandling ved Smerteklinikken på SUS, noe Berg var kjent 
med. 

Under møtet 17. august var partene også enige om å foreta ny vurdering i siste halvdel av oktober. Men heller 
ikke det ble fulgt opp av arbeidsgiver, som ikke spurte om As helsesituasjon. I oppsigelsen 18. desember 2015 
ga Heli-One uttrykk for at det ikke var ytterligere tilretteleggingsmuligheter, og i senere e-post av 11. januar 
2016 til As prosessfullmektig, ble det opplyst at arbeidsgiver ikke hadde andre stillinger hvor A med sin 
restarbeidsevne kunne anvendes. A anfører at arbeidsgiver har konkludert på utilstrekkelig grunnlag for så vidt 
gjelder tilrettelegging og restarbeidsevne. Han anfører at det er mulig å ha en formann i redusert stilling, og 
viser til at ordningen, som har vært praktisert i hans fravær, har fungert bra. 

Det er ut fra selskapets økonomiske situasjon ikke urimelig eller uforholdsmessig å kreve at Heli-One gjør mer 
for å tilrettelegge for A. Det vises til at selskapet har stor egenkapital, samtidig som underskuddene har vært 
marginale. Derfor er det uforståelig at selskapet ikke kan yte 50% lønn til A. Heli-One har heller ikke søkt om 
lønnstilskudd gjennom NAV eller utnyttet de støtteordninger som IA-avtalen legger opp til. For øvrig vises til 
at A har vært arbeidsaktiv i 26 år, med unntak av 2 års perioden da han var helt arbeidsufør, men det skyldes et 
sjeldent fenomen. Det vises ellers til fastlegen, som ga uttrykk for at helsen ikke er til hinder for at A går 
tilbake til arbeid. Dette underbygges også av det faktum at A nå arbeider i 50% stilling. A, som opplyser at 
saken har vært belastende, mener at han ellers hadde vært tilbake i full stilling. 

Ved rimelighetsvurderingen må ulempene for partene veies opp mot hverandre. Men for Heli-Ones del er det 
ikke påvist andre ulempe ved å ta A tilbake i arbeid, enn at det var uforutsigbart når han kom tilbake i full jobb. 
Det er ingen som har vært skadelidende og alle arbeidsoppgaver er blitt godt ivaretatt, uten at det har medført 
ekstrabelastning for dem som har gjort dette. For A betyr imidlertid arbeidet mye. I dagens arbeidsmarked vil 
det være vanskelig for ham å få annet arbeid, og uføretrygd vil derfor være alternativet. 

A, som gjør gjeldende at det ikke var saklig grunn for å si ham opp, krever erstatning i medhold av 
arbeidsmiljøloven § 15-12. Videre vises til lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne (diskrimineringsloven) § 21 jf § 31, som også gir grunnlag for erstatning. Det anføres at begge 
regelsett gir grunnlag for oppreisningserstatning, men det kreves ikke dobbelt erstatning. 

Ankende parts påstand: 
1. Oppsigelse av A datert 18. desember 2015 kjennes ugyldig. 

 

2. Heli-One (Norway) AS dømmes til å betale til A erstatning fastsatt etter rettens skjønn. 
 

3. Heli-One (Norway) AS dømmes til å dekke A s sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Ankemotpartens påstandsgrunnlag 
Heli-One berømmer A for hans positive innstilling og sterke ønske om å komme tilbake i arbeid. Samtidig vises 
til at verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-7 var utløpt, og anføres at det går en grense for hvor lenge 
arbeidsgiver kan vente på at en arbeidstaker skal komme tilbake i arbeid. 

Med henvisning til rettspraksis og juridisk teori, anføres at det forelå saklig grunn til å si opp A, jf 
arbeidsmiljøloven § 15-7. Det er ikke rimelig at arbeidsgiver skal bære konsekvensene ved fravær utover ett år. 
Ansatte som går over på arbeidsavklaringspenger, som A, kan derfor risikere oppsigelse, forutsatt at det 
foreligger saklig grunn for dette. For As del utløp verneperioden i november 2014. Selv om han var uheldig og 
måtte vente lenge før han fikk behandling, er spørsmålet hvem som skal ha risikoen for dette. 
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Heli-One anfører at selskapet samvittighetsfullt og korrekt har oppfylt sine plikter etter arbeidsmiljøloven. 
Tilretteleggingsplikten etter arbeidsmiljøloven § 4-6 er således oppfylt så langt det er mulig. Det vises til at 
arbeidsgiver har deltatt på dialogmøter med NAV. Bedriftshelsetjenesten ble også bedt om å foreta 
funksjonsvurdering av arbeidsplassen og arbeidsoppgavene til A. At arbeidsgiver ikke møtte på 
oppfølgingsmøte med NAV i februar 2015 skyldtes en kommunikasjonssvikt. Etter dette ba Heli-One om at 
fastlegen ble innkalt til neste møte. I tillegg ble NAV bedt om å gi ytterligere informasjon om As helse. Videre 
ble det avholdt et oppfølgingsmøte i august 2015 der både Baird og Berg deltok fra arbeidsgivers side. A ble 
også innkalt til dialogmøte senere. 

For så vidt gjelder spørsmålet om A skulle komme tilbake i redusert stilling som formann, eller omplasseres i 
50% stilling som fagarbeider, gjør arbeidsgiver gjeldende at stillingen som formann er av administrativ art og 
medfører mye stillesittende arbeid. Siden A må være mye i bevegelse, anføres at stillingen som formann ikke er 
aktuell for ham. Når det gjelder andre stillinger, har ikke bedriften ledige stillinger som A er kvalifisert for. 
Med unntak av en stilling på lageret, som ble besatt i januar 2015, og en stilling som ekstrahjelp, som ble besatt 
i juni samme år, er det bare lærlinger og personer med spesielle sertifikater som er ansatt i selskapet etter 1. 
januar 2015. Av den grunn har det heller ikke vært mulig å omplassere A i stilling som fagarbeider. 

Heli-One gjør gjeldende at det på oppsigelsestidspunktet ikke var utsikter til at A ville kunne komme tilbake i 
formannsstillingen innen rimelig tid. Dette underbygges av det faktum at A fortsatt ikke er tilbake i full stilling, 
men arbeider i 50%. Videre vises til at det er arbeidstaker som må gi opplysninger om når vedkommende 
kommer tilbake. 

Etter at vernetiden er utløpt, må det foreligge opplysninger som taler for at arbeidstaker kan ventes tilbake 
innen rimelig tid. Ellers er det NAV eller arbeidsmarkedsetaten som står nærmest til å overta ansvaret. For As 
del ga han i oppfølgingsmøtet med NAV i april 2015 uttrykk for at han ville prøve seg litt i arbeid, noe han 
gjentok i møtet med bedriften i august 2015. I drøftingsmøtet 30. november 2015 viste A til at han i 
september/oktober samme år ønsket å starte år i 50% stilling. Men da han kom tilbake i februar 2016 begynte 
han i 20% og har senere øket dette gradvis til 50% stilling. Det medfører ulemper for Heli-One, fordi andre må 
gjøre den jobben A ellers skulle utført. Selv om den midlertidige ordningen har gått greit så langt, ønsker ikke 
arbeidsgiver å fortsette med dette. Heli-One ønsker i stedet å komme tilbake til den struktur som er bestemt. 
Ulempen for de ansatte er også opplagt; de har ingen leder å forholde seg til, kun vikarer. Ordningen A foreslår, 
nemlig at han skal arbeide i redusert stilling og delegere oppgaver til driftslederne på avdelingen, er ikke 
akseptabel for Heli-One. 

Arbeidsgiver viser ellers til at selskapets økonomiske situasjon er vanskelig, med store underskudd og negativ 
egenkapital, samtidig som helikopterulykken på Turøy i april 2016 fikk store konsekvenser for ordretilgangen. 
Dette har medført permitteringer og det vurderes oppsigelse av en rekke ansatte. Videre vises til at CHC 
Helicopter-konsernet, der Heli-One inngår, er under «Chapter 11»-behandling i USA. 

Heli-One bestrider ellers at uføretrygd er eneste alternativ for A, dersom oppsigelsen kjennes saklig. Det 
anføres at alder ikke er noe moment i denne sammenheng og at A vil kunne få andre stillinger. Heli-One gjør 
således gjeldende at oppsigelsen er saklig begrunnet, og at det heller ikke er grunnlag for erstatning etter 
arbeidsmiljøloven § 15-12 og/eller diskrimineringsloven § 31 jf § 21. 

Skulle lagmannsretten finne oppsigelsen ugyldig, gjør Heli-One subsidiært gjeldende at det ikke er grunnlag for 
erstatning etter både arbeidsmiljø- og diskrimineringsloven. For øvrig anføres at det er vanskelig å finne saker 
der arbeidsgiver har gjort mer enn i dette tilfellet. Det må hensyntas ved en eventuell erstatningsutmåling, 

Ankemotpartens påstand 
1. Anken forkastes. 

 

2. Heli-One (Norway) AS tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 
 
 
 
Lagmannsrettens vurdering. 
Lagmannsretten skal behandle oppsigelsen av A i desember 2015. Heli-One, som blant annet viser til at A 
hadde vært langvarig sykemeldt, gjør gjeldende at det da forelå saklig grunn til å si ham opp fra stillingen som 
formann på maskinverkstedet. Dette bestrides av A, som anfører at oppsigelsen er usaklig og dermed ugyldig. 
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Oppsigelse av arbeidstakere reguleres av arbeidsmiljøloven, og § 15-7 første ledd fastsetter at «arbeidstaker kan 
ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» Loven 
er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan si opp arbeidstakere som er sykemeldte, men ifølge § 15-8, som gjelder 
«oppsigelsesvern ved sykdom», kan ikke arbeidstaker sies opp på grunn av dette «de første 12 månedene etter 
at arbeidsuførheten inntrådte». Dette betegnes som «verneperioden». Arbeidsgiver har dessuten særlige plikter 
overfor sykemeldte arbeidstakere, og det følger av arbeidsmiljøloven § 4-6, som gjelder «særlig om 
tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne», at arbeidsgiver – så langt det er mulig – plikter å 
«iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.» Denne 
oppfølgnings- og tilretteleggingsplikten gjelder i verneperioden, men kan også gjelde etter at den er utløpt. 
Arbeidsgiver står for øvrig ikke fritt til å si opp den ansatte etter at verneperioden er utløpt; det stilles krav om 
saklig grunn. Men saklig grunn kan foreligge dersom omplassering ikke er mulig og det ikke er utsikter til 
bedring innen rimelig tid. I rettspraksis er lagt til grunn at det er tre særskilte temaer som inngår i den generelle 
saklighetsvurderingen som må foretas i saker etter tidligere arbeidsmiljølov § 60 nr 1, som svarer til § 15-7 i 
någjeldende lov. Dette gjelder for det første spørsmålet om arbeidsgiver har oppfylt tilretteleggingsplikten etter 
§ 4-6. Videre må sykdomsbildet vurderes, og dernest må det foretas en rimelighetsvurdering hvor blant annet 
ulempene for bedriften veies opp mot hvor hardt den ansatte rammes. Dette danner det rettslige utgangspunkt 
for lagmannsrettens vurdering av saken. 

For As del utløp verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-8 den 17. november 2014, eller mer enn ett år før 
han ble sagt opp. Hovedspørsmålet i saken er om oppsigelsen var tilstrekkelig begrunnet, herunder om Heli-
One per oppsigelsestidspunktet hadde fulgt opp sine plikter etter arbeidsmiljøloven § 4-6. 

Heli-One ga i brevet 18. desember 2015 slik begrunnelse for oppsigelsen: 

«Årsaken til oppsigelsen er at du har vært sykemeldt over lengre tid, med en diagnose og en 
sykdomshistorikk som indikerer at framtidig retur til stillingen ikke er aktuelt. Dialogmøter gjennomført 
under sykemeldingsprosessen viser at det ikke er ytterligere tilretteleggingsmuligheter. Bedriften har, ved å 
avvente din situasjon og behandlingsresultater i over ett år utover maksdato for sykepenger (den 
17.11.2014), nå kommet til den konklusjon at vi dessverre ser oss nødt til å avslutte ditt 
ansettelsesforhold.» 

I brevet er det ellers opplyst at A kan kreve forhandlinger og reise søksmål etter arbeidsmiljøloven kapittel 17, 
med videre. A, som fikk bistand av advokat Furustøl, krevde forhandling og ba om å få opplyst hva bedriften 
påberopte som grunn for oppsigelsen. Dokumentasjon for dette ble oversendt advokat Furustøl 11. januar 2016, 
som vedlegg til e-post fra Espen Baird, der det blant annet fremgår: 

«Arbeidstaker har vært sykemeldt over lang tid har nå et avklart sykdomsbilde – diagnosen er fastsatt. Han 
har i nærmere fire år vært gjennom utredninger og prøvd ulike medisiner uten at dette indikerer at hans 
arbeidsevne har blitt bedre. Sett hen til at den tiden som er gått og arbeidstakers behov har arbeidsgiver 
besluttet å si opp A fra sin stilling. 

Til tross for at arbeidstaker ønsker å bidra i andre oppgaver i selskapet, har arbeidsgiver ingen andre 
stillinger hvor A med sin restarbeidsevne kan anvendes.» 

Under forhandlingsmøtet 22. januar 2016, der A møtte sammen med tillitsvalgt Selvåg og advokat Furustøl, ble 
det anført at arbeidsgiver hadde gitt oppsigelse uten at hans arbeidsevne «på nytt var avklart etter bedring i 
helsetilstanden blant annet ved ny medisin». Videre ble det anført at A, ifølge lege, kunne begynne i 20% 
stilling, og at eneste tilretteleggingsbehov «er at arbeidet ikke er helt statisk.» Det ble også anført at A ønsket å 
begynne i arbeid «så snart som mulig» og vist til at han i august 2015 hadde ønsket å begynne i september 
samme år. Men arbeidsgiver fastholdt oppsigelsen og viste til at «tilretteleggingsplikten var ivaretatt». Videre 
ble det vist til: 

«det langvarige sykefraværet som følge av kronisk sykdom, utsiktene til å komme tilbake i fullt stilling, og 
at det ikke finnes arbeidsoppgaver for en fortsatt tilrettelegging, med mindre arbeidsoppgaver tas fra andre 
eller arbeidstaker settes til oppgaver som bedriften ikke har behov for.» 

Dette viser at sykefraværet lå til grunn for oppsigelsen, og at Heli-One fastholdt at oppfølgnings- og 
tilretteleggingsplikten etter arbeidsmiljøloven § 4-6 var oppfylt. Spørsmålet er om Heli-One kan høres med 
dette, eller med andre ord om arbeidsgiver har gjort det som kreves og dermed hadde saklig grunn for å si opp 
A. 
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Lagmannsretten legger til grunn at A var i fullt arbeid frem til februar 2012, men deretter var han en del 
sykemeldt, og at han fra 22. oktober 2013 var 100% sykemeldt. Videre legges til grunn at han fra 17. november 
2014 gikk over på arbeidsavklaringspenger, og at verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd 
utløp da. Det legges videre til grunn som uomstridt at arbeidsgiver frem til februar/mars 2015 fulgte opp A ved 
å delta på dialogmøter med videre. I april 2014 ble A også henvist til Medco Bedriftshelsetjeneste, som ble bedt 
om å foreta en funksjonsvurdering av arbeidsplassen og arbeidsoppgavene hans, for å se om noe burde gjøres 
for å bedre arbeidssituasjonen og forebygge eventuelle «farekilder». Bedriftshelsetjenesten anbefalte blant 
annet «hev og senk» kontorpult, uten at det ble prøvd ut. Videre ble det anbefalt vernesko med god demping, og 
at stillesittende arbeid over en hel arbeidsdag burde unngås. 

NAV hadde innkalt til oppfølgingsmøte 16. februar 2015, men Heli-One møtte ikke. Det fremgår imidlertid av 
møtereferatet at daværende HR-leder Heidi Drangsland, sammen med Rune Berg og sykepleier fra 
bedriftshelsetjenesten, hadde møtte tidligere på dagen, og at det hadde skjedd en kommunikasjonssvikt, slik at 
disse ikke hadde fått med seg at møtetidspunktet var endret. Av referatet fremgår for øvrig at A, fra et 
medisinsk ståsted, ble vurdert å være helt arbeidsufør «på nåværende tidspunkt». NAV satte imidlertid opp nytt 
møte 20. april 2015. Det skjedde på anmodning fra arbeidsgiver ved Drangsland, som i e-post til saksbehandler 
hos NAV også ga uttrykk for at arbeidsgiver så det som helt nødvendig at fastlegen ble invitert til møtet. Men i 
samtale med NAV ga fastlegen, dr B, uttrykk for at han ikke så behov for å komme på møtet, da det ikke var 
nye opplysninger i saken. Møtet ble avholdt 20. april 2015, men Heli-One møtte ikke og ga heller ikke beskjed 
om fravær. Det fremgår av saksbehandlers notat fra møtet at A da hadde gitt uttrykk for at han «ønsket å prøve 
seg litt i arbeid..[og at]. Det er ellers liten endring i helsetilstanden». Etter dette ble det 17. august 2015 holdt et 
oppfølgings-/dialogmøte der A og hans nærmeste leder, Rune Berg var til stede sammen med HR Manager 
Espen Baird. Av referatet fremgår blant annet: 

«A opplyser i møtet at det på grunn av helsetilstanden fremdeles ikke er relevant med tilrettelegging på 
jobb på nåværende tidspunkt. Han har imidlertid et ønske om å komme tilbake på jobb, og håper han kan 
prøve seg noen timer til høsten. 

A opplyser at han har en time hos Revmatologen sin i Haugesund på førstkommende fredag. Han håper 
dette kan føre til videre fremgang og forbedring. Møtedeltakerne ble enige om å foreta en ny vurdering i 
siste halvdel av oktober 2015 for å avklare veien videre basert på mulig ny kunnskap etter møtet med 
revmatologen.» 

Det er på det rene at arbeidsgiver etter dette ikke kontaktet A med sikte på å avklare og vurdere veien videre, 
før det ble innkalt til drøftingsmøtet 30. november 2015. A på sin side var derimot i kontakt med Rune Berg et 
par ganger i denne perioden og blant annet at han fikk behandling på Smerteklinikken ved SUS, uten at det 
foranlediget nærmere undersøkelser fra arbeidsgivers side. 

Heli-One baserte seg således på tidligere opplysninger om As helsetilstand, da de kalte inn til drøftingsmøtet. 
Spørsmålet er om Heli-One både før og etter drøftingsmøtet, skulle gjort mer for å undersøke om A var blitt 
bedre i løpet av høsten, ellers for eventuelt å tilrettelegge forholdene, slik at han kunne komme tilbake i arbeid. 

Heli-One har – for så vidt gjelder spørsmålet om nærmere avklaring av As helsesituasjon – vist til at det er den 
ansatte som må gi opplysninger om dette. I den forbindelse er det også vist til at arbeidsgiver, på grunn av 
taushetsplikten, ikke kunne ta direkte kontakt med legene, siden A ikke hadde gitt fritak fra denne. A på sin 
side har vist til at dette aldri var tema, men fremholdt samtidig at han ville gitt slikt fritak dersom arbeidsgiver 
hadde tatt kontakt og bedt om det. 

Det er ikke lagt frem legejournaler eller annen dokumentasjon som kan belyse hvordan As helsemessige 
situasjon var høsten 2015. Etter drøftingsmøtet var imidlertid A i kontakt med fastlegen 2. desember 2015. 
Dette er omhandlet i legejournalen, der det fremgår 

«Telefon/brev kontakt Han skal til advokat sammen med fagforening i morgen. De ønsker å si han opp. 
Han ønsker å forsøke seg litt i arbeid. Hans helsetilstand er ikke til hinder for at han kan begynne litt i 
arbeid. Men bør starte forsiktig. Han har en revmatisk lidelse og kronisk smertetilstand. Får beh ved HRS 
og – Smerteklinikken – SUS.» 

Det var ingen kontakt mellom arbeidsgiver og A etter drøftingsmøtet, og arbeidsgiver var heller ikke kjent med 
hvordan legen vurderte As helsetilstand på denne tiden. Internt i Heli-One var det imidlertid kontakt mellom 
Espen Baird og Rune Berg, og sistnevnte ble samme dag som oppsigelsen ble sendt, bedt om å 
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bekrefte/avkrefte om det var behov for maskinarbeider ved maskinverkstedet. Til dette svarte Berg: «så langt 
ser jeg ikke behov for personell økning på maskinverkstedet». 

Spørsmålet er om Heli-One skulle gjort mer, eller om selskapet har oppfylt sine plikter etter arbeidsmiljøloven 
§ 4-6. Lagmannsretten har delt seg både i synet på dette og med hensyn til hvilke konsekvenser det skal få. 

Lagmannsrettens flertall, lagdommer Sjøvoll, ekstraordinær lagdommer Jacobsen og meddommer Høyland, 
finner at arbeidsgiver har gjort det som kreves med hensyn til tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven § 4-6, og at 
oppsigelsen var gyldig. 

Flertallet viser til Skarning «Sykefravær» (2001) side 94 og legger til grunn at det var A som i utgangpunktet 
skulle gi opplysninger om, og eventuelt når, han ville komme tilbake i arbeid. Som det fremgår over, opplyste 
A i møtet 17. august 2015 at han skulle til revmatologen og håpet på bedring, samtidig som partene ble enige 
om å foreta ny vurdering i oktober 2015. Etter det flertallet forstår, ga ikke A noen tilbakemelding etter at han 
hadde vært hos revmatologen. Men det ble heller ikke fulgt opp fra Heli-Ones side, noe arbeidsgiver – etter 
flertallets syn – til en viss grad kan bebreides for. Arbeidsgiver burde også kontaktet A for å få mer informasjon 
etter at han hadde fortalt Berg om behandlingen på Smerteklinikken. På den annen side har flertallet vanskelig 
for å se at det ville hatt betydning for vurderingen av As helsesituasjon og prognosen for videre sykefravær, om 
arbeidsgiver hadde om tatt kontakt med A og eventuelt hans fastlege. Flertallet, som forutsetter at A ville gitt 
samtykke til at arbeidsgiver kontaktet legen, legger til grunn at legen i så fall ville gitt de samme opplysninger 
som fremgår av journalnotatet, nemlig at helsetilstanden ikke var til hinder for at A begynte «litt i arbeid». 
Legen forklarte seg som vitne for lagmannsretten og sa da at han ikke hadde snakket som mye om «arbeid» 
høsten 2015, siden A fikk arbeidsavklaringspenger, som ble ordnet gjennom NAV. Samtidig sa legen at han da 
ikke hadde kunne gitt noen prognose for når A ville være tilbake på jobb, utover et håp om at Smerteklinikken 
kunne hjelpe ham. Ifølge legen ville det ikke være helsemessig risiko ved å prøve seg i arbeid, og «ingen ting 
ville være bedre enn å prøve litt», noe han sa til alle sine pasienter. Legen ga ellers uttrykk for at arbeidsevnen 
vil avhenge av «prøving og feiling». Ut fra dette legger flertallet til grunn at legen i desember 2015 ikke kunne 
uttalt seg om prognosen for videre sykefravær, eller med andre ord om arbeidsgiver kunne forvente at A kom 
tilbake i arbeid innen rimelig tid, eller ikke. 

Flertallet kan ellers ikke se at arbeidsgiver burde kontaktet Revmatismesykehuset i Haugesund eller 
Smerteklinikken ved SUS, og det var heller ikke påberopt vitneforklaring fra noen av dem som hadde behandlet 
A ved disse institusjonene. Lagmannsretten fikk derimot forklaring fra det sakkyndige vitnet, revmatolog 
Andreas Diamantopoulos, men han har bare sett As sykejournaler. Dette vitnet, som heller ikke kunne si noe 
om prognosen, utelukket ikke at det ville skje tilbakefall. Men ifølge vitnet var ikke sykdommen til hinder for 
at A kunne fortsette å jobbe, uten at vitnet kunne si hvor mye, da det må vurderes individuelt. 

Flertallet kan etter dette ikke se at arbeidsgiver, ved å kontakte leger eller annet helsepersonell forut for 
oppsigelsen 18. desember 2015, ville fått opplysninger som talte for at A ville komme tilbake i arbeid innen 
rimelig tid. Etter flertallets syn ville slike opplysninger vært uten betydning for arbeidsgivers vurdering av 
sykdomsbildet og prognosen for bedring av sykdommen. Derfor ville arbeidsgiver uansett ikke hatt grunnlag 
for å anta at A ville være tilbake i stillingen som formann i løpet av seks til tolv måneder. Slik flertallet 
vurderer saken, hadde arbeidsgiver tilstrekkelig grunnlag for å vurdere sykdomsbildet pr 
oppsigelsestidspunktet. Det forhold at A bare klarte å komme tilbake i 20% stilling, og fortsatt ikke arbeider 
mer enn 50%, underbygger ellers at arbeidsgivers vurdering var korrekt. 

Spørsmålet er videre om Heli-One har gjort det som kreves med hensyn til tilrettelegging etter 
arbeidsmiljøloven § 4-6. Det er med andre ord spørsmål om det skulle vært gjort mer for å tilrettelegge 
forholdene på arbeidsplassen, slik at A – som trenger å være i bevegelse og må unngå stillesittende arbeid – 
kunne komme tilbake i redusert stilling, enten som formann eller i annen stilling. Når det gjelder 
formannsstillingen, legger flertallet til grunn at dette er en ledende stilling, med mye stillesittende arbeid ved 
kontorpulten. Det vises her til stillingsbeskrivelsen, hvor det under «work conditions» blant annet fremgår 

«General office environment, Work is generally sedentary in nature, but may require standing and walking 
for up to 10%» 

Flertallet legger videre til grunn at formannsstillingen, i tillegg til oppfølgning av de ansatte, omfatter både 
planlegging, tilrettelegging og prioritering av arbeid som kommer inn, samt en del rapportering. Partene er 
uenige om hvor mye av dette som må utføres ved kontorpulten og som dermed er stillesittende arbeid. A ga 
uttrykk for at dette ikke utgjør mer enn 50%, mens arbeidsgiver mener den stillesittende del av arbeidet er langt 

1243

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A74-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A74-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A74-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A74-6


høyere. A gjør gjeldende at han kan delegere en rekke oppgaver til driftslederne på avdelingen, slik det har vært 
gjort i hans fravær, og at han ellers vil kunne utføre lederoppgavene selv om han arbeidet i redusert stilling. 
Etter flertallets vurdering kan ikke A høres med dette. Slik flertallet ser det, må den som har en lederstilling 
være til stede på arbeidsplassen i arbeidstiden, for å kunne ta seg av sine lederoppgaver. Det er med andre ord 
ikke tilstrekkelig at vedkommende arbeider i redusert stilling. Riktignok har arbeidsgiver til nå innrettet seg på 
annen måte, ved at lederen på en av de andre avdelingene også har ivaretatt stillingen som formann på 
maskinverkstedet. Det har tilsynelatende gått greit, noe som ifølge Heli-One i hovedsak skyldes at det ikke har 
oppstått særlige problemer i løpet av denne tiden. Arbeidsgiver ønsker imidlertid ikke å fortsette med dette, og 
vil tilbake til den strukturen som organisasjonsplanen legger opp til. Etter flertallets syn ligger det under 
arbeidsgiver å bestemme virksomheten skal organiseres og Heli-One må derfor stå fritt til å gå tilbake til den 
organisasjonsstruktur som er bestemt. Flertallet kan derfor ikke se at arbeidsgiver skulle tilrettelagt for at A 
kunne komme tilbake i redusert stilling som formann på maskinverkstedet. 

Det blir etter dette spørsmål om Heli-One skulle vurdert å overføre A til annet arbeid enn formannsstillingen. 
Det er med andre ord spørsmål om omplassering skulle vært vurdert og eventuelt utprøvd. Etter flertallets syn 
forutsetter det i så fall at det var en annen stilling som A var skikket for og kunne utføre, idet arbeidsgiverens 
plikt ikke går så langt som til å opprette en ny stilling for den aktuelle arbeidstaker. Flertallet legger til grunn at 
en rekke av stillingene i Heli-One krever spesiell kompetanse eller godkjennelse innen flyteknikk, som A 
mangler. Av den grunn er det bare en begrenset del av stillingene som er aktuelle for ham, som eksempelvis 
fagarbeider eller på lageret. Ifølge Heli-One var det i desember 2015 ingen slike stillinger som var ledig og som 
kunne tilbys A. Heli-One har også lagt frem oversikter over ledige stillinger og nyansettelser for perioden 
januar 2015 til juli 2016. Disse viser at det bare var to stillinger som kunne vært aktuelle for A. Dette var en 
stilling på lageret, der en kvinne ble tilsatt 5. januar 2016, og en ekstrahjelp som ble besatt 10. juni samme år. 
Det er også lagt frem oversikt over bruk av innleid arbeidskraft for operasjonell drift i 2015 og 2016, samt for 
overtidsbruk og internt overførte ansatte til maskinverkstedet fra september 2015 til april 2016. 

Ut fra det som fremgår av disse oversiktene, legger flertallet til grunn at Heli-One ikke hadde stillinger som 
kunne tilbys A i desember 2015. Hensett til at A både i januar og i juni 2015 fortsatt var 100% arbeidsufør og – 
i følge egne opplysninger – ute av stand til å komme tilbake på jobb, hadde det heller ikke vært noe alternativ å 
omplassere ham i de stillingene som da var ledige. Når det ikke var ledige stillinger der A kunne settes inn, kan 
flertallet heller ikke se at det var grunnlag for å søke tilskudd gjennom NAV, eller gjennom IA-ordningen. Sett 
mot denne bakgrunn, kan det etter flertallets vurdering ikke kreves at arbeidsgiver skulle gjort noe mer eller 
annet med hensyn til å tilrettelegge for at A skulle overføres til annet arbeid. 

Flertallet finner etter dette at Heli-One har oppfylt sine plikter både med hensyn til tilretteleggingsplikten og 
når det gjelder vurdering av sykdomsbildet. Arbeidsgiver hadde dermed i utgangspunktet saklig grunn til å si 
opp A fra stillingen som formann på maskinverkstedet, og etter flertallets vurdering vil oppsigelse heller ikke 
fremstå som urimelig. Flertallet har da sett hen til at oppsigelsen vil ramme A hardt, særlig fordi han har et 
sterkt ønske om å komme tilbake i arbeid. Erfaringene fra siste år har imidlertid vist at han fortsatt bare kan 
arbeide i 50% stilling, og det er fortsatt uvisst om og eventuelt når han kan være tilbake i full stilling. På den 
annen side har flertallet sett hen til at arbeidsgiver påføres ulemper dersom A fortsatt skal være skal være ansatt 
i selskapet. For det første har ikke Heli-One har noen ledig stilling A kan gå inn i, samtidig som arbeidsgiver 
som nevnt ikke kan pålegges å opprette dette. Videre har flertallet sett hen til at andre må utføre de oppgavene 
som A ifølge arbeidsavtalen skal gjøre, samtidig som de ansatte ved maskinavdelingen ikke har noe leder å 
forholde seg til. Dessuten er det sett hen til at bedriften befinner seg også i en økonomisk vanskelig situasjon, 
der en rekke arbeidstakere er permitterte, samtidig som man vurderer å si opp anslagsvis 40 -50 ansatte. Sett 
mot denne bakgrunn finner flertallet at det ikke er rimelig at Heli-One skal bære risikoen ved at A fortsatt er 
delvis arbeidsufør; dette bør i stedet må overlates til det offentlige. For øvrig bemerkes at dersom situasjonen 
endres, og Heli-One igjen får behov for å ansette folk, vil A ha fortrinnsrett til stillinger han ellers er kvalifisert 
for. Samlet sett og utfra en helhetsvurdering finner flertallet at Heli-One hadde saklig grunn for å si opp A, og 
at oppsigelsen dermed er gyldig. 

Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Smørdal og meddommer Lone, ser dette annerledes og mener at 
arbeidsgiver både skulle foretatt ytterligere undersøkelser med hensyn til å avklare As helsetilstand, og gjort 
mer tilrettelegge forholdene slik at han fikk prøve seg på arbeidsplassen, før man eventuelt gikk til oppsigelse. 

Etter mindretallets syn skulle arbeidsgiver gjort mer for å undersøke As helsesituasjon høsten 2015. Hensett til 
at A på møtet 17. august 2015 ga uttrykk for et klart ønske om å komme tilbake i arbeid og samtidig opplyst at 
han han skulle til revmatologen like etter, hadde arbeidsgiver en klar oppfordring til å følge det opp. Dette ikke 
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minst fordi partene da var enige om at det skulle foretas ny vurdering basert på mulig ny kunnskap etter møtet 
med revmatologen. Etter mindretallets syn skulle arbeidsgiver derfor kontaktet A eller de som behandlet ham, 
noe som enkelt kunne vært gjort. Riktignok var både fastlegen og annet helsepersonell bundet av taushetsplikt, 
men arbeidsgiver kontaktet ikke A for å høre om han ville frita dem. Mindretallet finner det overveiende 
sannsynlig og legger til grunn at A ville samtykket til nødvendig fritak fra taushetsplikten. 

A hadde i oktober 2015 også vært i kontakt med Rune Berg og da sagt at han følte seg bedre. Han hadde videre 
fortalt at han gikk til behandling ved Smerteklinikken. Heller ikke det ble fulgt opp fra arbeidsgivers side. Etter 
mindretallets syn har ikke arbeidsgiver gjort det som må forventes med sikte på å klarlegge As helsesituasjon. 
Når det ikke ble gjort, og man i stedet baserte seg på den informasjon som forelå hadde ikke arbeidsgiver 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere denne. Når det ikke ble gjort, og man i stedet baserte seg på den 
informasjon som forelå i august samme år, hadde ikke arbeidsgiver per oppsigelsestidspunktet desember 2015 
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om A kunne forventes tilbake i arbeid i løpet av 6 til 12 måneder. At det i 
ettertid viste seg at A kom tilbake i 20% stilling, og nå går i 50% stilling, kan etter mindretallets syn ikke 
tillegges vekt, da det er situasjon på oppsigelsestidspunktet som er avgjørende. 

Etter mindretallets syn er oppsigelsen dermed basert på et ufullstendig grunnlag. Oppsigelsen kan av den grunn 
ikke anses saklig begrunnet og er dermed ugyldig. 

Med det resultatet flertallet er kommet til, har A ikke grunnlag for å kreve erstatning fra arbeidsgiver, og 
lagmannsretten trenger derfor ikke ta stilling til dette. 

Anken har etter dette vært forgjeves og blir forkastet. Ankemotparten har da etter tvisteloven § 20-2 første ledd 
i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader. Men lagmannsretten, som viser til § 20-2 tredje 
ledd bokstav a og c, finner at tungtveiende grunner her gjør det rimelig å frita A for erstatningsansvaret. 
Lagmannsretten har da særlig lagt vekt på at avgjørelsen har budt på tvil og A hadde derfor god grunn til å få 
saken prøvd. Samtidig er det lagt vekt på at det dreier seg om oppsigelse fra et langvarig arbeidsforhold, og at 
saken av den grunn må anses for å ha stor velferdsmessig betydning for A. Videre har lagmannsretten sett hen 
til styrkeforholdet mellom partene. Selv om Heli-One befinner i en vanskelig økonomisk situasjon og er i ferd 
med å nedbemanne arbeidsstokken, kan ikke dette sammenlignes med As situasjon. Vurdert mot denne 
bakgrunn finner ikke lagmannsretten grunnlag for å tilkjenne erstatning for sakskostnadene. Partene pålegges 
derfor å bære egne sakskostnader for ankeinstansen. 

Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å endre tingrettens sakskostnadsavgjørelse. 

Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår over. 
 

Domsslutning 
 

1. Anken forkastes. 
 

2. Hver av partene bærer egne sakskostnader for lagmannsretten 
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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2016-101949 
 
 

Instans Gulating lagmannsrett – Dom 
Dato 2017-03-14 
Publisert LG-2016-101949 
Stikkord Arbeidsforhold. Oppsigelse. Saklig grunn. Tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven 

§ 4-6. 
Sammendrag Ein arbeidsgjevar hadde sagt opp ein arbeidstakar grunngjeve med gjentatte 

sjukefråvær over år tilsa at det kunne påreknast tilsvarande omfattande sjukefråvær 
i framtida. Tingretten fant at oppseiinga ikkje hadde sakleg grunn, jf. 
arbeidsmiljølova § 15-7 og oppseiinga vart kjend ugyldig. Arbeistakar vart tilkjend 
oppreisningserstatning. Lagmannsretten kom til motsatt resultat og frifann 
arbeidsgjevar. 

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2016-21325 – Gulating lagmannsrett LG-2016-101949 
(16-101949ASD-GULA/AVD1). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-
2017-1265-U. 

Parter Maersk Drilling Norge AS (advokat Therese Sørli Stange Fuglesang) mot A 
(advokat Finn Erik Torall). 

Forfatter Lagdommer Vigdis Bygstad, lagdommer Per J. Jordal og sorenskriver Jørn Ree. 
Meddommere: Eiendomssjef Odd Andre Hedemand og seniorkonsulent Bjørn Ove 
Hersdal. 

Sist oppdatert 2017-06-29 
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Saka gjeld oppseiing i arbeidsforhold. 
 
 
Framstilling av saka: 
Tingretten har oppsummert bakgrunnen for saka slik: 

A er i dag 56 år gammal. Han ble ansatt i Maersk 6. januar 1995 som mekaniker. Han hadde da også jobbet 
en periode for selskapet tidligere. Arbeidet som mekaniker er krevende, og A har i hele ansettelsesperioden 
hatt et høyt sykefravær grunnet ulike skader som retten vil komme tilbake til. Arbeidet offshore skjer i en 
turnus med 14 dager arbeid og en påfølgende friperiode på 4 uker. En del av sykefraværet har dermed 
funnet sted i det som ordinært ville vært friperioder. A har bakgrunn som maskinist og har tatt en rekke 
tilleggskurs. 

A ble innkalt til drøftelsesmøte i medhold av aml. § 15-1 den 28. oktober 2015, mens han var på arbeid på 
riggen Maersk Inspirer. Han ble fløyet til land, og møtet ble avholdt den 30. s.m. I protokollen for 
drøftelsesmøtet viser Maersk til at arbeidsforholdet nå må vurderes grunnet As «manglende arbeidsevne og 
hyppige sykefravær uten utsikt til at dette kan bli bedre». A har nektet å underskrive på protokollen og 
imøtegikk enkelte forhold i eget brev sendt samme dag. 

Maersk sendte deretter A oppsigelse den 22. november 2015. Begrunnelse er der den samme som 
signalisert i drøftingsmøte. Maersk har for retten presisert at oppsigelsen er begrunnet i manglende 
arbeidsevne på grunn av sykdom og skader som det må legges til grunn vil medføre omfattende sykefravær 
også i fremtiden. Det er ikke anført å være mangler ved As arbeidsutførelse eller annet som kan gi grunnlag 
for oppsigelse. 

A fremsatte krav om forhandlinger i medhold av aml. § 17-3, og rett til å stå i stilling i medhold av aml. § 
15-11. Det ble avholdt forhandlingsmøte 16. desember 2015, uten at partene kom til enighet. A tok ut 
stevning for Stavanger tingrett den 4. februar 2016. 

Stavanger tingrett avsa 6. mai 2016 dom med slik domsslutning: 
1. Oppsigelsen av A den 13.11.15 fra stillingen som mekaniker i Maersk Drilling Norge AS er ugyldig. 

 

2. A plikter ikke å fratre sin stilling som mekaniker i Maersk Drilling Norge AS. 
 

3. Maersk Drilling Norge AS dømmes til å betale erstatning til A med kroner 50 000 – femtitusen- innen 14 – 
fjorten- dager fra dommens forkynnelse. 

 

4. Maersk Drilling Norge AS dømmes til å betale A saksomkostninger for tingretten med kr 209 300 **) (eks 
mva) innen 14- fjorten-dager fra dommens forkynnelse. 

 

Maersk Drilling Norge AS, som oftast Maersk, har ved advokat Therese Stange Fuglesang anka dommen i rett 
tid. A, heretter som oftast A, har ved advokat Finn Erik Torall tatt til motmæle i anketilsvar. Ankeforhandling 
vart halde i Gulating lagmannsrett sitt lokale i Stavanger tinghus 13.-15. februar 2017. Ankande part var 
representert ved H R Advisor Hilde Finnesand Svendsen som gav forklaring. Ankemotpart møtte og gav 
forklaring. Det vart høyrd 10 vitne og elles føreteke slik dokumentasjon som rettsboka syner. 
 
 
Ankande part har i hovudsak gjort gjeldande: 
Oppseiinga har ei sakleg grunngjeving og er gyldig. Oppseiinga er grunngjeve med at det føreligg manglande 
arbeidsevne då det har vore hyppige sjukefråvær utan utsikter til betring. Dette byggjer på at A heilt sidan han 
vart tilsett hjå Maersk i 1995, har hatt eit svært høgt sjukefråvær. Med manglande arbeidsevne vert det sikta til 
at A over år ikkje har evna å oppfylle ei 100% stilling som følgje av omfattande sjukefråvær. Det er svært 
truleg at han i framtida vil ha tilsvarande omfattande sjukefråvær òg. 

Tingretten har lagt til grunn eit for strengt krav til bevis i si vurdering av om det er risiko for framtidige 
sjukefråvær når tingretten har kravd at det måtte vere «overveiende sannsynlig». Det er nok at arbeidsgjevar har 
ført bevis som taler for at det er mest truleg at A vil ha omfattande sjukefråvær i framtida. Dette beviskravet er 
oppfylt ved å vise til gjennomgang av hans sjukefråvær i dei 21 åra han har vore tilsett hjå Maersk. Hans 
situasjonen er svært spesiell, og det har teikna seg eit mønster over år. Han har hatt helseplager og sjukefråvær 
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som følgje av artrose i kne, tennisolboge i begge armane, plager i rygg, slitasje i skuldrane og hoftene. Dette 
har A stadfesta. A sin fastlege har uttalt i fleire dialogmøter at hans plager er slik at han ikkje bør arbeide som 
mekanikar offshore. 

Ein arbeidstakar sitt vern i arbeidsmiljølova § 15-8 er ikkje aktuelt i dette høvet. A var ikkje sjuk då han vart 
sagt opp. Lova kan heller ikkje nyttast analogisk slik at han ikkje kan seiast opp frå si stilling med mindre det 
kan påreknast framtidige fråvær på meir enn 12 månadar i samanheng, slik som det vert hevda av 
ankemotparten. 

Maersk har oppfylt si plikt til tilrettelegging etter arbeidsmiljølova § 4-6. Det har vorte prøvd mange ulike tiltak 
innafor dei rammene bedrifta har. A ynskjer ikkje å ta lettare arbeid på land. Han vil berre arbeide på rigg. Han 
har fått tilbod om mellombels tilrettelegging på rigg som å gå ekstra (light duty), brannvakt, bistå ved skolering. 
Dette er oppgåver han kunne utføre i staden for å vere sjukemeld på land og slik halde kontakt med 
arbeidsstaden og miljøet i vanskelege periodar. Dette har han avvist. 

Det har ikkje vore mogeleg å omplassere han til anna stilling på riggen som kunne vere lettare for han. Han har 
tidlegare ytra ynskje om å arbeide som materialmann. Dette er ei stilling han ikkje er kompetent til å ha. Då ei 
slik stillinga var ledig på riggen, var det andre med behov for omplassering som søkte på stillinga og som var 
meir kompetente. Det har vore vanskeleg å finne slike stillingar som A ynskjer og som i tillegg er ledige. Det er 
nytt at A no hevdar at han kunne stå i stillinga som engineer mechanic, som er den stillinga han har hatt på dei 
to siste turane før ankeforhandlinga. Dette er ei stilling med tilsvarande instruks som den mekanikarstillinga 
han har hatt. Det er ikkje ei mindre fysisk belastande stilling. 

Maersk har vurdert konsekvensane oppseiinga får for A opp mot Maersk sitt behov for å avslutte 
arbeidsforholdet. Det er tatt med i vurderinga at A var 56 år da han vart sagt opp og at det med hans helseplager 
kan vere vanskeleg å få nytt arbeid. På den andre sida er Maersk i ein utfordrande situasjon med tap av 
kontrakter og nedbemanning. Til dette kjem at sjukefråvær på rigg fører til store økonomiske følgjer for 
Maersk. Det må skaffast vikar med nødvendig kompetanse, noko som kan ha sine utfordringar av omsyn til 
strenge reglar om internt bytte som følgje av tryggleiken på riggen mm. Til dette kjem at A har vist liten vilje til 
å samarbeide for å finne fram til løysningar slik at han kan få lettare arbeidsoppgåver i ein periode og / eller 
anna passande arbeid. Han har til dømes ikkje vilja verte utgreia av NAV med tanke på å få avklara 
restarbeidsevne. 

For det tilfellet at oppseiinga vert kjent ugyldig, er det ikkje grunnlag for å tilkjenne A oppreisningserstatning. 

Påstanden til den ankande parten: 
1. Maersk Drilling Norge AS frifinnes. 

 

2. A dømmes til å betale sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
 
 
 
Ankemotpart har i hovudsak gjort gjeldande: 
Oppseiing av A som følgje av tidlegare sjukefråvær, manglande framtidig arbeidsevne og/eller forventa 
framtidige sjukefråvær, manglar både enkeltvis og samla ei sakleg grunngjeving, jf. arbeidsmiljølova § 15-7. 
Då oppseiinga er knytt til sjukefråvær med prognose om framtidige sjukefråvær, er krava til bevis strenge. 

A vedgår at han har hatt mange og til dels langvarige sjukefråvær i åra 2010 til 2015. Han har vore open om 
sine lyter overfor arbeidsgjevar. Fråværa har hatt ulike årsaker som slitasjeskader og skader i skulder, ankel, 
olboge og kne. Han har òg vorte skada i ei bilulykke og han har hatt influensa, samt slitasjeskade i ei hofte. 
Skader og lyter skuldast både arbeidet og hendingar på fritida, samt slitasjeskader som har utvikla seg over tid. 
A har ikkje vilja hatt skader og / eller sjukemeldingar. Alle sjukefråværa har vore legitimerte ved 
legeerklæringar. Det vert avvist at det over tid har teikna seg eit mønster i sjukefråværa. Det har vore heile år 
utan at han har stått over turar på grunn av sjukefråvær, som i 2007. I 2014 var han sjuk og sto over berre ein 
tur offshore, medan det i 2015 var fråvær på 4 turar. 

Sjukefråvær fram til han vart oppsagt er ikkje sakleg grunn til oppseiing. A var frisk og i arbeid då han vart sagt 
opp, men han kunne ikkje verte sagt opp på grunn av sjukefråvær etter at han hadde vorte frisk, då han hadde 
eit vern mot oppseiing etter arbeidsmiljølova § 15-8. 
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Maersk har grunngjeve oppseiinga med at A si historie med mange sjukefråvær taler for at han òg i framtida vil 
ha eit omfattande sjukefråvær. Ein slik påstand er ei stigmatisering av A, og det vert sett strenge krav til bevis. 
Dette er ikkje ein sakleg grunn for oppseiing. 

Arbeidsmiljølova § 15-8 må kunne nyttast etter ein analogi når det gjeld Maersk si grunngjeving knytt til 
framtidige sjukefråvær slik at A er verna mot oppseiing, jf. § 15-8 første ledd. Ein arbeidstakar har ikkje mindre 
vern mot å bli sagt opp som følgje av prognose om framtidige sjukefråvær, som han har mot å bli sagt opp 
under sjukefråvær. Beviskravet knytt til ein framtidig prognose om omfattande sjukefråvær er at det må vere 
«overveiende sannsynlig», jf. § 15-8 andre ledd. Dette beviskravet er ikkje oppfylt ved å vise til statistikk over 
fråvær i perioden 1995–2015. Beviskravet vert heller ikkje oppfylt ved prosentrekning over år med fråvær. Ei 
bevisvurdering knytt til framtidig prognose kan ikkje gå lenger attende enn 2 år, men sjølv om ein går lenger 
attende i tid er ikkje beviskravet oppfylt. 

Dei skadane og sjukemeldingane A har hatt, har vore av ulik karakter. Det er ikkje ein og same årsak som har 
peika seg ut i perioden frå 2015 og baketter til 2010, og heller ikkje om ein går lenger bak i tid. Når han har 
vore sjukmeld i lengre periodar, har det vore som følgje av at han har venta på operasjonar i skulder og olboge. 
Operasjonane har vore vellykka. Vidare har han fått påvist artroser, men han fungerer likevel i arbeid. Det er 
ikkje påvist at det er ein spesifikk type lyte eller sjukdom som gjer at ein kan forvente nye fråvær i framtida. Til 
dette kjem at arbeidsmiljølova § 15-8 gjer at forventa framtidig sjukefråvær må verte lenger enn 12 månader, 
elles vil vernet mot oppseiing på grunn av sjukefråvær slå inn. 

Det er heller ikkje grunnlag for å hevde at A har manglande arbeidsevne til å arbeide offshore. Under 
dialogmøtet i juni 2015 uttalte A sin fastlege at han var skikka til å halde fram offshore med tilpassing. I følgje 
premissane i tingretten sin dom forklarte han det same for tingretten. Det er ikkje ført bevis under 
ankeforhandlinga mot det fastlegen uttalte. Det føreligg ikkje fråsegn frå lege, og ikkje ei sakkunnig vurdering 
av A sine framtidsutsikter. Til dette kjem at prognosen i medio juni 2015 ikkje har slått til. A har full 
arbeidsevne når han ikkje er sjukmeld. A har vist at han framleis har arbeidsevne til å utføre sitt arbeid offshore. 
Han var ute ein tur i august 2015, og han var ute på sin andre tur på riggen Inspirer då han vart henta i land for 
å ta del i drøftingsmøte i samband med oppseiinga. A vart fråtatt helseattesten ein periode etter oppseiinga, men 
den har han fått attende. 

Dei reelle motiva for oppseiing av A er uklare. Det er gjort greie for at oppseiing vart vurdert i samband med ei 
nedbemanning sommaren 2015, men det vart bestemt at A skulle seiast opp på grunn av sjukefråvær. Eit sladda 
notat frå Maersk sin advokat av september 2015 kan tyde på at den reelle grunnen er «manglande arbeidsevne» 
eventuelt sjukfråvær. Manglande arbeidsevne er ikkje ein sakleg grunn. Bevisføringa under ankeforhandlinga 
har vist at det ikkje var noko å utsetje på A si arbeidsevne. Fleire har forklart at han var ein flink mekanikar. 
Notatet seier dessutan ikkje noko om framtidig forventa fråvær. Ein står att med sjukefråvær, som heller ikkje 
er ein sakleg grunn for oppseiing. 

Omstenda rundt oppseiinga i oktober 2015 kan tyde på at oppseiinga vart utløyst av ein enkelt episode på 
Inspirer. Vitneforklaringar om ein konflikt som følgje av at A nekta å utføre pålagt arbeidsoppgåve ved å vise 
til at han skulle ha tilrettelagt arbeid, samt at han vart sendt til land før turnusen var over, stadfestar dette. I alle 
tilfelle var det ein del av bakgrunnen for oppseiinga. 

Dersom lagmannsretten er samd i at A har utfordringar når det gjeld sjukdom og lyter i slik grad at det kan vere 
sakleg grunn for oppseiing, vert det gjort gjeldande at det likevel ikkje er grunnlag for oppseiing då verksemda 
ikkje har oppfylt plikta si til tilrettelegging av arbeid etter arbeidsmiljølova § 4-6. Det har vore fleire 
dialogmøter frå 2011 til 2015, men det har ikkje ført til konkrete tiltak overfor A. Det einaste han har fått tilbod 
om er mellombelse løysingar som å gå brannvakt eller opplæring av andre, noko som ikkje er faste stillingar. 
Han har ikkje fått tilbod om lettare stilling på rigg når slike har vore ledige. Det vert avvist at A er å klandre 
som følgje av at han skal ha vist liten vilje til å gjere endringar. Oppseiinga har difor ikkje sakleg grunn. 

Atter subsidiært vert det gjort gjeldande at ei vekting av kva følgjer ei oppseiing av A vil få opp mot Maersk 
sine behov for kunne seie han opp, taler mot ei oppseiing. A har slitasje som følgje av sitt arbeid hjå Maersk 
over 20 år. Det er relativt kort tid til han kan pensjonere seg, medan Maersk er ei stor bedrift som kan tilpasse 
seg. 

Påstanden til ankemotparten: 
1. Anken forkastes. 

 

2. Maersk Drilling Norge AS dømmes til å betale A sine saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett. 
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Lagmannsretten sine vurderingar: 
Etter arbeidsmiljølova § 15-7 første ledd kan ikkje ein arbeidstakar verte sagt opp utan at det er ein sakleg 
grunn enten i tilhøva ved verksemda, arbeidsgjevar eller arbeidstakar. Domstolen skal prøve om Maersk si 
grunngjeving for oppseiing av A er sakleg, medrekna om grunngjevinga byggjer på rett fakta, samt om det er 
gjort ei konkret vurdering av om oppseiinga er rimeleg ut frå ei vekting av verksemda og arbeidstakar sine 
behov. I denne saka er det òg eit sentralt punkt om Maersk har oppfylt plikta si til å leggje til rette for at A 
skulle kunne vere i arbeid, eventuelt om han kunne ha vorte omplassert til anna passande arbeid, jf. 
arbeidsmiljølova § 4-6. 

Dersom det er tvil om dei faktiske forhold som oppseiinga byggjer på, ligg bevisbyrda på arbeidsgjevar. Om 
krav til bevis er hovudregelen at det vert krev alminneleg sannsynsovervekt. I denne saka har ankande part trekt 
inn arbeidsmiljølova § 15-8. I slike høve må arbeidsgjevar godtgjere at oppseiinga i verneperioden etter § 15-8 
ikkje skuldast sjukefråværet og beviskravet er «overveiende sannsynlig», jf. § 15-8 andre ledd. I denne saka er 
det òg eit spørsmål om arbeidsmiljølova § 15-8 i det heile skal nyttast, noko lagmannsretten kjem attende til. 

A hevdar at Maersk si grunngjeving for oppseiinga er uklar, og har vist til at det kan vere tre alternative 
grunnar; sjukefråvær før oppseiinga, forventa framtidige sjukefråvær eller manglande arbeidsevne. Det er òg 
hevda at den reelle grunnen til oppseiinga var ein episode på riggen Inspirer før han vart sendt til land i 
samband med at han vart innkalla til drøftingsmøte knytt til oppseiing. 

Lagmannsretten finn det tvillaust at Maersk si reelle grunngjeving for oppseiinga var utsikter til hyppige 
sjukefråvær frametter som følgje av A si historie med omfattande sjukefråvær frå tilsetting og fram til 
tidspunktet for oppseiinga. Maersk si skriftleg grunngjeving til A av 14. desember 2015 syner dette: 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er forholdene som ble diskutert på drøftelsesmøtet mellom partene den 30. 
oktober 2015, som også er beskrevet i drøftelsesprotokoll av 30. oktober 2015. Dette gjelder blant annet 
manglende arbeidsevne og hyppige sykefråvær uten utsikter for at dette kan bli bedre». 

Det går fram av drøftingsprotokollen av 30. oktober 2015 at Maersk vurderte å seie opp A, og at det var 
«begrunnet i manglende arbeidsevne og hyppige sykefravær uten utsikter til bedring.» Mellom anna var temaet 
under møtet at A over fleire år hadde hatt mange somatiske plager, som artrose i kne, tennisolboge, plager i 
rygg, slitasje i skuldre og hofter. 

Lagmannsretten legg til grunn at oppseiinga ikkje er grunngjeve med manglande arbeidsevne i lys av måten A 
har utført sine arbeidsoppgåver på. Det er ikkje hevda at han har vore ein dårleg fagperson eller at det har vore 
noko å utsetje på hans arbeidsprestasjonar når han var på arbeid. 

Lagmannsretten finn det godtgjort at oppseiinga ikkje skuldast ein situasjon som oppsto på riggen Inspirer tett 
før han vart innkalla til drøftingsmøte slik som det vert hevda av ankemotparten. Ut frå bevisføringa som har 
vore for lagmannsretten er det sannsynleggjort at episoden ikkje motiverte oppseiinga. Verken Lone Kvitvang 
eller selskapet sin advokat var kjent med at det hadde vore ein episode på riggen tett før A vart innkalla til 
drøftingsmøte. Finnsand Svendsen forklarte at avgjerda om å ta ei sak om oppseiing mot A vart tatt i 
september, det vil seie før episoden på riggen. Vidare vert det vist til at Lars Fredriksson, som var rigg manager 
på den tida, avviste at episoden hadde utløyst ei oppseiingssak mot A. 

Lagmannsretten kan vere samd med A i at det var underleg at dialogmøtet i medio juni 2015 med drøftingar om 
hans helse, ikkje vart følgd opp med drøftingsmøte og eventuell påfølgjande oppseiing. På den andre sida 
underbyggjer det forholdet at det gjekk noko tid frå dialogmøtet til avgjerda om å innkalle han til drøftingsmøte 
at leiinga i Maersk over tid vurderte den vidare handteringa av utfordringane knytt til A før det vart tatt ei 
avgjerd om å seie han opp. Noko som tyder på at avgjerda var bygd på ei grundig vurdering frå Maersk si side. 
Framlagt gjenpart av e-post utveksla mellom HR Advisor Finnsand Svendsen og Maersk sin advokat i 
september 2015, samt vitneforklaringane til Finnesand Svendsen og Lone Kvitvang stadfestar dette. 

Lagmannsretten legg heller ikkje til grunn at oppseiinga var ein reaksjon på tidlegare sjukefråvær, slik som det 
vert hevda av A. Etter lagmannsretten sitt syn byggjer oppseiinga på Maersk sine erfaringar med mange 
historiske sjukefråvær og at desse tilseier at det i framtida kan forventast omfattande sjukefråvær i eit 
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tilsvarande stort omfang, og at Maersk fant at det difor ikkje kunne forventast at A vil evne å stå i 100% 
stilling. 

Lagmannsretten finn det godtgjort at A har hatt omfattande sjukefråvær frå han vart tilsett hjå Maersk til han 
vart sagt opp. Ein oversikt over sjukefråvær, som er framlagt av Maersk, viser at A sitt sjukefråvær i perioden 
1995 til 1999 var på 12,1%, i perioden 2000 til 2004 var den 35,2%, i perioden 2005 til 2009 var den på 28,6%, 
i perioden 2010 til 2014 var den på 44,2% og i 2015 fram til oppseiinga hadde han vore sjukmeld i 56 dagar. 
Oversikta syner at han har hatt 32,3% sjukefråvær i heile tilsettingsperioden, og i dei siste 10 åra utgjorde 
sjukefråvær 37,3%. 

Sjukefråvær har hatt ulike årsaker. Lagmannsretten har ikkje fått opplysningar om årsak til sjukefråvær for tida 
før 2008. A forklarte at han i 2008 hadde fråvær på 4 turar som følgje av problem med i eit kne. Han vart 
operert for menisken. I 2009 / 2010 var han borte i nesten eit år som følgje av skader i skuldra. I 2011 hadde 
han eit uhell på riggen som gjekk utover ankelen, noko som førte til at han trakka over heime i ein friperiode. 
Det førte til sjukemelding og han hadde fråvær på 3 turar. I 2012 / 2013 var han borte i nesten 1 år som følgje 
av at sener i begge olbogane rauk, noko han vart operert for. I 2014 var han borte på berre ein tur som følgje av 
influensa, men i desember same år vart han utsatt for en bilulykke som førte til at han ble sjukemeld til 22. 
februar 2015. Han var dernest på to turar, men han vart igjen sjukemeld som følgje av at han i friperioden 
hadde fått smerter i hoftene etter utearbeid ved garasjen sin. Lagmannsretten legg til grunn at alle sjukefråværa 
har vore legitimerte med sjukemeldingar. 

A har vore open overfor Maersk om sine lyter, men meiner at historiske sjukefråvær ikkje er sakleg grunn for 
oppseiing, heller ikkje om det vert knytt til utsikter om framtidige fråvær. A har trekt inn arbeidsmiljølova § 15-
8, men det er ikkje gjort gjeldande at han vart sagt opp i verneperioden på 12 månadar. A var friskmeld og i 
arbeid då han var sagt opp, men han hevdar at arbeidsmiljølova § 15-8 likevel skal nyttast analogisk. 

Etter lagmannsretten sitt syn inneheld ikkje arbeidsmiljølova § 15-8 eit særskilt forbod mot oppseiing på grunn 
av sjukdom etter at verneperioden er ute. Lagmannsretten legg til grunn at omfattande sjukefråvær kan vere 
sakleg grunn for oppseiing når det ikkje skjer i verneperioden. Dette går mellom anna fram av NOU 2004:5 
side 315 som seier at ein arbeidstakar si helse eller funksjonsevne kan etter omstenda gje grunn for oppseiing 
dersom vedkommande har redusert arbeidsevne og ikkje lenger fyller stillinga si. Lagmannsretten syner òg til 
Nicolay Skarning; «Sykefravær» side 93 der det heiter at ein prognose om framtidig fråvær kan gje grunnlag 
for oppseiing. 

A har hevda at det må påvisast at forventa framtidige sjukefråvær vil vare i meir enn 12 månadar i samanheng, 
elles vil ei oppseiing grunngjeve med prognose om framtidige fråvær vere i strid med vernet mot oppseiing på 
grunn av sjukdom, jf. ein analogisk bruk av arbeidsmiljølova § 15-8. Lagmannsretten kan ikkje sjå at det er eit 
rettsleg grunnlag for å hevde at det må førast bevis for at eventuelt framtidige sjukefråvær må vare i minst 12 
månadar i samanheng. Det er arbeidsmiljølova § 15-7 som skal nyttast når ei oppseiinga er grunngjeve med 
prognose om framtidige sjukefråvær. Lagmannsretten skal difor vurdere om utsiktene til framtidige sjukefråvær 
er av eit slikt omfang at det på tidspunktet for oppseiinga ga sakleg grunn for oppseiing. Lagmannsretten i skal 
samband med ei slik vurdering sjå på framlagte bevis, og etter ei vekting av partane sine behov, vurdere om det 
er rimeleg at arbeidsforholdet vert avslutta. Arbeidsgjevar må ha gode grunnar og terskelen for å seie opp ein 
tilsett er høg, jf. Rt-2009-685 avsnitt 52. 

A hevdar at det ikkje er ført nok bevis for Maersk sin påstand om at han vil ha eit omfattande framtidig 
sjukefråvær. A har gjort gjeldande at det i ei slik samla bevisvurdering, som byggjer på historiske fråvær, ikkje 
kan sjåast lenger attende enn i 2 år, men uansett om ein ser attende til 2008 kan det ikkje påvisast eit mønster 
som taler for at han vil ha omfattande sjukefråvær i framtida. 

Lagmannsretten kan ikkje sjå at det er rettsleg grunnlag for å sette ei grense i år med omsyn til den historiske 
tidshorisonten i ei totalvurdering av kva ein kan forvente av framtidige sjukefråvær. Når lagmannsretten skal 
foreta ei totalvurdering av framtidsutsiktene, må det bli vurdert ut frå historia om A sine fråvær gjennom heile 
arbeidsforholdet. 

Etter lagmannsretten sitt syn er A sine sjukefråvær frå han vart tilsett og til han vart sagt opp, som det er gjort 
greie for ovanfor, uvanleg omfattande. Lagmannsretten syner særleg til at samla utgjorde sjukefråvær 37,3% 
dei siste 10 åra før oppseiinga, samt at det var ein auke frå 2010 til han vart sagt opp. I perioden 2010 til 2014 
var som nemnd fråværet 44,2%. Til dette kjem at det òg var fråvær grunngjeve med sjukdom heilt frå 1995 og 
jamleg i åra frametter. Sjølv om det har vore ulike årsaker til sjukefråværa, er omfanget av slik karakter at det 
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gjev inntrykk av at A si helse generelt sett er svak. Ser ein på dei opplysningane om årsakene til dei ulike 
sjukefråværa, gjev det eit inntrykk av at A har gjennomgåande plager som slitasjeskader knytt til muskel og 
skjelett. Det vert vist til slitasje i skuldrer, hofter, rygg og kne. I samband med dette vert det som døme vist til 
Lone Kvitvang sitt notat frå dialogmøte 19. oktober 2011 der det mellom anna heiter: 

«A har vært sykemeldt siden 01/08/2011grunnet problem med anklene sine etter å ha trakket over kraftig 
gjentatte ganger. Dette er også grunnen til at dialogmøte ble holdt på telefon da A selv sa han ikke kunne 
fly hit på daværende tidspunkt grunnet svært vonde og hovne ankler........ 

A har lang sykehistorikk i selskapet og selv sier han at han per dags dato plages med mange slitasjeskader. 

Det har ved tidligere anledninger (dialogmøter i forbindelse med annet tidligere sykefravær ) blitt stilt 
spørsmål om A har helse til å jobbe offshore i lengden». 

Vidare vert det vist til ein e-post frå A i august 2012 i samband med ei sjukemelding. Der skriv han mellom 
anna: 

«Siden jeg mottok denne mailen har jeg knapt sovet eller spist og vært svært urolig, dag og natt har jeg 
vandret rundt i huset – og som du kanskje vet så er jeg fleire ganger operert for meisk. I det ene kneet er all 
brusk fjernet og mesteparten av brusken i det andre....» 

Vidare vert det vist til Lone Kvitvang sitt referat frå dialogmøte 22. august 2012 som vart halde då A hadde 
vore sjukemeld sidan 2. juli 2012 som følgje av senebetennelse i begge olbogane, der det mellom anna heiter: 

«A har lang sykehistorikk i selskapet og selv sier han at han per dags dato plages med mange slitasjeskader. 

Det har ved tidligere anledninger (dialogmøter i forbindelse med annet tidligere sykefravær) blitt stilt 
spørsmål om A har helse til å jobbe offshore i lengden. Dette ble også tatt opp på dette dialogmøtet, men A 
er svært klar på at han har tenkt å forbli i nåværende stilling «frem til pensjon». 

Det vert i tillegg vist til det A sjølv skriv i e-post av 10. oktober 2012: 

Fikk melding frå lege akkurat nå med resultat frå MR og Røntgen – den er som følger: 

Hei. Rtg/ MR ; Slitasjegikt i leddet mellom skulder og kragebein høyre side og tegn til senebetennelse 
ved overarmsbeinet hø side. 

Senebetennelse utsiden ve og innsiden hø og ve albueregion. ... .» 

Det var et dialogmøte 3 den 12 juni 2013, og det heiter mellom anna i NAV sitt referat: 

«Fastlege B uttrykte en viss skepsis ovenfor friskmelding og viser til at A har helsemessige utfordringer 
relatert til både hofter, rygg, skulder og knær som nok ikke er forenlig med den jobben han har. Det er reell 
fare for at han vil falle ut igjen etter en tid. Albuene er nå ferdig behandlet og slitasjen kroppen for øvrig er 
det ikke noe å gjøre med foruten smertelindring og eventuelle behandlinger i de periodene han er hjemme.» 

I referatet frå dialogmøtet halde 15. juni 2015 vert det vist til at A sin fastlege B presiserer at A har hatt mange 
forskjellige somatiske plager opp gjennom åra. Det har vore slitasje i kne, tennisolboge i begge armane og har 
hatt plager med rygg. 

Etter ei totalvurdering finn lagmannsretten at det er svært sannsynleg at A vil ha utfordringar knytt til si helsa i 
tilsvarande grad som det er påvist i dei siste åra frå 2008 og frametter, og det er svært sannsynleg at han 
gjennomsnittleg vil ha eit fråvær på minst 35% per år i framtida òg. Lagmannsretten byggjer på A si 
sjukehistorie og det fastlegen hans har uttalt i dialogmøter. Vidare vert det vist til Maersk sin bedriftslege, 
Bjaanes, si forklaring om at arbeidet offshore er krevjande fysisk og dei som har muskel / skjelett plager vil ha 
særleg utfordringar ved å arbeide offshore. 

Det er belastande for Maersk at ein arbeidstakar med bestemte arbeidsoppgåver på ein rigg har hyppige og 
lange fråvær. Det må skaffast ein anna person til riggen som skal gjere vedkommande sitt arbeid. Av omsyn til 
tryggleiken er det eigne strenge interne instruksar ved bytte av mannskap som må følgjast. Det er ein krevjande 
logistikk knytt til transport og luggar. Kvar rigg har sine rutinar og ein vikar må ha innføring i aktuelle 
oppgåver og rutinar på staden. Ved langvarige sjukefråvær er det ikkje gitt at ein får den same vikaren til kvar 
tur. I tillegg til dette er det ein økonomisk belastning for Maersk. 

I lagmannsretten si totalvurdering er det tatt omsyn til at A under ankeforhandlinga erklærte seg frisk og klar 
for arbeid. Han hadde vore ute på to turar på ein anna rigg og tykte arbeidet gjekk greitt. Dette har ikkje 
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innverknad på lagmannsretten si totalvurdering. I følgje hans historie har det vore gode periodar før, men det 
har likevel ført til nye situasjonar med sjukemeldingar. Etter lagmannsretten sitt syn har det teikna seg eit 
mønster med jamlege fråvær frå 1995 og frametter. Til dette kjem at det ikkje har skjedd endringar i hans lyter / 
helsemessige utfordringar. Han har vorte operert for menisk i kne, i skulder og olbogar, men historia syner at 
etter ein operasjon dukkar det opp nye sjukemeldingar knytt til nye slitasjeskader. I denne samanheng vert det 
som døme vist til A sin e-post til Lone Kvitvang av 4. juni 2015: 

«Akkurat nå vet jeg ikke Lone, jeg kjørte meg selv for hardt for to turer siden og endte med å få et par 
voldsomme smerteanfall i hofte. Tok det med ro hele friperioden etterpå og hadde en grei tur neste gang – 
men hoften tålte ikke stå i en skråning bak garasjen og jobbe et par dager. Har fått kortisonsprøyte, 
betennelsesdempende, smertestillende og beskjed om å ta det absolutt med ro.» 

Når lagmannsretten skal vurdere om ei oppseiing av A har sakleg grunn knytt til utsikter om framtidige 
sjukefråvær, skal det òg vurderast om arbeidsgjevar har oppfylt sine plikter til å leggje arbeidet til rette, jf. 
arbeidsmiljølova § 4-6. Ein arbeidsgjevar si plikt går langt, jf. «så langt der er mulig». Arbeidsgjevar må 
vurdere konkret i kvart tilfelle kva tiltak det er mogeleg å sette i verk. Ei slik vurdering må byggje på relevante 
omsyn som arbeidet sin art, storleiken på verksemda, om det faktisk er mogeleg å foreta omplasseringar / 
tilrettelegging og arbeidstakar sine forhold. 

Etter lagmannsretten sitt syn har Maersk oppfylt si plikt om tilrettelegging før oppseiinga fant stad. Det har 
oppgjennom åra vore fleire dialogmøter når A har hatt lengre sjukefråvær. Det siste møtet var i medio juni 
2015. Det er godtgjort at A har fått tilbod om mellombelse løysingar for å lette arbeidet på rigg som brannvakt, 
å skolere andre og / eller ha funksjon som ekstramann. A har avvist slike tilboda noko han stadfesta i si 
forklaring under ankeforhandlinga. A ynskte å arbeide som materialforvaltar på rigg, eit arbeid han held for å 
vere mindre fysisk krevjande. Dette er ei stilling som set særlege krav til kvalifikasjonar. Det er berre ei slik 
stilling på kvar rigg. Sist denne stillinga var lyst ledig, var det andre søkjarar med trong for tilrettelegging som 
var betre kvalifisert til arbeidet enn A. Etter lagmannsretten sitt syn kan difor ikkje Maersk klandrast for at han 
ikkje fekk stillinga som materialforvaltar då den var ledig, og heller ikkje for at det ikkje er funne anna arbeid 
til han som er i samsvar med hans ynskjer. Ein arbeidstakar kan ikkje krevje omplassering på kostnad av andre 
arbeidstakarar. 

Etter lagmannsretten sitt syn har Maersk møtt på særskilte utfordringar i sine forsøk på å finne fram til korleis 
arbeidet skal kunne bli lagt til rette der det vert tatt omsyn til A sine plager. Det har vore utfordrande å forstå 
kva plager A hadde, da det har vore ulike årsaker til sjukefråværa og hans trong for tilrettelegging. Til dette 
kjem at A sin fastlege har gjeve uttrykk for at han vurderte A si helse til at han ikkje eigna seg til å arbeide 
offshore. Referat frå dialogmøter syner at dette har vore eit gjennomgåande tema, som under dialogmøtet i 
medio juni 2015. Fredriksson, tidlegare rigg manager hjå Maersk, stadfesta i si forklaring for lagmannsretten at 
A sin fastlege hadde vore tydlege i dette møtet om at han ikkje tilrådde at A held fram i denne typen arbeid. 
Likevel har A heile tida halde fast ved at han er mekanikar og vil arbeide på rigg. Dette uttalte A òg i si 
forklaring under ankeforhandlinga for lagmannsretten. 

A har vorte tilrådd å arbeide på land, med det var uaktuelt. Dette vart òg slått fast under dialogmøtet 16. juni 
2015. I følgje referatet uttalte A då òg at han ynskte arbeide som mekanikar på rigg. Maersk konkluderte difor 
med at det var ikkje noko meir å tilby han. NAV tilrådde A å søkje avklaring av restarbeidsevne hjå Astero, 
noko A ikkje har følgd opp. 

Alt i alt er det difor lagmannsretten si klare oppfatning at Maersk innafor dei rammene Maersk har for å kunne 
leggje til rette arbeidet på rigg sett i høve til A sine uttalte ynskjer om å vere i arbeid på rigg, eit arbeid som er 
fysisk krevjande, og hans gjentakande fysiske plager knytt til slitasje i skulder, kne hofter, olboge, rygg, har 
oppfylt si tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljølova § 4-6. 

Lagmannsretten har derfor etter ei avveging av arbeidstakar og arbeidsgjevar sine behov komme fram til at 
oppseiinga er sakleg grunngjeve og med det er den gyldig. I denne samanheng skal nemnast at lagmannsretten 
har sett til at A, som var 56 år då han vart sagt opp, og som følgje av hans helseplager kan få vanskar med å få 
seg anna arbeid. Det er òg sett hen til at A kan gå av med pensjon når han fyller 60 år, men på den andre sida 
kan han velje å stå i arbeid til han vert 70 år. A var svært vag i si forklaring med omsyn til kva tankar han hadde 
om når han eventuelt vurderte å gå av med pensjon slik at det i den samla vurderinga ikkje er lagt vekt på at det 
kan vere få år til han kan gå av med pensjon. 

Maersk blir etter dette å frifinne. 
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Sakskostnadar 
På bakgrunn av det resultat lagmannsretten har komme fram til har Maersk rett til å få dekka sine 
sakskostnadar, jf. tvistelova § 20-2 første ledd, jf. andre ledd. Det føreligg ikkje særleg omstende som gjev 
grunnlag for å fråvike hovudregelen. 

Maersk sin prosessfullmektig har lagt fram ei kostnadsoppgåver på i alt kr 189.961,50. Av dette utgjer kr 
16.399 utgifter og kr 173.662,50 salær. Då ankande part har frådragsrett for meirverdiavgift er salærkravet utan 
meirverdiavgift. Kostnadane synes å ha vore nødvendige og rimelege, og ankemotpart vert dømt til å dekke 
ankande part sine sakskostnadar for lagmannsretten med kr 189.961,50. 

Det er òg nedlagt påstand om erstatning av sakskostnadar for tingretten. I følgje tvistelova § 20-9 andre ledd 
skal lagmannsretten leggje sitt resultat til grunn når den avgjer krav om erstatning av sakskostnadar for 
tingretten. Lagmannsretten kan ikkje sjå at det er grunn til å vurdere spørsmålet om sakskostnadar på anna måte 
for tingretten enn i ankeomgangen, og ankande part vert tilkjent sakskostnadar for tingretten òg. 

Advokat Fuglesang representerte Maersk for tingretten òg. Ho har levert ei oppgåve over sakskostnadar på i alt 
kr 140.785,-. Av dette er kr 13.285 utgifter og salær kr 127.500. Dommen er ikkje sagt innan fristen i lova. 
Sakskostnadar for tingretten vert fastsett i samsvar med advokat Fuglesang si oppgåve då dei framstår som 
nødvendige og rimelege. 

Lagmannsretten sin dom er avsagt under dissens slik som det er gjort greie for ovanfor. samrøystes.* 
 

* Rettet i medhold av tvl. § 19-8 nr. 1. 15.03.2017. Vigdis Bygstad (sign.) 
 
 

 Domsslutning 
1. Maersk Drilling Norge AS v/ styrets leder frifinnes. 

 

2. I sakskostnadar for lagmannsretten betaler A til Maersk Drilling Norge AS 189 961,50 – 
eithundreogåttinitusennihundreogsekstiein – kroner 50 – femti- øre – innan 2 – to – veker rekna frå 
kunngjering av dom. 

 

3. I sakskostnadar for tingretten betaler A til Maersk Drilling Norge AS 140 785 – 
eithundreogførtitusensjuhundreogåttifem – kroner innan 2 – to – veker – rekna frå kunngjering av dom.  
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Eidsivating lagmannsrett – Dom. - LE-1990-478 
 
 

Instans Eidsivating lagmannsrett – Dom. 
Dato 1992-06-18 
Publisert LE-1990-478 
Stikkord Arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 13 og § 60. 
Sammendrag Oppsigelsesvern. 25 år gammel, halvt uføretrygdet, sterkt synshemmet mann 

oppsagt fra arbeidsmarkedsbedrift på grunn av nedsatt yteevne. Oppsigelsen kjent 
ugyldig – utilstrekkelig saklig grunn, bedriften hadde unnlatt å foreta tilstrekkelig 
utredning av mulighetene for tekniske hjelpetiltak. 

Saksgang – Asker og Bærum herredsrett Nr. 360/89 A (førsteinstans) – Eidsivating 
lagmannsrett LE-1990-478 A. 

Parter Ankende part: Jarle Bjørnsbråten Hjelpeintervenienter: 1. Bedriftsklubben ved A/S 
Norasonde 2. Norges Handikapforbund (Prosessfullmektig: Advokat Ole Jakob 
Bae, Oslo) Motpart: A/S Norasonde (Prosessfullmektig: Advokat Per Børing, 
Oslo). 

Forfatter 1. Lagdommer Lars-Jonas Nygard, formann 2. Lagdommer Jan Hein Eriksen 3. 
Tilkalt dommer, byrettsdommer Oscar Nørgaard Meddommere fra det 
arbeidslivskyndige utvalg: 1. Arnold Langbråten 2. Bjørn Hallme 3. Dagfinn 
Løvland 4. Jan Erik Larsen 
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Dom: 

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold. 

Jarle Bjørnsbråten ble 3 november 1986 ansatt ved arbeidsmarkedsbedriften A/S Norasonde, Skedsmo 
kommune. Han hadde da vært hospitant ved bedriften siden 26 februar 1986. I forbindelse med bedriftens 
vurdering av Bjørnsbråtens overføring til en arbeidstakergruppe med lavere offentlig finansieringstilskudd ble 
han 8 november 1988 sagt opp til fratredelse 31 desember 1988. 

Bjørnsbråten krevet forhandlinger i samsvar med arbeidsmiljøloven (aml) § 61. Forhandlinger pågikk frem til 
11 mai 1989, men førte ikke frem. Bjørnsbråten tok deretter med Bedriftsklubben ved A/S Norasonde som 
hjelpeintervenient ut stevning ved Asker og Bærum herredsrett som lokal arbeidsrett 12 juni 1988. 
Herredsretten avsa 14 juni 1990 under dissens dom med slik domsslutning: 

1. A/S Norasonde frifinnes. 
 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke. Ved kjennelse samme dag avslo retten krav om fratreden under sakens 
behandling. 

 

Jarle Bjørnsbråten, nå med Bedriftsklubben ved A/S Norasonde og Norges Handikapforbund som 
hjelpeintervenienter, har i rett tid anket herredsrettens dom. A/S Norasonde har tatt til motmæle. 
Ankeforhandling ble holdt 1-4 juni 1992. Jarle Bjørnsbråten hadde sykdomsforfall og møtte ikke. For 
bedriftsklubben møtte lederen, Tor Inge Møller, og ga forklaring. For A/S Norasonde møtte styreformannen, 
Sigmund Ekornes, og ga forklaring. Det ble avhørt 15 vitner, herav 6 nye for lagmannsrett, og foretatt 
åstedsbefaring i bedriften. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Retten var satt med 4 meddommere fra det 
arbeidslivskyndige utvalg. 

Jarle Bjørnsbråten har etter vedtak i bedriftens attføringsutvalg 4 juli 1990 fått tilbud om plass i en enhet for 
arbeidssamvirke i tilknytning til A/S Norasonde. På grunn av ordresituasjonen ved bedriften har han vært 
permittert siden 1 november 1991. Det nærmere saksforhold ellers fremgår av herredsrettens dom. 

Jarle Bjørnsbråten med hjelpeintervenienter har ved sin felles prosessfullmektig, advokat Ole Jakob Bae, for 
lagmannsretten anført: 

Det er enighet mellom partene om at arbeidsmiljøloven oppsigelsesvern også gjelder i arbeidsmarkedsbedrifter. 
Bjørnsbråtens funksjonsevne er nedsatt. Dette skyldes følger av det såkalte LMBB-syndrom (Laurence-Moon-
Bardet-Biedl); han har redusert syn (kikkertsyn) og noe svekket hånd-motorikk. For øvrig er han godt utrustet 
og fungerer normalt. Det er ikke fra bedriftens side anført andre oppsigelsesgrunner enn nedsatt yteevne, og det 
foreligger ingen klager på Bjørnsbråtens forhold i bedriften; han får godt skussmål fra alle hold. Reduksjonen i 
yteevne er ikke av et omfang eller en slik art at den kan gi tilstrekkelig saklig grunn til oppsigelse. 
Attføringsutvalgets vedtak hviler på uriktig, ikke fyllestgjørende grunnlag, idet Bjørnsbråtens arbeidsevne, som 
er hovedspørsmålet i saken, ikke er forsvarlig utredet. Ved styrets behandling av saken var det dissens 4-3. Med 
forsvarlig utredning ville bedriften ikke gått til oppsigelse. 

Bedriften har plikt til å iverksette nødvendige tiltak for at Bjørnsbråten skal kunne beholde høvelig arbeid, jf 
aml § 13. Dette betyr ikke at bedriften selv må utrede eller bekoste hjelpetiltakene. Rikstrygdeverket gir 
økonomisk bistand, og hjelpemiddelsentralen i fylkeskommunen foretar teknisk/faglig utredning, men bedriften 
må gå inn i et visst samarbeid med disse organer. Denne plikten kan arbeidsgiveren ikke fri seg fra ved å gå til 
oppsigelse. 

Selv med enkle tiltak vil Bjørnsbråten kunne utføre en halvdagsjobb – han har vært 50% uføretrygdet siden 
høsten 1987 – fullt ut tilfredsstillende. Hans arbeidsprestasjon vil imidlertid kunne økes betydelig med egnede 
hjelpetiltak, i alle fall så vesentlig at han ligger innenfor normalrammene for bedriftens krav. Utenom 
arbeidsbelysningen har bedriften gjort lite for å iverksette hjelpetiltak. Man har ikke vært tilstrekkelig 
interessert i å engasjere ekstern hjelp til utredning. Bedriften har heller ikke gjort nok for å skaffe Bjørnsbråten 
nye oppgaver til erstatning for oppgaver som bortfaller. 

Arbeidsmarkedsbedriftene skal ifølge Norsk helseplan (St meld 41 for 1987-88) utløse ressurser og fremme 
integrering. De har en todelt funksjon, stå for attføring til det åpne arbeidsmarked og i en viss utstrekning sikre 
varige vernede arbeidsplasser. Denne doble oppgave skal opprettholdes; St meld 39 (91-92) foreslår 50% 
varige arbeidsplasser. Bedriftene må ha gjennomstrømning, men dette bør fortrinnsvis skje ved utplassering av 
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de mest funksjonsdyktige i arbeidsstokken; bedriften må ikke selv beholde de beste for å sikre økonomien. 
Arbeidsmarkedsbedrifter har ikke økonomisk formål og skal ikke satse på effektivitet og lønnsomhet, de er 
sentrale elementer i arbeidsmarkedsetatens virksomhet. A/S Norasonde er en offentlig heleid bedrift, der 
kommunene kjøper attføringstjenester. Arbeidssamvirke er ikke attføring, men et trygdebasert trivselstiltak. 

Bjørnsbråten ønsker å arbeide produktivt, ikke å bli uføretrygdet 25 år gammel. Han var godt fornøyd med de 
arbeidsoppgaver han hadde før han ble permittert. Dersom utprøving av hjelpetiltak ikke bedrer funksjonsevnen 
tilstrekkelig, vil han godta oppsigelse fra arbeidsmarkedsbedriften. Hvorvidt han da vil være interessert i 
arbeidssamvirke, avhenger av det psykososiale arbeidsmiljø. Generelt er arbeidsplassen særlig viktig for 
LMBBrammede, som lett får et amputert familie- og kulturliv. Synshemmede står særlig svakt i 
arbeidsmarkedet. 

Jarle Bjørnsbråten med hjelpeintervenienter har nedlagt slik påstand: 

Oppsigelsen av Jarle Bjørnsbråten kjennes ugyldig, og det offentlige tilkjennes saksomkostninger for 
herredsrett og lagmannsrett. 

A/S Norasonde har for lagmannsretten anført: 

Bedriften har gjort alt som med rimelighet kan kreves, for å tilrettelegge forholdene for Bjørnsbråten. 
Hjelpemiddelsentralen i Akershus ble først opprettet 1 september 1989. Før det hadde A/S Norasonde oppdrag 
som hjelpemiddellager. Bedriften har god kompetanse i attføring og hjelpemidler, men har ikke plikt til å foreta 
utprøving av tekniske tiltak. Man søkte derfor råd ved Blindeskolen på Huseby. Bjørnsbråten ble ansatt under 
tvil, etter påtrykk fra arbeidskontoret. Han fikk anledning til å prøve seg i nesten 3 år før attføring ble oppgitt. 
De forslag som nå er fremlagt av hjelpemiddelsentralen, vil ikke kunne gi praktiske resultater. 

Arbeidsmarkedsbedriften er bare ett av virkemidlene for yrkeshemmede. Arbeidssamvirke, som han nå er 
tilbudt, vil være den beste løsning for Bjørnsbråten. Der er man beskjeftiget i et godt miljø, uten 
konkurransepress. For psykisk utviklingshemmede vil det bli opprettet egne samvirke-avdelinger. 

Bedriften må ha økonomisk styring og skal normalt ta økonomiske hensyn ved arbeidstaker-overføring fra 
gruppe 1 til gruppe 2, som har forskjellige tilskuddssatser. Økonomi spilte imidlertid ingen rolle da man sa opp 
Bjørnsbråten; for bedriften er dette en ren prinsippsak. Når attføring ikke er mulig, må plassen frigjøres for 
andre, Bjørnsbråten kan ikke tilgodeses spesielt. De produktene Bjørnsbråten den første tiden arbeidet med, 
gikk ut etter hvert, uten at nye egnede ordre kom til. Mange har måttet slutte mot sin vilje. Bjørnsbråten er den 
første som reiser sak. 

Bedriften har et bredt ansvar, gjennomstrømning er en forutsetning for at de 5000 AMB-plasser i landet kan 
tjene de 30000 yrkeshemmede best mulig. Dersom man innretter tilstrekkelige hjelpetiltak, vil enhver kunne 
fungere, og gjennomstrømningen stopper opp. Attføringssiden styrkes stadig ved signaler fra myndighetene, 
sist gjennom St meld 39, som innfører tidsbegrensede kontrakter og maksimumstall for varige vernede 
arbeidsplasser. Bedriften må følge regelverket, ellers vil godkjenning og tilskudd bortfalle. 

A/S Norasonde har nedlagt slik påstand: 

Asker og Bærum herredsretts dom av 14 juni 1990 stadfestes. Ankemotparten tilkjennes saksomkostninger for 
herredsretten og lagmannsretten. 

Lagmannsretten er kommet til at anken må tas til følge. 

Som ansatt i arbeidsmarkedsbedriften A/S Norasonde omfattes Jarle Bjørnsbråten av arbeidsmiljøloven 
oppsigelsesvern, jf Friberg: Arbeidsmiljøloven, 4. utgave side 387. Domstolene har full prøvelsesrett, jf Rt-
1984-1058, se side 1067. 

Etter bevisførselen i saken legger retten til grunn at det ikke er tatt utenforliggende hensyn ved oppsigelsen av 
Jarle Bjørnsbråten. Den reelle begrunnelse for oppsigelsen er gitt i brev datert 8 november 1988 fra bedriften: 

"I hospitant og ansettelsestida har vi nedlagt mye arbeid for å tilpasse arbeidsoppgavene til din 
funksjonshemning. 

Det har vist seg å være svært vanskelig og finne hensiktsmessig arbeid som korresponderer med din 
funksjonshemning og samtidig ta vare på din sikkerhet. ... 

På grunnlag av overfornevnte må vi desverre innse at attføring oppgis for deg." 
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Ved sin vurdering av arbeidstakerens funksjonshemning må bedriften utøve skjønn. Retten har adgang til å 
overprøve dette skjønn, men berører ikke denne side av saken, idet man etter bevisførselen er kommet til at 
oppsigelsen må settes til side fordi den ikke bygger på riktig og fyllestgjørende faktisk grunnlag; bedriften har 
ikke foretatt en reell vurdering av Bjørnsbråtens yteevne. 

Jarle Bjørnsbråten har etter det opplyste sterkt svekket syn og noe svekket hånd-motorikk. Hans muligheter til å 
utføre aktuelle arbeidsoppgaver i A/S Norasonde er begrenset, og retten legger til grunn at en rekke forsøk med 
forskjellige operasjoner i bedriften har vært resultatløse. 

Hjelpemidler og tekniske hjelpetiltak er imidlertid bare i begrenset utstrekning tatt i bruk. Det er opplyst at 
spesialbelysning og lupeutstyr har vært stillet til rådighet, men det har ikke vært utviklet spesialverktøy eller 
annet produksjonsutstyr. 

Akershus fylkeskommunes hjelpemiddelsentral har siden høsten 1989 med økonomisk støtte fra 
Rikstrygdeverket tilbudt utredning og formidling også av produktrettede hjelpetiltak – verktøy, maskiner og 
andre tekniske innretninger som letter arbeidsoperasjoner ved fremstilling av konkrete enkeltprodukter. Bistand 
av denne art var også tidligere en offentlig oppgave, men utredning med dette siktemål ble ikke gjennomført for 
Bjørnsbråtens vedkommende. Den påberopte bistand fra Blindeskolen dekket ikke produktrettede tiltak. 

Retten legger til grunn at tekniske hjelpetiltak vil kunne bedre Bjørnsbråtens funksjonsevne. Hva som kan 
oppnås og hvilke kostnader det medfører, er ikke klarlagt. Men uten forsvarlig utredning av og forsøk med 
tekniske hjelpemidler, er så vel retten som bedriften avskåret fra å foreta en reell vurdering av yteevnen. 
Mangler en slik vurdering, foreligger derfor ikke tilstrekkelig saklig grunn til oppsigelse på det grunnlag som 
her er påberopt. Retten legger på den annen side til grunn at en gjennomført vurdering kunne ha ført til at 
bedriften avsto fra oppsigelse. 

Foranlediget av bedriftens anførsel om mangel på ressurser til å foreta utredning og utvikling av tekniske 
hjelpetiltak, bemerkes at bedriften i det minste må ha plikt til å bistå med klarlegging av nødvendige bedrifts- 
og produksjonshensyn ved utviklingen, jf aml § 13, som også gjelder arbeidsmarkedsbedrifter. Hvorvidt plikten 
går lenger, hvorvidt bedriften ved å gå til oppsigelse har søkt å fri seg fra forpliktelser etter § 13, eventuelt 
hvorvidt oppsigelsen kommer i konflikt med rimelighetskravet i aml § 60, behøver retten ikke å ta standpunkt 
til. Det samme gjelder spørsmålet om betydningen av bedriftens tilbud om plass i arbeidssamvirke-enheten. 

Bedriften har anført at det vil bli stopp i gjennomstrømningen i arbeidsmarkedsbedriftene dersom man går for 
langt i å etablere tekniske tiltak. Hvorvidt de aktuelle tiltak for Bjørnsbråtens vedkommende vil nærme seg 
denne grense, kan man etter rettens mening først ta stilling til når behov og muligheter for tekniske tiltak i hans 
arbeidssituasjon er utredet. 

Oppsigelsen må etter dette kjennes ugyldig, jf aml § 60 nr 1. 

Anken har ført frem. A/S Norasonde hadde imidlertid rimelig grunn til å ta til gjenmæle. Saken reiser 
prinsippspørsmål. Etter unntaksregelen i tvistemålsloven § 172 annet ledd, jf § 180 annet ledd bør bedriften 
derfor fritas for å erstatte det offentliges saksomkostninger. 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 
1. Oppsigelsen kjennes ugyldig. 

 

2. Saksomkostninger tilkjennes verken for herredsrett eller lagmannsrett. nes verken for herredsrett eller 
lagmannsrett. 
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tende endringer av lovteksten, kan forståelsen av lovforarbeidene, og hvilken vekt det

skal legges på Bondevik II-regjeringens proposisjon, likevel være omstridt. I Rt-2009-578

la for eksempel Høyesteretts flertall stor vekt på uttalelser i forarbeidene om at syk-

domsfravær normalt skulle komme til fradrag ved beregningen av lengden på ansettel-

sesforholdet. Mindretallet mente at uttalelsene i første rekke måtte ses i sammenheng

med at det opprinnelig ble tatt sikte på å harmonisere arbeidsmiljøloven og tjeneste-

mannsloven. Når denne forutsetningen ble endret etter stortingsvalget, mente mindre-

tallet at lovforarbeidene ikke ga nevneverdig veiledning i spørsmålet om sykmeldinger

skulle komme til fradrag ved beregningen av ansettelsestid etter fireårsregelen. En kon-

sekvens av dommen er at Stoltenberg II-regjeringen kort tid etter fremmet et forslag til

om en lovendring (høringsbrev av 17. juni 2009) i tråd med den forståelsen av loven

som mindretallet i Høyesterett ga uttrykk for, se nærmere kommentarene til § 14-9.

Etter at Solberg-regjeringen (H/FrP) tiltrådte, er det vedtatt omfattende endringer i

loven. Adgangen til midlertidig ansettelse er vesentlig utvidet, det er vedtatt endringer i

arbeidstidsreglene, aldersgrensene i loven er hevet, og det er vedtatt en rekke andre lov-

og forskriftsendringer. Endringene i reglene om midlertidig ansettelse er særlig omstridt

og resulterte i en landsomfattende politisk streik i regi av LO, Unio og YS.

Lovens kapittel 1 inneholder bestemmelser om lovens formål og virkeområde, en defi-

nisjon av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, jf. § 1-8, og regler om ufravikelighet i

§ 1-9. I utgangspunktet gjelder loven for all virksomhet som sysselsetter arbeidstakere,

men det er gjort visse unntak blant annet for sjøfart, fangst og fiske, jf. lovens § 1-2.

I noen utstrekning gjelder loven dessuten for virksomheter som ikke sysselsetter arbeids-

takere, og for personer som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, se § 1-4 og § 1-6.

I § 1-7 med tilhørende forskrifter har loven bestemmelser om hvilke regler som gjelder

for utsendte arbeidstakere, et praktisk viktig spørsmål i en tid med fri bevegelse av tje-

nester og arbeidskraft i EØS-området.

§ 1-1. Lovens formål
Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og

med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknolo-

giske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidsta-

kers forutsetninger og livssituasjon,

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta

og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig

veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
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Forarbeider
NOU 2004: 5
Ot.prp. nr. 49 (2004–2005)
Innst. O. nr. 100 (2004–2005)

Endringer
Lov 21. desember 2005 nr. 121 (trådt i kraft 1. januar 2006)
Ot.prp. nr. 24 (2005–2006)
Innst. O. nr. 18 (2005–2006)

Forskrifter
• Vedtak 3. mars 2006 om at midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og

arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal
gjelde for de planlagte gasskraftverkene i Hammerfest, Skogn og Grenland.

‹ Paragrafen setter standarden for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, en standard som

heves i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen.

‹ Av bestemmelsen framgår det at en målsetting med loven blant annet er å gi full

trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og sikre trygge ansettelsesfor-

hold og en meningsfylt arbeidssituasjon. Dernest viser bestemmelsen at loven er et

verktøy for at virksomhetene, i samarbeid med arbeidstakerne, løser sine arbeids-

miljøproblemer internt i virksomheten.

‹ Målsettingsparagrafene stiller ingen rettslig bindende krav, men gir viktige retnings-

linjer for hvordan lovens bestemmelser skal forstås. I målsettingsparagrafen framgår

hensikten med lovreguleringen og lovens intensjoner. Tolkningen av de materielle

reglene vil i mange tilfeller skje i lys av målsettingsbestemmelsene.

Formålsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven er nokså vage og gir anvisning på en rettslig

standard for hva som er mulig å praktisere innenfor den til enhver tid gjeldende teknolo-

giske og sosiale utviklingen. Det er derfor ikke mulig å etablere klare regler ut fra formu-

leringer i formålsbestemmelsen alene. Også nye forventninger og krav som vokser fram

i lys av samfunnsutviklingen, vil være dekket av de generelle formuleringene i loven.

Domstolene vil lettere falle ned på den løsningen som harmonerer best med lovens

formål. Formålsbestemmelsene vil ha særlig stor vekt hvis lovteksten og forarbeidene

ikke gir klare holdepunkter for en bestemt løsning, se som eksempel Rt-1995-270. Spørs-

målet i saken var om de ansatte hadde rett til å følge med når en virksomhet ble over-

tatt ved tvangsbruk (tidligere § 60 nr. 3). Verken lovteksten eller forarbeidene ga klare

holdepunkter for en bestemt løsning. Høyesterett mente derfor at lovens formål måtte

tillegges avgjørende vekt. Den banken som hadde overtatt virksomheten ved tvangsbruk,

måtte derfor overta arbeidsgiveransvaret for de arbeidstakerne som var knyttet til den

virksomheten som ble overtatt.

Formålsbestemmelser har også den betydningen at domstolene som regel vil se bort

fra rettslige argumenter som kan undergrave lovens formål, se som eksempel Rt-

Lovens formål
kan tillegges

avgjørende vekt
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2009-685, hvor en webredaktør ble oppsagt etter seksuell chatting med en 14 år gammel

jente. Etter å ha flyttet vedkommende over til en annen stilling mente arbeidsgiveren at

ansettelsesforholdet måtte opphøre fordi arbeidstakeren ikke hadde tillit hos andre kol-

leger. Høyesterett la liten vekt på dette og viste til at arbeidsgiver har plikt til å sørge for

et inkluderende arbeidsliv, jf. formålsbestemmelsen i § 1-1 bokstav e.

Fra tid til annen vil nok domstolene bruke lovens formål til å begrunne et resultat

som retten kunne ha kommet til på annet grunnlag. Og det hender selvsagt også at en

arbeidstaker påberoper seg lovens formål uten at Høyesterett mener at formålet kan til-

legges avgjørende vekt i forståelsen av det rettsspørsmålet som er til behandling, se som

eksempel Rt-2006-1525. Uenighet om hvordan man skal forstå lovens forarbeider kan

også resultere i uenighet om hvor stor vekt man skal legge på formålsbestemmelsene, se

for eksempel Rt-2009-578.

§ 1-1 bokstav a: Meningsfylt og trygg arbeidssituasjon

Loven skal sikre arbeidstakerne et godt arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssitua-

sjon, jf. bokstav a. Begrepet «arbeidsmiljø» er ikke definert i loven, men omfatter

alle relevante elementer i arbeidssituasjonen. Man skal for eksempel unngå belastende

arbeidstid. Uttrykket arbeidsmiljø omfatter ikke bare tradisjonelle fysiske eller kjemiske

verneaspekter, men også psykiske og velferdsmessige forhold. Akseptable lønnssystemer

og ryddige avtaleforhold er en del av dette.

Bestemmelsen stiller krav om «full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger»

og må ses i sammenheng med § 4-1, som krever at arbeidsmiljøet skal være fullt for-

svarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering. Loven etablerer en minstestandard som

man ikke kan fravike av økonomiske eller andre grunner. Hvis det er umulig å bringe

arbeidsmiljøet i samsvar med minstekravet, kan dette i ytterste konsekvens innebære at

Arbeidstilsynet helt eller delvis gir pålegg om å stanse virksomheten, jf. nærmere § 18-8.

All menneskelig aktivitet kan innebære risiko. Loven krever ikke det umulige, nemlig

at all risiko skal være fjernet. Det loven krever, er at virksomheten organiseres på en

slik måte at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt dette er praktisk

mulig. Kravet om fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal ses ut fra en enkeltvis og samlet vur-

dering. Om støynivået ligger under minstenivået, kan de samlede miljøbelastningene og

eksponeringene likevel være for store.

Loven skal ikke bare gi vern mot ubehag fra giftige eller helsefarlige stoffer. Man skal

også ta ergonomiske hensyn ved bruk av tekniske innretninger og utstyr, og det er en

selvfølgelig del av et godt arbeidsmiljø at arbeidstakerne involveres i dette arbeidet, jf.

også §§ 3-1 (1) og 2-3.

I de senere årene er det lagt stor vekt på sykdoms- og skadeforebyggende arbeid

gjennom reduksjon av negativ eksponering i arbeidsmiljøet. Den tidligere arbeidsmiljø-

loven inneholdt visse elementer for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Av arbeids-

miljøloven fra 1977 framgikk dette for eksempel av § 12 nr. 1 andre ledd, som forut-

Kravet om fullt
forsvarlig
arbeidsmiljø skal
ses ut fra en
enkeltvis og
samlet vurdering

Velferdsmessige
standard som til
enhver tid gjelder
i samfunnet
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satte at arbeidet skulle gi mulighet for «faglig og personlig utvikling». Etter bokstav a

skal loven medvirke til en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Akkurat hva

man legger i kravet om en meningsfylt og helsefremmende arbeidssituasjon, varierer

selvsagt fra person til person, men faglige og sosiale elementer skal ivaretas for hver

enkelt. Arbeidsmiljøet må innrettes etter de velferdsmessige standardene som til enhver

tid gjelder i samfunnet. Sanitær- og toalettforhold så vel som pause- og spiserom skal

være på nivå med krav som ellers stilles i samfunnet.

§ 1-1 bokstav b: Likebehandling og trygge ansettelsesforhold

Trygghet i arbeidsforholdet er et selvstendig mål for loven og en forutsetning for å utvikle

et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne skal kunne komme med kritiske kommentarer og

spørsmål uten at dette får konsekvenser for ansettelsesforholdet, jf. også § 2-4, § 2-5 og

§ 3-6. Trygge ansettelsesforhold forutsetter en arbeidsavtale som regulerer rettigheter og

plikter, og lovregler som sikrer arbeidstakere mot vilkårlig behandling eller urettmessig

oppsigelse. Dette er ivaretatt ved andre bestemmelser i loven, se blant annet kapittel 14

og 15: I Rt-2005-826, hvor arbeidstaker var «ekstrahjelp ved behov», la Høyesterett vekt

på lovens formål om trygge ansettelsesforhold. Arbeidstakeren ble avlønnet med time-

lønn og arbeidet omtrent daglig i tilnærmet full stilling. Varigheten av ansettelsesfor-

holdet og arbeidstiden ble angitt å være «behovsrelatert». Avtalen var ikke tidsbegrenset

og hadde en oppsigelsestid på én måned. Slik sett forelå det i formen ingen midlertidig

ansettelse, men Høyesterett uttaler i avsnitt 30:

Ut fra en ren ordfortolkning faller arbeidsavtalen i vår sak utenfor forbudet i § 58 A ved at
den ikke er midlertidig. Men den mangler helt den trygghet for arbeidstakeren som blant
annet følger av arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern ved fast ansettelse, i tillegg til
at den som nevnt i det hele tatt gir arbeidstakeren en beskjeden sikkerhet for at han får
arbeid og dermed lønnsinntekt. Slik avtalen lyder kan jeg vanskelig se det annerledes enn
at den innebærer en omgåelse av arbeidsmiljølovens stramme regulering av adgangen til
å avtale midlertidige ansettelsesforhold.

Hva som skal anses som trygge ansettelsesforhold er til enhver tid gjenstand for politisk

diskusjon og det er klart at formålsbestemmelsen i seg selv ikke er til hinder for lovvedtak

som utvider adgangen til midlertidig ansettelse, se kommentarene til § 14-9. Også like-

behandling er en forutsetning for trygge arbeidsforhold, jf. § 1 bokstav b. Kravet om

likebehandling innebærer at ingen på usaklig grunnlag skal holdes utenfor eller hindres

i arbeidslivet. Dette er konkret fulgt opp ved bestemmelser i loven som forbyr diskrimi-

nering eller forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, politisk syn, sek-

suell orientering, funksjonshemning, alder med mer, se blant annet § 13-1.

Trygge ansettel-
sesforhold forut-
setter en arbeids-

avtale
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§ 1-1 bokstav c: Krav om individuelle tilpasninger ut fra arbeidstakernes
behov

En viktig forutsetning for et inkluderende arbeidsliv er at alle skal kunne delta så langt

deres forutsetninger rekker. Et formål med loven er å tilrettelegge for nødvendige til-

pasninger med utgangspunkt i den enkelte arbeidstakerens livssituasjon, jf. bokstav c.

Bestemmelsen er ikke begrenset til arbeidstakere med funksjonshemning, som er sær-

skilt nevnt i § 13-5. Den omfatter også andre personlige forutsetninger, for eksempel

dyktighet og kvalifikasjoner. Loven skal etablere et arbeidsliv som er tilpasset den

enkeltes livssituasjon og gi mulighet for å kombinere arbeids- og privatliv. Omsorgsopp-

gaver for barn vil særlig berøre kvinners muligheter i arbeidslivet, og loven skal sikre

at formålet oppfylles gjennom retten til svangerskaps-, omsorgs- og foreldrepermisjon

(kapittel 12), retten til redusert stilling på grunn av helsemessige, sosiale eller vektige

velferdsgrunner (§§ 10-2 (4) og 12-10), rett til fleksibel arbeidstid (§ 10-2 (3) m.m.

Den teknologiske utviklingen har for mange fjernet nødvendigheten av å være fysisk til

stede på arbeidsplassen, og arbeidsforholdet kan organiseres ved større bruk av hjemme-

kontor. Det ligger nedfelt i formålsbestemmelsen at arbeidsgiveren, der dette er praktisk

mulig, skal tilrettelegge for arbeid hjemmefra hvis arbeidstakeren er i en livssituasjon

som krever dette.

§ 1-1 bokstav d: Medbestemmelse og trepartssamarbeid

Den nordiske modellen beskrives som et trepartssamarbeid mellom myndigheter,

arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette kommer blant annet til uttrykk i § 1

bokstav d. Problemer skal løses på den enkelte arbeidsplass i samarbeid med arbeidsta-

kerorganisasjonene og Arbeidstilsynet mfl. Arbeidslivets parter kan gjøre en betydelig

innsats for å bedre arbeidsmiljøet, men det er nødvendig med kontroll og oppfølging

fra offentlige myndigheter. Etter bestemmelsen skal partene i arbeidslivet, i samarbeid

med det offentlige, arbeide for å oppnå et arbeidsmiljø i samsvar med loven.

Det er i tråd med lovens formål at domstolene viser tilbakeholdenhet med å tilside-

sette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom en arbeidsgiver og tillitsmanns-

apparatet, jf. også Rt-2001-71. Domstolene må likevel kontrollere om lokale avtaler som

inngås mellom tillitsvalgte/foreningen og arbeidsgiver, er i samsvar med lovens bestem-

melser. Lokale avtaler som inngås, kan selvsagt ikke være i strid med tariffavtaler som

partene er bundet av, se for eksempel ARD-2006-12, hvor den lokale protokollen om

ansiennitetsutvelgelse var i strid med funksjonærhovedavtalens § 9-12.

Tariffpartene har ikke adgang til å inngå avtaler i strid med ufravikelige lovbestem-

melser. Dette er likevel ikke til hinder for at man tillegger tariffpartenes praksis vekt ved

vurderingen av hvordan lovens bestemmelser er å forstå, se Rt-2013-1392 (avsnitt 48).

Tilpasset den
enkeltes livs-
situasjon

Den nordiske
modellen
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§ 1-1 bokstav e: Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv innebærer at mennesker ikke støtes ut av arbeidslivet og går

over på langvarige trygdeordninger eller uførepensjon (se NOU 2000: 27). Uttrykket er

også brukt i en trepartsavtale – Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) – mellom

regjeringen og arbeidsgiverorganisasjonene (NHO mfl.) og arbeidstakerorganisasjonene

(LO, Unio, YS og Akademikerne). IA-avtalen har som målsetting å bidra til et mer inklu-

derende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsplassen og for sam-

funnet. Intensjonen er å få redusert sykefravær og uføretrygd, sørge for at den enkeltes

arbeidsevne benyttes på best mulig måte og på den måten redusere kostnadene ved

sykdom og fravær fra arbeidslivet. Et inkluderende arbeidsliv skal i henhold til IA-avtalen

ikke bare hindre utstøting, men legge til rette for at de som står utenfor arbeidslivet, får

en mulighet til å arbeide. Arbeidsløshet er en viktig årsak til dårlige levekår og fattigdom.

I motsetning til IA-avtalen regulerer § 1-1 bokstav e bare situasjoner hvor det fore-

ligger et ansettelsesforhold. Det er ikke en del av formålet å pålegge arbeidsgivere å

ansette for eksempel yrkeshemmede. På den andre siden gjelder bestemmelsen også for

bedrifter som ikke er bundet av IA-avtalen. Bestemmelsen i bokstav e dels overlapper og

dels utfyller andre av lovens formålsbestemmelser, herunder § 1-1 bokstav c, som sier at

man skal gjøre individuelle tilpasninger i arbeidssituasjonen, § 1-1 bokstav a, som stiller

krav om at man skal tilrettelegge for en meningsfylt og trygg arbeidssituasjon, og § 1-1

bokstav b, som stiller krav om likebehandling og trygge ansettelsesforhold. I Rt-2009-685

ble oppsigelsen blant annet begrunnet med at andre arbeidstakere hadde uttrykt mot-

vilje mot å arbeide med den oppsagte. Høyesterett bemerket at arbeidsgiveren etter § 1

bokstav e har plikt til å sørge for et inkluderende arbeidsliv, og retten la vekt på dette i

sin begrunnelse for å kjenne oppsigelsen ugyldig.

§ 1-2. Hva loven omfatter
(1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er

uttrykkelig fastsatt i loven.

(2) Unntatt fra loven er:

a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip,

b) militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om

unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om

særregler for slik luftfart.

(3) Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15,

16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som omfattes av lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tje-

nestemenn m.m. eller som er embetsmenn.

(4) Kongen kan gi forskrift om at deler av den offentlige forvaltning, helt eller delvis skal

unntas fra loven når virksomheten er av så særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse

lovens bestemmelser.

IA-avtalen
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Kapittel 4 Forslag til tiltak mot ufrivillig deltid 
 
 
4.1 Bakgrunnen for lovforslagene 

Det er et mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid, og at de som ønsker det får arbeide heltid. 

Mange arbeidstakere som jobber deltid ønsker dette selv. De ønsker å kunne tilpasse arbeidsmengden til 
familielivet og andre forpliktelser og ønsker i hverdagen eller til egen arbeidsevne. At de som ønsker det får 
mulighet til å arbeide deltid, sikrer fleksibilitet både for arbeidstakere og arbeidsgivere, og det fører trolig også 
til større deltakelse i arbeidslivet. I europeisk sammenheng har Norge en stor andel kvinner i yrkesaktivitet og 
en stor andel deltidsansatte. Deltidsarbeid har økt etter hvert som kvinner har kommet mer med i arbeidslivet, 
noe som kan tyde på at det å kunne arbeide deltid har vært et viktig virkemiddel for å øke kvinners deltakelse i 
arbeidslivet. 

Det er likevel en del av de deltidssysselsatte som ønsker seg en større stillingsbrøk, men som ikke lykkes i å 
oppnå dette. Slik uønsket eller ufrivillig deltid er en form for arbeidsledighet. Mest alvorlig er dette for dem 
som over lengre tid blir værende i en deltidsstilling, men som ønsker utvidet arbeidstid. Det er først og fremst 
deltidsarbeid som strekker seg over lang tid som kan ha negative konsekvenser for arbeidstakers karriere, 
pensjon og økonomiske uavhengighet. Samtidig har ufrivillig deltid en viktig kjønnsdimensjon, ved at rundt 70 
prosent av de som arbeider ufrivillig deltid er kvinner. Mens 40 prosent av sysselsatte kvinner jobber deltid, er 
tilsvarende tall for menn 14 prosent. Men selv om deltidsandelen for menn gjennomgående er lavere enn for 
kvinner, er mønsteret slik at der det er mye deltid blant kvinner, er det også forholdsvis mye deltid blant menn. 

Som med arbeidsledighet generelt, kan ufrivillig deltid være et stort problem for dem det gjelder. Det fører 
blant annet til lavere inntekt og mindre pensjonsopptjening. Samfunnsøkonomisk dreier det seg om en uutnyttet 
arbeidskraftreserve. På denne bakgrunn fremmes det i denne proposisjonen flere tiltak som har til hensikt å 
redusere omfanget av ufrivillig deltid og å styrke rettighetene til arbeidstakere som jobber ufrivillig deltid. 
 
 
4.1.1 Omfanget 

Personer som arbeider deltid, men ønsker lengre arbeidstid, blir ofte omtalt som arbeidstakere med 
uønsket/ufrivillig deltid, eller som undersysselsatte. I Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) definerer Statistisk 
sentralbyrå (SSB) undersysselsetting slik: 

Undersysselsatte er definert som deltidssysselsatte personer som har forsøkt å få lengre 
avtalt/gjennomsnittlig arbeidstid ved å kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, ta kontakt 
med nåværende arbeidsgiver eller lignende. De må kunne starte med økt arbeidstid innen en måned. 

Uønsket eller ufrivillig deltid blir gjerne brukt om tilfeller hvor en deltidsansatt ønsker å jobbe mer enn avtalt 
arbeid, uten at det stilles krav til aktivitet og aktiv jobbsøking. Begrepene blir regnet som mer åpne enn det 
definisjonen av undersysselsatte gir rom for. Det kan argumenteres for at AKUs definisjon av 
undersysselsetting er relativt streng. Den følger imidlertid samme logikk som for kravene til å være 
arbeidsledig, og blir oppfattet som den offisielle definisjonen av undersysselsetting. Dersom man løsner på 
kravet om at de deltidsansatte aktivt må ha søkt om mer arbeid og være tilgjengelige for mer arbeid innen en 
måned, oppgir omlag 18 prosent av de deltidsansatte i Arbeidskraftundersøkelsen fra 2012 at det ønsker lengre 
ukentlig arbeidstid (121.000 personer). 
 
 
Undersysselsatte 

Antall undersysselsatte har variert over tid i løpet av de siste ni årene. Det var en topp på 98.000 
undersysselsatte personer i 2004–2005. Dette ble redusert til 59.000 personer i 2008, for så å øke til 67.000 i 
2012. 
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I 2012 utgjorde de undersysselsatte 9,8 prosent av de deltidssysselsatte, noe som innebar en nedgang med 0,6 
prosentpoeng fra året før. Blant de totalt 67.000 undersysselsatte var 46.000 kvinner. Antallet undersysselsatte 
ble redusert med 
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 3000 fra 2011 til 2012. Nedgangen kom i hovedsak blant kvinner. 

Det er flest undersysselsatte i aldersgruppen 25-39 år. For kvinner er det også mange i aldersgruppen 40-54 
år. Det er videre flest undersysselsatte blant de som har videregående skole som høyeste utdanning (28.000 per 
2012). Dette gjelder både for kvinner og menn. Det er litt flere undersysselsatte kvinner med 
høyskole/universitetsutdanning enn de som har grunnskole som høyeste utdanning (14.000 mot 12.000). 

Litt over 40 prosent av alle undersysselsatte jobbet i 2012 innenfor helse- og sosialtjenester. Nesten 20 
prosent jobbet i varehandel og 9 prosent jobbet i undervisning. 

43 prosent av de undersysselsatte hadde en avtalt arbeidstid på 19 timer eller mindre i uka i 2012. 
 
 
Ønsket arbeidstid blant deltidsansatte 

55 prosent av de deltidsansatte som oppga at de ønsket å jobbe mer, oppfylte kriteriene for å være 
undersysselsatt. Andelen deltidsansatte som ønsker lenger arbeidstid er høyest innenfor helse- og omsorgsyrker, 
og særlig blant de som jobber skift- og turnusarbeid. Tall fra SSB viser at drøyt 25 prosent av de deltidsansatte 
som ønsker å jobbe mer, faktisk jobber utover avtalt arbeidstid (AKU 2012). Det er forskjeller mellom 
deltidsansatte som er fornøyd med sin nåværende arbeidstid og de som ønsker større stilling. Deltidsansatte 
som ikke ønsker lengre arbeidstid har sjeldnere en arbeidstid som strekker seg utover den avtalte. Deltidsansatte 
som ønsker større stilling jobber langt oftere mer enn avtalt. To tredeler av deltidsansatte som både ønsket 
større stilling og som jobbet mer enn avtalt, hadde mer enn 5 timer ekstraarbeid i referanseuken (uken SSB 
gjennomførte intervjuene). Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide utover fastsatt, avtalt 
arbeidstid, tilsvarte i 2012 om lag 24.000 heltidsjobber (AKU 2012). Det antas at arbeidskraftreserven vil være 
noe høyere dersom en løsner noe på kravene for å bli klassifisert som undersysselsatt. 
 
 
4.2 Hovedsynspunkter i høringen 

Arbeidsdepartementet sendte den 13. desember 2012 på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som 
har til formål å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Høringsfristen var 8. februar 2013. Se nærmere om 
høringsforslagene og høringsuttalelsene nedenfor. 

Høringen viser at det er bred enighet om at det er viktig å redusere omfanget av ufrivillig deltid. 
Høringsinstansene er i hovedsak positive til at departementet foreslår tiltak mot ufrivillig deltid, men har ulike 
oppfatninger om de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstakerorganisasjonene støtter i all hovedsak departementets forslag, men er dels uenig i utformingen 
av, og innholdet i, noen av forslagene. Også Arbeidstilsynet støtter departementets forslag, men har flere 
innspill til utforming og innretning av de aktuelle forslagene. 

LO er meget positive til at departementet foreslår tiltak mot ufrivillig deltid, og er i hovedsak enig i de 
foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven, men har noen kommentarer og innspill til de enkelte bestemmelser. 

Unio og NSF støtter i all hovedsak departementets forslag, men er uenig i noen av forutsetningene som 
foreslås for å oppnå høyere stillingsstørrelse. 

YS mener de foreslåtte bestemmelsene vil styrke deltidsansattes rettigheter betydelig, og er i all hovedsak 
positive til departementets forslag. 

Den norske jordmorforening viser til en svært høy deltidsandel innen deres yrkesgrupper. 87 prosent av 
jordmødre ansatt i kommunehelsetjenesten oppgir i en medlemsundersøkelse fra 2010 at de jobber deltid, og 
gjennomsnittlig stillingsprosent for disse er 43 prosent. Ifølge foreningen skal det være eksempler fra 
kommuner som tilbyr helt ned i 5 prosent jordmorstilling. 
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Foreningen opplever at ufrivillig deltid først og fremst rammer den enkelte negativt ved redusert inntekt, 
redusert pensjonsoppsparing og løsere tilknytning til arbeidsmarkedet. Foreningen oppgir at nyutdannede 
jordmødre som hovedregel blir tilbudt deltidsarbeid, og noen ganger kun ekstravakter. 

NHO vil advare mot en lovgivning de mener vil innebære inngrep i arbeidsgivers mulighet til å tilpasse 
ansettelser til det faktiske arbeidskraftsbehovet i bedriftene, og mener de foreslåtte tiltakene er for detaljerte. 
NHO er av den oppfatning at regelverket i arbeidsmiljøloven bør være utformet på et mer overordnet plan, 
mens det overlates til tariffpartene å tilrettelegge for supplerende bestemmelser. 

KS mener deltidsutfordringene best løses ved samarbeid med tariffpartene i sektoren, og i prosesser hos den 
enkelte arbeidsgiver. 

Virke bemerker at Fafo har fått i oppdrag å evaluere regjeringens deltidssatsing, og at rapporten 
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 fra denne evalueringen vil foreligge høsten 2014. Virke mener derfor det ville vært hensiktsmessig å avvente 
denne evalueringen før man foreslår nye tiltak. 

Hva gjelder de konkrete forslagene er det noe delte oppfatninger i arbeidsgivernes syn på forslaget om årlig 
drøftingsplikt om bruk av deltid. NHO mener innføring av en generell drøftingsplikt synes unødvendig og vil 
kunne føre til merarbeid for bedriftene. KS viser til at en slik drøftingsplikt allerede foreligger i KS-områdets 
overenskomst, og støtter en lovfesting av drøftingsplikten. Spekter påpeker også at en drøftingsplikt allerede 
fremgår i flere av deres overenskomster, men mener lovfesting er unødvendig. Virke er ikke avvisende til en 
lovfestet drøftingsplikt, men mener den eventuelt må utformes etter eksisterende drøftingsplikter knyttet til 
andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidsgiverorganisasjonene i hovedsak imot forslaget om rett til utvidet stilling for deltidsansatte som 
tilsvarer deres faktiske arbeidstid. De påpeker at i alle tilfeller vil en beregningsperiode på 12 måneder være for 
kort. 

Arbeidsgiversiden er også er imot forslagene knyttet til bekjentgjøring og styrking av fortrinnsretten for 
deltidsansatte. Arbeidsgiverorganisasjonene mener de foreslåtte bestemmelsene vil by på merarbeid og være 
byråkratiserende. NHO kan ikke se at det er godtgjort at det er behov for regler på et slikt detaljnivå. NHO og 
Spekter mener at det i praksis vil være vanskelig å etterleve de foreslåtte bestemmelsene om direkte/personlig 
informasjon til deltidsansatte om ledige stillinger. Virke mener bestemmelsene vil innebære 
forskjellsbehandling av ulike grupper fortrinnsberettigede. 
 
 
4.3 Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruk av deltidsstillinger 
 
 
4.3.1 Gjeldende rett 

Det er i dag ingen lovfestet plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger. Det er imidlertid 
avtalt drøftingsplikt i flere tariffavtaler. Landsoverenskomsten mellom Virke og HK og overenskomsten 
mellom Spekter og NSF har for eksempel bestemmelser om arbeidsgivers plikt til å drøfte bruken av 
deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 
 
 
4.3.2 Høringsforslaget 

Ny bestemmelse ble foreslått innført som et nytt fjerde ledd i § 14-3 og formulert slik: 
Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 

Departementet foreslo videre at Arbeidstilsynet skal gis samme myndighet til å kontrollere og håndheve en 
drøftingsregel om deltid, som de har etter tilsvarende regel om drøfting knyttet til midlertidig ansettelse og bruk 
av innleid arbeidskraft i henholdsvis arbeidsmiljøloven §§ 14-9 og 14-12. Dette ble foreslått tatt inn i § 18-6 
første ledd første punktum, som angir rekkevidden av Arbeidstilsynets påleggskompetanse. 
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4.3.3 Høringsuttalelser 

LO, Unio, YS, Akademikerne, NITO, NSF, Norsk kabinforening, NJ, Den norske jordmorforening, Norsk 
lokomotivmannsforbund, MFO, Arbeidstilsynet, NTNU, JURK, Juss-Buss, NKF, Jussformidlingen, Barne- og 
likestillingsdepartementet og LDO støtter forslaget om innføring av årlig drøftingsplikt. 

LO mener det må føres protokoller fra drøftingene, og at Arbeidstilsynet må ha rett til innsyn i både 
grunnlagsdokumentasjon og protokoller, slik at de kan føre tilsyn med at drøftingene har vært reelle. 

YS foreslår at lovteksten formuleres slik: 
Arbeidsgiver skal ha løpende dialog med tillitsvalgte knyttet til deltidsbruk i virksomheten. Minst en 

gang i året gjennomføres prinsipielle drøftinger om bruk av deltidsstillinger med tillitsvalgte. 
Unio, Akademikerne, NSF, Norsk kabinforening og JURK mener en lovfesting vil kunne bidra til økt fokus og 
bevissthet ute i virksomhetene omkring bruken og nødvendigheten av deltidsstillinger. 

LO, Unio, NITO, NSF og Jussformidlingen anser i utgangspunktet årlige drøftinger som tilstrekkelig, men 
mener det bør gis rett til å kreve hyppigere drøftinger dersom én av partene kan vise til forhold vedrørende 
omfang, utvikling og organisering i virksomheten som tilsier dette. Akademikerne, Den norske 
jordmorforening, MFO og LDO mener hyppigere drøftinger bør forekomme dersom tillitsvalgte krever det. NJ 
mener at dersom en av partene i høringsmøte mener 
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 andelen ufrivillig deltid er urimelig høy, skal det gjennomføres tilsvarende drøftinger hvert kvartal. 

LO, Unio, NITO, NSF og NJ mener videre at drøftingene må være reelle, og at en forutsetning for dette er at 
det utarbeides dokumentasjon og statistikk som viser utviklingen i deltidsomfanget fra forrige periode. LO, 
Unio, NITO og NSF mener arbeidsgiver bør ha plikt til å fremlegge slikt tallmateriale i forkant av drøftingene. 
NJ foreslår i tillegg at arbeidsgiver i forkant av drøftingsmøtet bør ha utarbeidet en spørreundersøkelse blant de 
deltidsansatte som viser hvem som ønsker utvidelse av deltidsstillingen. MFO mener det bør fremlegges 
dokumentasjon over alle ledige stillinger i hele virksomheten, og at kompetansekravene knyttet til disse 
stillingene kommer klart frem. 

Den norske jordmorforening mener drøftingens innhold bør utformes lokalt, og foreslår at § 14-3 nytt fjerde 
ledd formuleres slik: 

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte for å 
utarbeide tiltak mot ufrivillig deltid. 

Akademikerne mener en lovfesting av krav til innhold i drøftingene og dokumentasjon ikke vil kunne være 
uttømmende og muligens også vil virke begrensende. De mener derfor at det ikke bør stilles nærmere krav til 
innholdet i drøftingsplikten eller til hvilken dokumentasjon arbeidsgiver skal fremlegge. 

NHO mener innføring av en generell drøftingsplikt en gang i året synes unødvendig, og vil kunne føre til 
merarbeid for bedriftene. Etter NHOs oppfatning foreligger det i hvert fall intet grunnlag for at dette skal 
drøftes hyppigere enn det som gjelder ved bruk av midlertidig arbeidskraft eller innleie, samt at det ikke 
foreligger grunnlag for å ta opp dette spørsmålet ved planlegging av arbeidsplaner. NHO peker også på at 
drøftinger av denne typen er regulert i en rekke tariffavtaler, og at det ikke er hensiktsmessig å ha dette i 
arbeidsmiljøloven i tillegg. NHO mener denne problemstillingen må løses mellom partene i arbeidslivet og i 
tariffavtaler i sektorer hvor det er et problem. 

Spekter peker på at drøftingsplikt med tillitsvalgte vedrørende bruk av deltid allerede fremgår av Spekters 
overenskomster, og at en lovfesting er unødvendig for de fleste av Spekters medlemsvirksomheter. 

KS legger til grunn at en lovfesting av slik plikt ikke vil utvide drøftingsplikten som KS' medlemmer allerede 
har etter hovedtariffavtalen, og støtter forslaget. 

Virke er ikke avvisende til en drøftingsplikt ved bruk av deltidsstillinger, men mener en eventuell plikt må 
utformes etter mønster av gjeldende drøftingsplikter i arbeidsmiljøloven. 

KS, SAMFO mener en angivelse av hyppighet eller innhold i drøftingsplikten ikke bør reguleres ved lov. 

1270



Helse Sør-Øst er kritisk til å lovfeste en ny drøftingsplikt for bruk av en regulær ansettelsesform. Helse Sør-
Øst mener at dersom en slik plikt innføres, vil det være tilstrekkelig med årlige drøftinger, hvor det ikke stilles 
krav til innhold i drøftingen. 

PBL mener at lovforslaget i tilstrekkelig grad åpner for ytterligere drøftelser dersom det er behov for det, og 
at hyppigere drøftinger bør begrenses til tilfeller hvor det er vesentlige endringer i bruken av deltidsansatte. 

SAMFO mener at tillitsvalgte ikke bør kunne kreve hyppigere drøftinger, og at for hyppige drøftinger vil gå 
utover kvaliteten på møtene. SAMFO mener det ikke vil være hensiktsmessig å lovregulere hvilken 
dokumentasjon som skal fremlegges, men at de tillitsvalgte må få de opplysninger og den dokumentasjon som 
er nødvendig for at det skal kunne gjennomføres reelle og gode drøftinger. 

KA støtter forslaget, og påpeker at forslaget vil være særlig viktig for de deler av arbeidslivet som ikke er 
omfattet av tariffmessig drøftingsplikt. KA mener det er tilstrekkelig at loven gir uttrykk for minstekrav til 
hyppighet og at det ikke er hensiktsmessig å stille krav til innhold eller dokumentasjon. 

Finans Norge kan godta forslaget om en årlig drøftingsplikt. 

Bedriftsforbundet støtter ikke forslaget om drøftingsplikt, men mener at dersom den innføres, vil det være 
tilstrekkelig med årlige drøftinger, hvor det ikke stilles krav til innhold i drøftingen. 

NTNU, NITO og Jussformidlingen ser ikke behov for å fastsette krav til innholdet i drøftingen, herunder krav 
om dokumentasjon. 

Arbeidstilsynet støtter forslaget. Av hensyn til konsekvens og harmoni i regelverket mellom drøftingsplikt for 
bruk av deltidsstillinger, midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft, mener Arbeidstilsynet at det er naturlig 
at drøftingsplikten ved bruk av deltid utformes etter samme mønster som de to øvrige bestemmelsene. 
Arbeidstilsynet mener at bestemmelsen bør være en minimumsregel hvor det forventes en årlig drøfting, men at 
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 arbeidsgiver må ta ansvar for at ytterligere drøftinger gjennomføres ved behov. 

Arbeidstilsynet mener det kan stilles spørsmål ved om det er noen grunn til å konkretisere kravene ved 
drøfting av bruken av deltid, når det ikke er funnet grunnlag for dette ved de øvrige drøftingsbestemmelsene, og 
at konsekvens i regelverket tilsier at tilsvarende bestemmelser bør utformes likt. I samtlige tilfeller skal det 
være en reell drøfting. Arbeidstilsynet mener at det kan stilles spørsmål ved om det kan få konsekvenser for 
tolkingen av de øvrige bestemmelsene dersom det oppstilles innholdskrav ved drøftelser omkring deltid. Videre 
er Arbeidstilsynet usikker på om det er mulig å gi en uttømmende angivelse av hva som bør inngå i drøftingene, 
og peker på at virksomhetene er ulike både i størrelse, art og risikoforhold. Arbeidstilsynet mener derfor det vil 
være utfordrende å utforme en generell rettsregel som angir innholdet i drøftingene. På den andre siden påpeker 
Arbeidstilsynet at dersom det oppstilles et konkret dokumentasjonskrav til oversikt over heltids- og 
deltidsstillinger, kan det tenkes at det vil bidra til at man unngår at drøftingene blir en «pliktøvelse» for 
virksomheten. 

LO mener Arbeidstilsynet må ha rett til innsyn i både grunnlagsdokumentasjon og protokoller, slik at de kan 
føre tilsyn med at drøftingene har vært reelle. LO mener det er en svakhet ved forslaget at ikke Arbeidstilsynet 
tillegges sanksjonsmuligheter når det gjelder brudd på drøftingsplikten. 

Akademikerne, Den norske jordmorforening, Norsk kabinforening og KA støtter departementets vurdering om 
at Arbeidstilsynet må kunne føre tilsyn. 

Den norske jordmorforening forutsetter at tilsynet får tilført ressurser for å kunne påta seg denne oppgaven. 
Jurk mener Arbeidstilsynet i praksis vil ha liten mulighet til å kontrollere at drøftingen har vært reell, da de ikke 
vil ha myndighet til å føre tilsyn med innholdet i drøftingene. 

SAMFO anser det som unødvendig byråkratisk at Arbeidstilsynet skal føre slik kontroll. 

Arbeidstilsynet stiller spørsmål ved effekten av tilsynets påleggskompetanse all den tid de ikke har anledning 
til å sette krav til innhold i drøftingene og heller ikke kan pålegge nye drøftinger. Dette er imidlertid i tråd 
Arbeidstilsynets kompetanse etter §§ 14-9 første ledd tredje punktum og 14-12 tredje ledd. Arbeidstilsynet 
peker på at deres kontrollfunksjon i større grad vil ha preg av veiledning, ettersom de kun kan etterspørre om 
drøftinger gjennomføres. 
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4.3.4 Departementets vurdering og forslag 

Departementet legger vekt på at partene lokalt sammen kan finne gode løsninger tilpasset den enkelte 
virksomhet på mange områder, også når det gjelder bruken av deltidsstillinger. Departementet foreslår derfor en 
bestemmelse om at arbeidsgiver minst en gang per år skal drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 
Det er allerede innført tilsvarende bestemmelse om drøfting knyttet til midlertidig ansettelse og bruk av innleid 
arbeidskraft i henholdsvis arbeidsmiljøloven § 14-9 og § 14-12. Bestemmelsen om drøfting om bruken av deltid 
foreslås tatt inn som en ny § 14-1 a. 

Med deltidsansatt menes en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i 
vedkommende yrke, faggruppe eller bransje. Hva som er normal arbeidstid, kan følge av enten 
arbeidsmiljøloven § 10-4, praksis eller tariffavtaler. I denne forbindelse nevnes at hovedregelen etter 
arbeidsmiljøloven er en alminnelig arbeidstid på 40 timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 
første ledd. Til illustrasjon er en arbeidstid på 37,5 timer per uke for full stilling ofte avtalt i tariffavtaler eller 
følger av praksis i virksomheten. 
 
 
4.3.4.1 Forholdet til tariffavtaler og andre bestemmelser 

Flere av arbeidsgiverorganisasjonene peker på at det allerede er avtalt drøftingsplikt for deltidsbruk i flere 
tariffavtaler. Noen av organisasjonene mener derfor det ikke er hensiktsmessig å ha dette i arbeidsmiljøloven i 
tillegg. Virke mener videre at en drøftingsplikt for deltidsbruk bør kunne fravikes i tariffavtale, mens NHO 
peker på at «denne problematikken hovedsakelig bør løses mellom partene i arbeidslivet og i de tariffavtaler for 
ulike sektorer hvor det er et problem.» 

Bestemmelsen er ikke til hinder for at drøftinger foretas oftere dersom partene er enige om det, eller dersom 
en slik plikt følger av avtale eller annet regelverk. 

En lovfestet drøftingsplikt er etter departementets syn imidlertid særlig viktig for de deler av arbeidslivet som 
ikke har en tariffestet drøftingsplikt. Lovfesting av drøftingsplikten vil omfatte hele arbeidslivet, også bransjer 
hvor organisasjonsgraden er lav og omfanget av deltidsarbeid og ufrivillig deltid er stort, som hotell- og 
restaurantbransjen og detaljhandelen. Det vil være opp til den enkelte virksomhet å vurdere 
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 hvordan drøftingene mest hensiktsmessig kan organiseres. 
 
 
4.3.4.2 Hvem skal arbeidsgiver drøfte med? 

Begrepet «tillitsvalgt» skal ikke forstås snevert som utelukkende representant for arbeidstaker som er 
organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund, og som er valgt i henhold til en tariffavtale som 
virksomheten er bundet av. Det kan også være tale om representanter for en fast eller ad-hoc sammenslutning 
av to eller flere personer uten organisasjonsmessig tilknytning (husforening). Begrepet kan i tillegg omfatte 
andre valgte representanter for arbeidstakere som ikke er fagforeningsmedlemmer, samt verneombud. 
 
 
4.3.4.3 Hva skal drøftingene inneholde? 

I høringsrunden har flere arbeidstakerorganisasjoner pekt på at det er viktig at drøftingene er reelle. I den 
forbindelse viser flere til at tilgang til dokumentasjon og statistikk fra arbeidsgiver over bruk av deltid, er en 
forutsetning for at drøftingene skal være reelle. Blant annet LO har dessuten foreslått at det skal kreves at det 
føres protokoll fra drøftingene. 

Departementet mener detaljerte regler om hvordan drøftingene skal gjennomføres, og hva som skal drøftes, 
kan bidra til å gjøre bestemmelsen unødig byråkratisk og lite egnet til å dekke variasjonen og mangfoldet i 
norsk arbeidsliv. Departementet vil også peke på at en opplisting av hva drøftingen skal omfatte sannsynligvis 
ikke vil gi bestemmelsen den fleksibilitet som er nødvendig. Departementet mener derfor det ikke er ønskelig å 
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gi en konkret angivelse av hva som bør inngå i drøftingene og hvordan de skal gjennomføres. Behovet for 
dokumentasjon vil kunne variere avhengig av hvilke sider av virksomhetens bruk av deltidsansettelsene partene 
er opptatt av å belyse i drøftingen. Departementet finner det derfor ikke hensiktsmessig å fastsette konkret 
hvilken dokumentasjon som må legges fram. Departementet er enig med Akademikerne som understreker at en 
lovfesting av krav til innhold i drøftingene og dokumentasjon ikke vil kunne være uttømmende og muligens 
også vil virke begrensende. Departementet viser i denne sammenheng også til at det heller ikke ble funnet 
grunn til å konkretisere kravene til dokumentasjon ved reglene om drøfting knyttet til midlertidig ansettelse og 
bruk av innleid arbeidskraft. Arbeidsgiver vil i praksis måtte gi den informasjon og legge fram den 
dokumentasjon som setter partene i stand til å gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens bruk av deltid. 
Informasjonen må gis på et tidspunkt som gjør det mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en 
passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. 

Departementet legger til grunn at for at drøftingene skal være reelle, må de gjennomføres slik at det er mulig 
for de tillitsvalgte å delta i en gjensidig utveksling av synspunkter. Arbeidstilsynet opplyser at tilsynet opplever 
at både arbeidsgivere og arbeidstakere er usikre, eventuelt uenige, om hva som skal til for at en drøfting blir 
reell. Departementet ser at en nærmere konkretisering av innholdet i drøftingsplikten kunne vært oppklarende 
for partene. Departementet mener likevel at det må legges større vekt på hensynet til at bestemmelsen skal 
omfatte alle situasjoner, at den skal være enklest mulig å følge og ikke føre til unødig merarbeid. Disse 
hensynene peker i retning av at det ikke fastsettes krav til innhold og form utover at drøftingene skal 
gjennomføres minst en gang i året. Departementet vil også peke på at det er en fordel om plikten til drøfting av 
deltid er likt utformet som pliktene til drøfting om bruk av midlertidig ansettelse og bruk av innleid 
arbeidskraft. 
 
 
4.3.4.4 Hvor ofte skal drøftingene foregå? 

Det følger av bestemmelsene om drøftingsplikt om bruk av midlertidig ansettelse og bruk av innleid 
arbeidskraft at drøftingene skal finne sted «minst en gang per år». 

For regelen om drøfting knyttet til midlertidig ansettelse foreslo departementet først uttrykket «jevnlig» for å 
definere hyppigheten. Flere av høringsinstansene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden tok i 
høringsrunden opp at det mer konkret måtte angis hvor hyppig drøftingen bør foretas. Arbeidstakersiden mente 
at dette måtte skje minst en gang per år og arbeidsgiversiden mente at dersom plikten ble gjennomført, måtte 
det fastsettes at dette maksimalt skal skje en gang per år. Departementet konkluderte på følgende måte: 

For at det ikke skal brukes unødig tid og krefter i virksomhetene på å komme frem til hvor hyppig 
drøftingen skal skje og sett hen til at partene synes å være relativt samstemt mht. hyppigheten under 
forutsetning av at forslaget gjennomføres, foreslår departementet at det fastsettes uttrykkelig at drøftingen 
skal skje minst en gang per år. Dette synes også å være en akseptert syklus innen hotell- og 
restaurantbransjen, 
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 som også består av en betydelig andel mindre virksomheter. Drøfting en gang per år synes derfor 
gjennomførbart både i små og større virksomheter. 

De samme hensynene vil etter departementets syn gjøre seg gjeldende ved drøftingsplikt for bruk av deltid. 

I høringsbrevet for drøftingsplikt for bruk av deltidsarbeid, foreslo departementet at denne regelen skulle 
utformes på samme måte, og ba om høringsinstansenes syn på dette. 

Flere arbeidstakerorganisasjoner mener at årlige drøftinger vil være tilstrekkelig. Noen mener at tillitsvalgte i 
tillegg bør gis rett til å kreve drøfting oftere, dersom de kan vise til forhold vedrørende omfang, utvikling og 
organisering av deltidsarbeidet i virksomheten som tilsier at det bør avholdes drøfting hyppigere. Dette 
synspunktet deles av blant andre LDO. Arbeidsgiverorganisasjonene mener at dersom en regel om 
drøftingsplikt innføres, vil en minimumsregel om årlig drøfting være den beste løsningen. 

En minimumsregel om at drøftinger skal skje minst en gang i året er i tråd med de tilsvarende 
drøftingsbestemmelsene for midlertidig ansettelse og innleie. Etter departementets syn taler 
harmoneringshensyn for samme løsning her. 
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Fra arbeidsgiversiden har det blitt hevdet at en drøftingsbestemmelse vil føre til ekstraarbeid og være 
byråkratisk. Departementet mener et krav om drøfting en gang i året bør være mulig å gjennomføre for de aller 
fleste virksomheter uten at det bidrar til store kostnader eller administrative byrder. 

Departementet ser at partene i noen situasjoner kan ha behov for å gjennomføre drøfting oftere enn det en 
minimumsregel gir anvisning på. Eksempler på aktuelle situasjoner kan være i virksomheter hvor andelen 
deltidsarbeid plutselig øker markant, men hvor det er lenge til neste drøftingsrunde som følger av 
minimumsregelen, eller i tilfeller hvor de tillitsvalgte gjennom sitt arbeid med arbeidsplaner eller gjennom 
andre kanaler blir oppmerksomme på en utvikling av deltid som de mener bør drøftes med arbeidsgiver. 
Departementet mener likevel at hensynet til at bestemmelsen skal være enkel å anvende veier tungt. Samtidig 
vil departementet understreke at bestemmelsen ikke er til hinder for at partene drøfter temaet oftere enn en gang 
i året dersom de ønsker det. 
 
 
4.3.4.5 Påleggskompetanse til Arbeidstilsynet 

I høringen foreslo departementet at Arbeidstilsynet skal kontrollere og håndheve at den foreslåtte 
drøftingsplikten faktisk gjennomføres. Dette gjelder tilsvarende ved drøftingsplikten om midlertidige 
ansettelser og ved drøftingsplikten om innleie av arbeidskraft. 

Ikke mange av høringsinstansene har utalt seg om spørsmålet. Organisasjonene som har uttalt seg fra 
arbeidstakersiden støtter forslaget. Fra arbeidsgiversiden mener SAMFO at Arbeidstilsynet utelukkende skal 
kunne føre tilsyn med at det er gjennomført drøftinger. SAMFO mener at dersom drøftinger er gjennomført, 
skal Arbeidstilsynet ikke ha kompetanse til å pålegge at det gjennomføres nye drøftinger, fordi dette etter 
SAMFOs syn vil medføre at Arbeidstilsynet også gjennomfører innholdskontroll av drøftingene. 

Etter departementets syn bør myndighetene ha mulighet til følge opp en bestemmelse om drøftingsplikt 
dersom den ikke blir overholdt, for å sikre at bestemmelsen er effektiv og fungerer etter hensikten. Også 
harmoniseringshensyn taler for at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å kontrollere og håndheve denne 
drøftingsregelen, slik de har etter tilsvarende regler knyttet til bruk av midlertidig ansettelse og innleid 
arbeidskraft. 
 
 
4.4 Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid 
 
 
4.4.1 Gjeldende rett 

Deltidsansatte skal ha arbeidsavtaler hvor det fremgår hvilken arbeidstid og stillingsstørrelse de har, jf. 
arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6 første ledd bokstav j. I praksis er det likevel mange deltidsansatte som 
jevnlig arbeider utover sin avtalte arbeidstid for eksempel ved ekstravakter, merarbeid, vikariater ved andres 
sykdom, i perioder med arbeidstopper, uten at dette reflekteres i deres skriftlige arbeidsavtale. 

Arbeidsmiljøloven fastsetter vilkår og rammer for arbeidsgivers adgang til å benytte deltidsansatte utover 
deres avtalte arbeidstid. Deltidsansatte har et vern mot at arbeid utover avtalt arbeidstid (merarbeid og overtid) 
blir brukt som en fast praksis/ordning for å dekke et mer konstant arbeidskraftbehov hos arbeidsgiver, jf. 
arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. 

Dersom en deltidsansatt gjennomgående har lengre arbeidstid enn det som er avtalt, slik at det har karakter av 
en fast ordning, kan det bli vurdert å være i strid med loven. Arbeidstaker vil i 
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 slike tilfeller kunne ha krav på stillingsbrøk tilsvarende faktisk arbeidstid. En praksis med gjentatt bruk av slikt 
ekstraarbeid kan utgjøre en serie påfølgende midlertidige ansettelser. Vilkårene for midlertidig ansettelse må 
være oppfylt for at slikt arbeid skal være lovlig. En deltidsansatt kan ha ulike vikariater av varierende lengde i 
tillegg til sin grunnstilling, som hver for seg må oppfylle vilkårene for midlertidig ansettelse. For en nærmere 
redegjørelse for reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 vises det til Ot.prp.nr.49 (2004–
2005). 

1274



Det er i dag imidlertid ingen lovfestet rett for deltidsansatte til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid. 
Arbeidstaker som vil fremme slikt krav må gå til domstolene for å få prøvet sin sak. Domstolen vil, dersom den 
kommer til at det er brudd på reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9, herunder 
fireårsregelen i § 14-9 femte ledd eller den ulovfestede læren om arbeidstakers rett til fast ansettelse ved 
dekning av varig arbeidskraftbehov, kunne avsi dom for fast ansettelse i stilling tilsvarende arbeidstakers 
faktiske arbeidstid. 
 
 
4.4.2 Høringsforslaget 

I høringen foreslo departementet å innføre en ny regel i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til 
stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid, dersom de jevnt over en periode på 12 måneder har arbeidet utover 
avtalt arbeidstid. 

Vilkår som ble foreslått var at merarbeidet/ekstraarbeidet må ha vært utført jevnlig i løpet 
tolvmånedersperioden for at det skal gi grunnlag for rett til justert stillingsandel. Begrepet «jevnlig» skulle 
forstås slik at det må dreie seg om en relativt stabil bruk av merarbeid, der merarbeid er mer vanlig enn uvanlig, 
selv om omfanget kan variere i løpet av perioden. 

Forslaget innebar en rett til stillingsstørrelse tilsvarende den deltidsansattes gjennomsnittlige arbeidstid i 
beregningsperioden. Det ble ikke foreslått å stille noe minstekrav til hvor stor (prosentvis) stillingsstørrelse som 
kan kreves basert på faktisk arbeidstid. Spørsmål om det nærmere innholdet i stillingen ble drøftet i høringen, 
uten at dette ble presisert i lovforslaget. I høringen ble det ikke foreslått noen unntak fra retten til stilling i tråd 
med faktisk arbeidstid. 

Departementet fremmet i høringen forslag om at tvister etter den foreslåtte bestemmelsen skal bringes inn for 
Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven (heretter Tvisteløsningsnemnda) for avgjørelse. 
 
 
4.4.3 Høringsuttalelser 

LO, Unio, YS, Akademikerne, NITO, NSF, Den norske jordmorforening, NJ, Norsk Kabinforening og Norsk 
lokomotivmannsforbund støtter forslaget til innføring av en bestemmelse som gir deltidsansatte som jevnlig har 
arbeidet merarbeid over en periode på 12 måneder, rett til en stillingsandel tilsvarende faktisk arbeidstid i 
perioden. Arbeidstilsynet, Barne- og likestillingsdepartementet, LDO, NTNU, Juss Buss, JURK og 
Jussformidlingen støtter også forslaget. 

YS, Unio, NITO, NSF og NKF mener forslaget vil bidra til en enklere prosess og senke terskelen for å ivareta 
deltidsansattes rettigheter som allerede ligger innenfor dagens lovverk. Det samme mener Arbeidstilsynet og 
LDO. YS og Unio påpeker at den foreslåtte bestemmelsen etter deres mening vil styrke deltidsansattes 
rettigheter betydelig. 

Samtidig er Unio sterkt uenig i, og YS skeptisk til, at det legges som en forutsetning for å oppnå høyere 
stillingsstørrelse, at deltidsansatte må påta seg mer ubekvemme vakter tilsvarende ekstravaktene. Etter Unios 
mening vil en slik forutsetning være svært uheldig og bidra til å opprette et A- og B-lag blant de ansatte på 
samme arbeidsplass, med henvisning til at arbeidstakerne på samme stillingsstørrelse kan få ulikt omfang 
vakter på kveld, natt og helg. 

Arbeidsgiverorganisasjonene er jevnt over negative til forslaget. NHO mener totalt sett at de deltidsansatte er 
ivaretatt godt nok i dagens regelverk, og er skeptisk til forslaget slik det er formulert i lovforslaget. NHO mener 
forslaget virker distriktsfiendtlig og kvinnediskriminerende. 

KS mener at den foreslåtte bestemmelsen ikke er et egnet virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid. KS 
begrunner dette med at i deres sektor fylles de fleste ledige vakter opp med midlertidig arbeidsavtaler som kan 
gi rett til fast ansettelse etter fireårsregelen og den ulovfestede lære. KS viser til at dersom merarbeid etter 
arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd blir pålagt i stor utstrekning utover arbeidstakers faste stillingsstørrelse, vil 
dette være i strid med vilkårene for merarbeid, og derfor uansett omfattes av fireårsregelen for midlertidig 
ansettelse eller den ulovfestede læren om fast ansettelse ved varig arbeidskraftbehov. KS mener derfor at det 
ikke er behov for den foreslåtte regelen i kommunesektoren. 
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KS mener at det vil bli store administrative kostnader ved å forholde seg til fire ulike regelsett om rett til 
utvidet stilling, og mener at det bør 
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 dokumenteres at det er behov for den foreslåtte regelendringen, før den innføres. 

Virke støtter i utgangspunktet ikke departementets forslag til ny bestemmelse om rett til utvidet stilling som 
gjenspeiler reell stillingsprosent. Virke mener for det første at en slik rett allerede følger av dagens regelverk. 
For det andre viser Virke til Deltidsutvalgets konklusjon (NOU 2004:29) om at deltidsansatte gjennom 
gjeldende regler har et vern mot at merarbeid brukes som en fast ordning og at en presisering av disse reglene 
eventuelt burde skje gjennom rettspraksis. Virke mener at det ikke er grunn til noen annen konklusjon i dag. 
Virke mener tvert imot at deltidsansattes stilling er styrket siden 2004, blant annet gjennom fortrinnsretten etter 
§ 14-3. I tillegg mener Virke at forslaget bidrar til et mer komplisert og uoversiktlig regelverk fordi man får 
flere ulike regelsett med ulik beregningstid for å kreve utvidet stilling. 

Dersom retten til utvidet stilling for deltidsansatte skal lovfestes, mener NHO, KS, Spekter, Virke og PBL 
med flere at den foreslåtte beregningsperioden på tolv måneder er for kort. Videre mener flere av 
arbeidsgiverorganisasjonene at det må innføres et unntak for de tilfellene der retten til utvidet stillingsandel 
etter bestemmelsen påfører virksomhetene vesentlig ulempe. NHO mener det kan tenkes at gjennomsnittlig 
arbeidstid i en tolvmånedersperiode ikke harmonerer med arbeidskraftbehovet ved utgangen av perioden på 
grunn av markedsmessige svingninger, og at dette særlig vil kunne gjelde for servicebedrifter ute i distriktene. 
NHO mener at med arbeidsmiljølovens strenge oppsigelsesvern, samt permitteringsinstituttet, risikerer 
bedriftene kostnadsøkninger i form av lønn og sosiale utgifter for arbeidskraft som det ikke lenger er behov for. 

Forslaget om at tvister etter den foreslåtte bestemmelsen skal bringes inn for Tvisteløsningsnemnda får 
tilslutning fra de fleste høringsinstansene som uttaler seg om dette. 

Flere av høringsinstansene mener det er uklart hva som ligger i høringsforslaget om at deltidsansatte som har 
«arbeidet utover avtalt arbeidstid» gis rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det er i høringen 
også reist spørsmål om hvorvidt forslaget innebærer at arbeid i vikariatstillinger og andre typer midlertidige 
ansettelser og skal kunne gi grunnlag for en rett til større stilling. 

NHO og Spekter er negative til lovforslaget slik det er formulert i høringen. NHO er imot en regel som 
innebærer at merarbeid som er begrunnet i lovlig fravær fra andre medarbeidere, skal gi den vikarierende 
personen rett til fast utvidet stillingsandel. Spekter påpeker at lovforslaget etter deres mening vil fange inn en 
rekke tilfeller hvor merarbeidet er av forbigående karakter, og hvor det har vært legitime, midlertidige behov 
for merarbeid, eksempelvis lovbestemte permisjoner. 

KS mener at det er uklart om forslaget innebærer at eksempelvis uforutsigbare ekstravakter på grunn av 
sykefravær kan danne grunnlag for rett til utvidet stillingsstørrelse etter den foreslåtte bestemmelsen. 

SAMFO og Bedriftsforbundet mener at det bør presiseres at retten til utvidet stilling ikke kan utøves i de 
tilfellene hvor det er inngått lovlige midlertidige avtaler om vikariater eller andre midlertidige ansettelser hvor 
lovens vilkår er oppfylt. 
 
 
4.4.3.1 Beregningsperiodens lengde 

I høringen ba departementet særskilt om høringsinstansenes syn på hvorvidt forslaget om 12 måneder 
beregningsperiode anses som en passende lengde. 

LO, YS, Unio og NSF mener at 12 måneder er en hensiktsmessig lengde på beregningsperioden. Unio og NSF 
påpeker at perioden er lang nok til at den kan danne grunnlag for en vurdering av om kravet til jevnlig 
merarbeid er oppfylt og hvor stor stillingsstørrelse som kan kreves. NITO mener imidlertid at 12 måneder er for 
langt, og foreslår at retten bør inntre allerede når merarbeidet har vart i ni måneder. 

NHO, Spekter, KS, Virke, SAMFO, Bedriftsforbundet, PBL og Helse Sør-Øst mener at en beregningsperiode 
på 12 måneder er for kort. NHO og Spekter påpeker at 12 måneder ikke er tilstrekkelig lang tid til at det kan 
dannes et bilde av det varige behovet for arbeidskraft. For å kunne vurdere om den faktiske tilknytningen er fast 
nok i det konkrete tilfellet, mener KS at to år er en mer hensiktsmessig beregningsperiode. Virke, PBL og 
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Bedriftsforbundet mener at perioden bør være fire år for å sikre en harmonisering av reglene i forslaget til ny § 
14-4 a i høringen og regelen i § 14-9 om rett til fast ansettelse etter fire års midlertidig ansettelse. 

I høringen ble høringsinstansene bedt om å komme med synspunkter til hvorvidt det bør oppstilles et 
minstekrav til merarbeidets omfang (prosentvis) for at det skal gi grunnlag for et krav om tilsvarende utvidelse 
av stillingen. 

LO, Unio, NITO, NSF, SAMFO og Juss-Buss mener i likhet med departementet at det ikke bør stilles et 
minimumskrav til merarbeidets omfang i denne sammenheng. KS og Bedriftsforbundet 
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 mener det bør settes et minstekrav til omfanget av merarbeidet for at retten til utvidet stilling skal utløses. KS 
foreslår at det settes en minstegrense på 20 prosent og Bedriftsforbundet foreslår en grense på 30 prosent 
merarbeid. 

Arbeidstilsynet mener i utgangspunktet at 12 måneder vil være en tilstrekkelig lang beregningsperiode og 
uttaler i den forbindelse: 

Det sentrale er at perioden er av en slik lengde at det gir en god oversikt som samtidig tar høyde for 
midlertidige svingninger i forbindelse med blant annet ferier og særlige situasjoner mv. Det må være 
adgang for en virksomhet i perioder å la arbeidstaker med deltidsstilling jobbe utover arbeidsavtalen uten at 
dette forplikter til en permanent endring av arbeidsavtalen. 

Arbeidstilsynet påpeker samtidig at særlig for deltidsansatte med små stillingsstørrelser, som er vanlig i 
helsesektoren, kan selv en liten prosentøkning i den faste stillingsstørrelsen utgjøre en stor og viktig forskjell 
for den arbeidstaker det gjelder. Arbeidstilsynet mener på denne bakgrunn at det avgjørende ikke må være hvor 
mye ekstraarbeid utover opprinnelig avtalt arbeidstid den enkelte har arbeidet, men at det faktiske 
ekstraarbeidet/merarbeidet blir utført jevnlig. 
 
 
4.4.3.2 Merarbeidet må ha vært utført «jevnlig» 

I høringsrunden foreslo departementet som vilkår at merarbeidet som er utført i tillegg til avtalt arbeidstid, må 
ha vært utført «jevnlig» i løpet av referanseperioden på 12 måneder. Departementet presiserte i høringsnotatet 
at det vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering hva som kan anses som tilstrekkelig i det enkelte tilfelle. 
Momenter av betydning ved vurderingen vil være merarbeidets omfang, hyppighet og stabilitet i bruken av 
merarbeidet i den aktuelle perioden. 

Flere av høringsinstansene (Unio, NSF, NHO, KS, Spekter, SAMFO, Arbeidstilsynet, Universitetet i Oslo med 
flere) mener at det er behov for å tydeliggjøre hvordan begrepet «jevnlig» skal forstås for å unngå tolkningstvil 
og unødvendige tvister. Blant annet mener Universitetet i Oslo at det bør gis mer utførlige indikasjoner for det 
skjønnet som skal utøves av Tvisteløsningsnemnda ved anvendelsen av dette vilkåret ved  eventuell tvist. 

Unio påpeker at i mange virksomheter hvor arbeidstiden varierer gjennom døgnet/uken og arbeidstiden 
gjennomsnittsberegnes (typisk i helsesektoren) vil dette måtte tas hensyn til ved vurderingen. I slike 
virksomheter vil merarbeidet kunne oppstå mer periodevis og i tilknytning til den enkelte turnusperiode. Unio 
mener at det bør avklares at lovens vilkår om at merarbeidet må være utført «jevnlig» må anses oppfylt også i 
slike tilfeller. 
 
 
4.4.3.3 Rimelighetsbegrensning 

I høringen ble det ikke foreslått noen unntak eller begrensninger i retten til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid. Flere av arbeidsgiverorganisasjonene har i høringen tatt til orde for at det er behov for en 
sikkerhetsventil som innebærer at retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid ikke kan utøves i situasjoner 
der den kan få urimelige følger for virksomheten. 

Som begrunnelse for behovet for en slik sikkerhetsventil i bestemmelsen, anfører NHO blant annet følgende: 
Det kan også tenkes at gjennomsnittlig arbeidstid i en 12 måneders periode ikke harmonerer med 

arbeidskraftbehovet ved utgangen av perioden på grunn av markedsmessige svingninger. Det merarbeidet 
som skal gi grunnlag for utvidet rett til deltidsstilling, trenger nødvendigvis ikke å være aktuelt «neste år». 

1277



Særlig vil dette gjelde for servicebedrifter ute i distriktene som er sårbare for sesongsvingninger og andre 
svingninger i etterspørsel. 

Virke mener at det er behov for en sikkerhetsventil/rimelighetsbegrensning som begrenser deltidsansattes rett 
til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid dersom den påfører virksomheten vesentlig ulempe, tilsvarende 
ulempekriteriet etter fortrinnsrettsbestemmelsen i § 14-3. 
 
 
4.4.3.4 Hva innebærer det å få rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 

I høringen foreslo departementet at den nye bestemmelsen innebærer en rett for deltidsansatte til å få fastsatt 
en stilling tilsvarende gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i løpet av referanseperioden på 12 måneder. 

I høringen er det reist spørsmål ved hva innholdet i den utvidede stillingen skal være. Flere av 
høringsinstansene har blant annet tatt opp problemet med å avgjøre hvilken stillingsprosent den deltidsansatte 
skal ha rett til dersom vedkommende har hatt varierende omfang av merarbeid i løpet av tolvmånedersperioden. 
Unio og NSF mener i den forbindelse at gjennomsnittsberegnede, 
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 utvidede stillinger bør avrundes oppover til hele og hensiktsmessige stillingsbrøker. 

I høringsrunden har også blant annet Spekter og Helse Sør-Øst stilt spørsmål ved hvordan den utvidede 
arbeidstiden skal fordeles. 

LO mener det er behov for en ny formulering i lovteksten for å presisere innholdet i den utvidede stillingen i 
henhold til departementets klargjøringer i høringsbrevet. LO mener det er en stor fordel om en slik klargjøring 
også kan presiseres i lovforslaget, for å unngå unødvendige misforståelser og tvister på arbeidsplassen og i 
Tvisteløsningsnemnda. LO foreslår på denne bakgrunn følgende presisering (i kursiv) i lovteksten: 

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid i mer enn 12 måneder, har rett til utvidet 
stilling tilsvarende gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i denne perioden og tilsvarende det arbeid som 
vedkommende utførte i tilknytning til merarbeidet. 

YS, Unio og NSF er skeptiske til forslaget i høringsnotatet om at retten til utvidet stilling skal reflektere den 
reelle arbeidstiden med hensyn til hvilke type vakter de deltidsansatte har hatt i den aktuelle 
tolvmånedersperioden. De viser til at det merarbeid som gir grunnlag for å utvide stillingen ofte vil ha flere 
ubekvemme vakter enn den normale grunnturnusen. Med den innretning på bestemmelsen som departementet 
legger til grunn, frykter Unio og NSF at mange deltidsansatte ikke vil se seg tjent med å kreve 
stillingsutvidelse, fordi de ikke ønsker å binde stillingsøkningen til flere ubekvemme vakter. 

KS mener det er avgjørende at arbeidsgiver innenfor styringsretten kan fordele arbeidsoppgaver og innhold i 
den utvidede stillingen. KS mener at det ikke kan være slik at arbeidstaker kan velge type vakter som skal 
utføres eller hvilket arbeidssted stillingen skal tilknyttes. KS og Bedriftsforbundet påpeker at arbeidsgiver må 
kunne pålegge arbeidstakere å utføre det arbeid som det er behov for i den utvidede stillingsprosenten. Flere av 
arbeidsgiverorganisasjonene, NHO, KS, Virke og Spekter med flere, påpeker at det merarbeid som gir grunnlag 
for retten til utvidet stillingsprosent, ofte vil være knyttet til sykefravær, permisjoner mv. og derfor ikke er 
påregnelig. Ekstravakter på grunn av akutt sykefravær oppgis som typisk eksempel på dette. Spekter mener 
konsekvensen av dette kan bli at arbeidsgiver ikke vil kunne nyttiggjøre seg den utvidede stillingen, samtidig 
som behovet for merarbeid fortsatt vil være til stede. Spekter uttaler i den forbindelse at: 

En forutsetning for at forslaget skal ha noen mulighet for å fungere, er derfor at den utvidede tiden kan 
holdes utenfor arbeidsplanen, og disponeres etter tilkalling, slik Høyesteretts førstevoterende foreslår i 
ambulansedommen. 

Departementet la i høringen til grunn at det ikke anses hensiktsmessig å innføre et minstekrav til hvor stor 
prosentvis utvidelse av stillingen som de deltidsansatte kan fremme krav om etter bestemmelsen. Blant 
høringsinstansene, støtter LO, Unio, NITO, NSF og Arbeidstilsynet departementets vuderinger og konklusjon på 
dette punkt. KS og Bedriftsforbundet mener det bør være en nedre grense, og antyder en minstegrense på 
henholdsvis 20 eller 30 prosent stillingsutvidelse. 
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4.4.3.5 Tvisteløsningsnemnda og rettsvirkninger ved brudd på bestemmelsen 
Unio, NITO, NSF, Den norske jordmorforening, Arbeidstilsynet, JURK og Juss-Buss støtter forslaget i 

høringen om at tvister etter bestemmelsen kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. 

KS mener at Tvisteløsningsnemnda ikke er egnet til å avgjøre tvister etter den foreslåtte bestemmelsen. KS 
begrunner sitt syn med at egen erfaring med krav etter fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd og 
den ulovfestede læren tilsier at det vil bli uhensiktsmessig og unødig tidkrevende for Tvisteløsningsnemnda å 
vurdere om vilkåret «jevnlig» er oppfylt. 

Det var ikke merknader til departementets forslag til en bestemmelse som gjør det mulig for domstolene etter 
krav fra arbeidstaker å avsi dom for ansettelse i stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 
 
 
4.4.4 Departementets vurdering og forslag 
 
 
4.4.4.1 Lovfestet rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid 

Undersøkelser viser at mange deltidsansatte jobber jevnlig og over tid utover avtalt arbeidstid, se omtale 
under punkt 4.1.1. Situasjoner der deltidsansatte både ønsker mer arbeid og jobber mer enn avtalt, er uønsket og 
unødvendig. I Arbeidslivsmeldingen varslet regjeringen at departementet vil utrede en ny bestemmelse som tar 
tak i dette. På denne bakgrunn ble det i høringsrunden foreslått en rett til utvidet stilling for deltidsansatte 
tilsvarende deres faktiske arbeidstid. 

Høringsinstansene på arbeidstakersiden og Arbeidstilsynet mener at forslaget vil bidra til 
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 enklere prosesser og senke terskelen for deltidsansatte til å fremme slike krav. Flere av høringsinstansene på 
arbeidsgiversiden er negative fordi de mener regelen slik den er formulert i høringen er komplisert og 
utfordrende for arbeidsgiverne å forstå og praktisere. Det anføres også at en slik bestemmelse er unødvendig 
under henvisning til at de deltidsansatte allerede har et tilstrekkelig vern i dagens fortrinnsrettsbestemmelse, 
regler om midlertidig ansettelse osv. 

Fortrinnsrettsbestemmelsen som ble innført i arbeidsmiljøloven § 14-3 med virkning fra 2006, gir kvalifiserte 
deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at det foretas nyansettelser i virksomheten. Fortrinnsretten 
er imidlertid betinget av at det foreligger en ledig stilling eller del av stilling. I praksis jobber mange 
deltidsansatte jevnlig utover avtalt arbeidstid slik at det får karakter av en fast ordning, uten at det samtidig 
foretas nyansettelser i virksomheten. I slike situasjoner har de deltidsansatte ikke mulighet til å benytte seg av 
fortrinnsretten til å få utvidet stillingen sin. 

Departementet mener derfor at gode grunner taler for å lovfeste retten til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid. Departementet mener at en slik rett for deltidsansatte vil kunne bidra positivt til at flere av de som i 
dag er i uønsket deltid får rett til stillingsandel tilsvarende faktisk arbeidstid. En slik bestemmelse vil også 
kunne bidra til at arbeidsgiver får bedre oversikt og blir mer bevisst bruken av merarbeidet, og inngår avtaler 
med ansatte i deltidsstillinger ved økt arbeidsbelastning. 

Departementet viser til at arbeidstakere allerede etter gjeldende rett har krav på at den skriftlige 
arbeidsavtalen reflekterer den faktiske arbeidstiden. Ulempen for den enkelte arbeidstaker er at dette vil kreve 
en rettslig prosess dersom arbeidsgiver ikke aksepterer et krav om utvidet stillingsprosent. For de fleste 
arbeidstakere er imidlertid terskelen høy for å gå til søksmål mot sin egen arbeidsgiver, og en rettslig prosess er 
også forbundet med stor risiko både økonomisk og sosialt. En ny regel som lovfester retten til stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte, samtidig som avgjørelsesmyndigheten ved eventuell tvist 
legges til Tvisteløsningsnemnda, vil ikke innebære noen helt ny rettighet. Tanken er å klargjøre og styrke 
deltidsansattes rettsstilling og bidra til en enklere prosess for de som ønsker å fremme et slikt krav. En slik regel 
vil særlig være til fordel for kvinner, som er sterkt overrepresentert blant de deltidsansatte som ønsker å få økt 
sin stillingsandel. 

Departementet foreslår at en slik regel tas inn i en ny § 14-4 a om rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende 
faktisk arbeidstid. 
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4.4.4.2 Vilkår om «arbeid utover avtalt arbeidstid» 

Når deltidsansatte arbeider utover sin avtalte arbeidstid, kan dette ha mange benevnelser, som merarbeid, 
overtid, ekstraarbeid, vikararbeid osv. Departementet opprettholder forslaget fra høringen om en bestemmelse 
som gir rett for deltidsansatte til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid når vedkommende jevnt over tid har 
utført arbeid utover avtalt arbeidstid. Flere av høringsinstansene har etterlyst en klargjøring av hva som ligger i 
kriteriet «arbeid utover avtalt arbeidstid», særlig om forholdet til midlertidige ansettelser. 

Det bestemmelsen tar sikte på å omfatte, er jevnlig ekstraarbeid utover den stillingsandel den deltidsansatte 
formelt har. Den typiske situasjonen vil være der arbeidstaker arbeider «ekstravakter» utover avtalen, eller av 
andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling, såkalt merarbeid. Årsaken til ekstraarbeidet er for så vidt 
uten betydning. Bestemmelsen skal derfor gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller 
andre forhold som begrunner behovet. Samtidig må bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt 
en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt. Et eksempel kan være en 
deltidsarbeidende med 50 prosent stilling som for en periode dessuten er ansatt i et vikariat i 50 prosent for en 
kollega som er i foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil arbeidstaker (for en tid) ha avtalt arbeidstid tilsvarende 
full stilling; tilleggsstillingen kan således ikke anses som «arbeid utover avtalt arbeidstid». 

Det er samtidig ikke meningen at retten skal kunne uthules av at typiske ekstravakter konstrueres som 
enkeltstående midlertidige ansettelser. Departementet legger til grunn at det her vil måtte foretas 
grenseoppganger i praksis. I den forbindelse bør arbeidets varighet og dets karakter av å dekke en 
«merarbeidssituasjon"/om det fremstår som ekstraarbeid, være sentralt. 

Departementet understreker for ordens skyld at den foreslåtte bestemmelsen ikke er ment å begrense 
deltidsansatte arbeidstakeres rettigheter etter andre regler, for eksempel i forbindelse krav fra midlertidig 
ansatte om rett til fast ansettelse. Også i en slik sammenheng kan det etter omstendighetene reises spørsmål om 
hvor stor stilling vedkommende har krav på, jf. for eksempel Rt-2006-1158 («Ambulansedommen»). 

Side 77 

 
 
 
4.4.4.3 Beregningsperiode på 12 måneder 

I høringen foreslo departementet en beregningsperiode på 12 måneder, det vil si en rett for deltidsansatte til å 
få utvidet sin stillingsprosent dersom de i 12 måneder jevnlig har arbeidet utover deres avtalte arbeidstid. 

Høringsinstansene fra arbeidstakersiden mener i hovedsak at 12 måneder er en hensiktsmessig lengde på 
beregningsperioden. Arbeidstilsynet støtter også forslaget om 12 måneder. NITO mener at perioden er for lang 
og foreslår en beregningsperiode på 9 måneder. 

Arbeidsgiverorganisasjonene mener at 12 måneder er en for kort tid i denne sammenheng. NHO og Spekter 
påpeker at 12 måneder er for kort til at det kan dannes et bilde av det varige behovet for arbeidskraft. For å 
kunne vurdere om den faktiske tilknytningen er fast nok i det konkrete tilfelle, mener KS at 2 år er mer 
hensiktsmessig. Virke og Bedriftsforbundet mener at beregningsperioden bør være 4 år for å sikre en 
harmonisering med reglene om fortrinnsrett i § 14-3 og fireårsregelen ved midlertidig ansettelse i § 14-9. 

Beregningsperioden må være av en slik lengde at det gir god oversikt over det reelle behovet for 
arbeidskraft/merarbeid i virksomheten, og som samtidig tar høyde for midlertidige svingninger med blant annet 
ferier og eventuelle topper i arbeidet eller spesielle situasjoner, som er de faktorer som oftest utløser merarbeid. 

En regel om tolv måneders beregningsperiode vil kunne være med på å markere hva som er akseptabel 
maksimum varighet for et jevnlig bruk av merarbeid for deltidsansatte. En slik regel vil kunne bidra til å 
begrense «evigvarende» eller fast innarbeidet bruk av merarbeid uten at dette er blitt reflektert i arbeidsavtalen 
mellom partene. Samtidig er det en viss fare for at det kan bli arrangert korte avbrudd eller såkalt «lufting» av 
arbeidstakere i perioder for å omgå tolvmånedersperioden. Departementet vil i den forbindelse presisere at 
tilfeller med avbrudd i en ellers fast og varig praksis med bruk av merarbeid, vil kunne bli vurdert som bevis 
for en omgåelse av stillingsvernet. 
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Etter departementets syn må en beregningsperiode på 12 måneder, som foreslått i høringen, anses 
tilstrekkelig lang til å kunne vurdere hvorvidt merarbeidet er av mer «permanent» karakter og således gi 
grunnlag for rett til stilling tilsvarende den deltidsansattes faktiske arbeidstid. 

I høringsrunden har flere av høringsinstansene bedt om en klargjøring med hensyn til hvilket tidspunkt som 
skal være utgangspunkt for beregning av tolvmånedersperioden. For å unngå enhver tolkningstvil på dette 
punkt foreslår departementet at det presiseres i lovteksten at referanseperioden på 12 måneder skal regnes 
tilbake i tid fra det tidspunkt da den deltidsansatte fremmet krav om rett til stilling etter bestemmelsen. 

Departementet foreslår at arbeidstaker selv i melding/søknad til arbeidsgiver må fremsette krav om stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid og oppgi grunnlaget for sitt krav. Det er ikke foreslått noen formkrav for et slikt 
krav fra arbeidstaker. Det vises til at lønnsslipper og arbeidsplaner kan være relevant dokumentasjon, og i følge 
arbeidsmiljøloven § 10-7 plikter arbeidsgiver å føre oversikt over arbeidstakers faktiske arbeidstid. 
 
 
4.4.4.4 Merarbeidet må ha vært utført «jevnlig» 

Merarbeid skal ifølge loven ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. 
Det innebærer et utgangspunkt om at merarbeid som utføres av deltidsansatte verken skal vare over et for langt 
tidsrom eller gjenopptas i alt for stor utstrekning. Dersom en deltidsansatt har utført merarbeid jevnlig i samme 
virksomhet i over 12 måneder, indikerer det et stabilt behov for denne arbeidskraften og det er rimelig at det 
skal gi grunnlag for en rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Departementet foreslo på denne bakgrunn i 
høringsbrevet at merarbeidet må ha vært utført «jevnlig» de siste 12 måneder for at dette skal utløse en rett etter 
bestemmelsen. 

Flere av høringsinstansene har bedt om at det må utdypes nærmere hva som ligger i kriteriet «jevnlig». 
Departementet mener at vilkåret må vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor både hyppighet 
og stabilitet i bruk av merarbeidet vil være sentrale momenter. Kriteriet «jevnlig» krever at merarbeidet må 
være av et visst omfang og ha en viss hyppighet. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig dersom merarbeidet bare 
utøves rent sporadisk. Det vil videre ikke være tilstrekkelig at den deltidsansatte utfører merarbeid i forbindelse 
med ferieavvikling, ved sesongtopper eller lignende. Det må også være et visst innslag av merarbeid i den 
løpende driften i virksomheten. I kriteriet «jevnlig» ligger det også at det må dreie seg om en noenlunde stabil 
bruk av merarbeid. Et typisk eksempel vil være en deltidsansatt som har avtale om å arbeide 4 dager i uken, 
men som i tillegg har jobbet fast en dag ekstra i uken, og derved i realiteten har hatt en full stilling. På den 
annen side bør det ikke være avgjørende at merarbeidet nødvendigvis er spredt jevnt utover hele 
referanseperioden. Spørsmålet vil være om 
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 merarbeidet i det store og hele fremstår som en etablert praksis i den aktuelle tolvmånedersperioden, uavhengig 
av om omfang og hyppighet varierer noe innenfor perioden. 
 
 
4.4.4.5 Begrensning dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid 
ikke lenger foreligger 

I høringen var det ikke foreslått unntak fra eller begrensninger i deltidsansattes rett til stilling i samsvar med 
faktisk arbeidstid. Slik vilkårene for rett til stilling var formulert i høringsforslaget, innebar det at deltidsansatte 
får et ubetinget krav på en stillingsprosent som tilsvarer gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i 
beregningsperioden. 

Flere av høringsinstansene på arbeidsgiversiden har tatt til ordet for at det behov for en bestemmelse som 
begrenser adgangen til å påberope en rett til utvidet stilling i situasjoner der dette vil føre til vesentlig ulempe 
for virksomheten. 

Departementet mener at det er behov for en sikkerhetsventil som kan bidra til å hindre urimelige utslag av 
retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i konkrete tilfeller. Departementet ønsker ikke å foreslå en vid 
skjønnsmessig unntaksbestemmelse basert på en skjønnsmessig urimelighetsvurdering. Departementet finner 
derimot på bakgrunn av høringsuttalelsene at det kan være behov for å foreslå en begrensning for de tilfellene 
der virksomheten ikke lenger vil ha behov for merarbeidet i tiden framover. 
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Departementet foreslår at det tas inn en presisering i lovteksten om at retten til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid ikke skal gjelde dersom «arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger 
foreligger». Det kan og tenkes at virksomheten kan begrunne et mindre behov for merarbeid framover med at 
det i mellomtiden har vært nødvendig med nedbemanning, eventuelt at nedbemanning eller permitteringer er 
sannsynlig i nær fremtid. Det kan og tenkes å være tilfeller der merarbeidet har vært nødvendig i den aktuelle 
perioden for å dekke behovet mens andre kollegaer har hatt redusert arbeidstid etter § 10-2. Departementet 
finner det ikke hensiktsmessig å fastsette konkrete krav til hvilken dokumentasjon som arbeidsgiver må legge 
fram. Arbeidsgiver vil i praksis måtte fremlegge informasjon som gjør det mulig for arbeidstaker og eventuelt 
Tvisteløsningsnemnda å etterprøve. Det avgjørende vil være hvorvidt og i hvilken grad arbeidsgiver kan 
sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har behov for merarbeidet i tiden framover. Dersom arbeidsgiver 
kan dokumentere at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, eksempelvis at kun 50 prosent av 
merarbeidet trengs neste år, innebærer dette at den deltidsansatte vil ha krav på stilling tilsvarende resten. 
 
 
4.4.4.6 Hva innebærer det å få rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 

Deltidsansatte som oppfyller vilkårene etter bestemmelsen har rett til stilling i samsvar med det merarbeidet 
som er utført. Det innebærer en rett til stilling med samme omfang (stillingsstørrelse), arbeidssted og vakter 
tilsvarende merarbeidet vedkommende har utført i løpet av beregningsperioden. 

Flere høringsinstanser tar opp problemet med å avgjøre hvilken stillingsprosent den deltidsansatte skal ha rett 
ansettelse i, ettersom mange vil kunne ha hatt varierende omfang merarbeid i løpet av beregningsperioden. 
Lignende spørsmål er reist for det tilfelle at vedkommende arbeidstaker har utført vakter på ulike tider av 
døgnet og/eller på flere ulike avdelinger, samt vakter som er utført på tilkalling. Departementet ser at det i slike 
tilfeller vil kunne by på utfordringer å avgjøre stillingsomfang og plassering av arbeidstid som skal tilsvare det 
utførte merarbeidet. Departementet vil imidlertid påpeke at bestemmelsen vil fordre at et spesifikt 
stillingsomfang blir fastsatt. Resultatet kan derfor ikke bli at arbeidstaker anses som fast ansatt tilkallingshjelp 
uten nærmere definert og forutsigbar samlet arbeidstid (for eksempel ekstrahjelp ved behov), jf. også 
Ot.prp.nr.54 (2008–2009) punkt 6.1.5. 

I første omgang vil det være opp til partene å stipulere stillingsstørrelsen i samsvar med merarbeidet i den 
aktuelle perioden. Dersom partene ikke blir enige kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for 
avgjørelse. Etter departementets oppfatning vil det ofte være naturlig å ta utgangspunkt i en 
gjennomsnittsberegning for å reflektere reell situasjon/arbeidstid i beregningsperioden. Det bør imidlertid være 
åpent for å benytte et visst skjønn i vurderingen, og departementet opprettholder derfor ikke forslaget fra 
høringen om at en bestemt gjennomsnittsberegning skal legges til grunn i denne forbindelse. 

Bestemmelsen skal ikke forstås slik at en deltidsansatt selv har adgang til å velge hvor stor stillingsbrøk/andel 
hun eller han ønsker å utvide sin ordinære stillingsprosent med ut fra egne preferanser, selv om ønsket 
stillingsbrøk ligger innenfor rammen av det faktiske merarbeidet. En deltidsansatt som gjør krav gjeldende etter 
bestemmelsen, 
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 må i utgangspunktet akseptere å ta ut (hele) den stillingsutvidelse som tilsvarer det reelle merarbeidet. «Full 
stilling» vil likevel representere et tak for hva arbeidstaker kan kreve og eventuelt må akseptere. Bestemmelsen 
er likevel ikke til hinder for at partene kan avtale en mindre utvidelse av stillingen enn hva arbeidstaker har rett 
til etter lovparagrafen. 

Departementet påpeker at deltidsansatte som oppfyller vilkårene etter bestemmelsen ikke fritt skal kunne 
velge hvilket sted eller avdeling hun eller han skal utføre arbeidet i den utvidede stillingen. Dersom merarbeidet 
som har lagt grunnlaget for utvidet stilling har vært utført på et eller flere andre steder/avdelinger enn der 
arbeidstaker har sitt hovedarbeidssted, må den deltidsansatte akseptere at arbeidsgiver fortsatt velger å bruke 
vedkommende på forskjellige steder/avdelinger i virksomheten. Det betyr samtidig at arbeidstaker også må 
akseptere samme omfang av ubekvemme vakter dersom arbeidsgiver ønsker og har behov for dette. 

Departementet kan ikke se at det foreligger sterke grunner for å innføre noe minimumskrav til merarbeidets 
omfang, eller at stillingens størrelse skal avrundes oppover til «runde» brøker. Departementet legger i likhet 
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med Arbeidstilsynet vekt på at selv mindre prosentvise økninger vil kunne utgjøre stor forskjell for den enkelte 
deltidsansatte. 
 
 
4.4.4.7 Tvisteløsningsnemnda og rettsvirkninger ved brudd på bestemmelsen 

I høringen ble det foreslått at tvister etter bestemmelsen kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for 
avgjørelse. Det ble også foreslått en regel vedrørende krav om erstatning ved brudd på bestemmelsen, 
tilsvarende som ved brudd på fortrinnsrettsbestemmelsen i § 14-3. 

Forslagene har fått bred støtte fra høringsinstansene og foreslås videreført i lovforslaget som fremmes i denne 
lovproposisjonen. En tvisteløsningsordning vil gi grunnlag for en raskere, enklere og mer spesialisert 
behandling av konflikter som bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Dersom tvist bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse, skal nemnda ta stilling til hvorvidt 
vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Først etter at tvisten er prøvet av Tvisteløsningsnmenda har partene 
adgang til å bringe tvisten til avgjørelse for domstolene, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2. 

Dersom domstolen kommer til at vilkårene for rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid er til stede, skal 
domstolen etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for slik stilling, jf. forslag til ny § 14-4 b. I høringen var det 
lagt inn en åpning for at domstolene kan avvise et slikt krav dersom det anses urimelig for arbeidsgiver. Denne 
urimelighetsreservasjonen anses ivaretatt ved den begrensningen som foreslås tatt inn i bestemmelsen i § 14-4 
a, og tas derfor ikke inn her. 
 
 
4.5 Økt kunnskap om fortrinnsrett for deltidsansatte 

Arbeidsmiljøloven § 14-3 fastsetter at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver 
foretar ny ansettelse i virksomheten. 
 
 
4.5.1 Forslag på høring 

I høringsbrevet drøftet departementet behovet for økt kunnskap om fortrinnsretten til utvidet stilling både hos 
arbeidsgiver, de tillitsvalgte og hos arbeidstakere som ønsker økt stilling. 

Departementet ba om høringsinstansenes syn på et mulig forslag om å pålegge arbeidsgiver en plikt til å 
innkalle interesserte, fortrinnsberettigede søkere i virksomheten til en samtale/intervju blant annet for å avklare 
hvorvidt vilkårene for fortrinnsrett er oppfylt. En slik regel ble foreslått tatt inn som et nytt tredje ledd i 
arbeidsmiljøloven § 14-3 og formulert slik: 

Dersom en deltidsansatt gjør sin fortrinnsrett etter denne bestemmelsen gjeldende, skal arbeidsgiver 
avholde en samtale med vedkommende for å avklare at betingelsene etter denne bestemmelsen er oppfylt. 

 
 
4.5.2 Høringsuttalelser 

LO, Unio, YS, Akademikerne, NITO, NSF, NJ, KA, Den norske jordmorforening, Norsk 
lokomotivmannsforbund og LDO støtter forslaget. 

LO mener den deltidsansatte bør kunne la seg bistå av tillitsvalgte eller annen rådgiver. 

YS mener den foreslåtte bestemmelsen vil bidra til færre klager til Tvisteløsningsnemnda. 

Unio og NSF mener at det vil kunne bidra til en ryddigere saksbehandling. De viser til at i saker for 
Tvisteløsningsnemnda ser de ofte at arbeidsgiver og arbeidstaker har svært ulikt syn på muligheten for 
stillingsutvidelse, uten at det framgår at dette er nærmere diskutert mellom partene. De mener derfor at en 
samtale vil kunne bidra til at flere saker finner sin løsning lokalt. 
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 Unio og NSF mener organisering og tilpasning av turnus må inngå i samtalen. Unio og NSF mener videre at 
det må føres referat fra samtalen. 

Den norske jordmorforening mener det må være anledning for arbeidstaker til å ta med tillitsvalgte til en slik 
samtale, og foreslår at § 14-3 nytt tredje ledd formuleres slik: 

Dersom en deltidsansatt gjør sin fortrinnsrett etter denne bestemmelsen gjeldende, skal arbeidsgiver 
avholde en samtale med vedkommende for å avklare at betingelsene etter denne bestemmelsen er oppfylt. 
Arbeidstaker har rett til å ha med seg arbeidstakers tillitsvalgte på en slik samtale. 

Arbeidstilsynet stiller spørsmål ved i hvilken grad bestemmelsen er praktikabel, især for større virksomheter. 

NHO, KS, Spekter, Virke, SAMFO, Norges Taxiforbund og Bedriftsforbundet er imot forslaget. 

NHO mener dette forslaget går for langt ned i detaljnivå, og kan ikke se at det er godtgjort behov for 
bestemmelsen. I tillegg mener NHO at bestemmelsen vil skape merarbeid som medfører betydelige kostnader, 
vil kunne øke konfliktnivået, samt skape ubalanse i regelverket i forhold til andre fortrinnsrettsbestemmelser. 

KS går imot forslaget, og mener en slik bestemmelse vil være byråkratisk og lite fleksibel. KS mener det må 
være opp til hver enkelt virksomhet å bestemme i hvilken form en tilbakemelding skal gis, og går derfor imot 
lovforslaget slik det foreligger. Dersom bestemmelsen vedtas, mener KS at skriftlig tilbakemelding må 
sidestilles med samtale, og at dette må fremgå av lovteksten. 

Spekter viser til at mange virksomheter i dag har gode elektroniske systemer (intranett og webbaserte 
stillingsbaser) som gir alle ansatte oppdatert informasjon om stillinger og rettigheter. Det vil ifølge Spekter ikke 
være praktisk gjennomførbart å informere den enkelte personlig utover dette. Dersom man med personlig 
mener at hver enkelt skal kontaktes og holdes løpende informert om ledige stillinger direkte via sin leder, vil 
dette i følge Spekter i mange virksomheter innebære en betydelig arbeidsoppgave og et kraftig tilbakeskritt 
dersom slik informasjon skal gjøres manuelt. 

Virke støtter ikke forslaget. De hevder at en slik ordning vil virke byråkratiserende og innebære 
forskjellsbehandling av ulike grupper fortrinnsberettigede. Virke mener den foreslåtte bestemmelsen vil føre til 
merkostnader av betydning for arbeidsgiver. Virke hevder at en obligatorisk plikt til å gjennomføre intervju 
med deltidsansatte som gjør fortrinnsretten gjeldende, vil innebære en usaklig forskjellsbehandling av andre 
fortrinnsberettigede. 

SAMFO mener forslaget vil medføre økte kostnader og byråkrati, uten å samtidig være et effektivt 
virkemiddel. SAMFO mener at dersom det er arbeidsgivers vurdering at arbeidstaker ikke er kvalifisert for 
stillingen, eller at det finnes andre deltidsansatte som er bedre kvalifisert, vil det være unødvendig å 
gjennomføre samtaler slik bestemmelsen foreslår. 

Bedriftsforbundet ser på en plikt til å avholde samtaler med alle deltidsansatte som søker en stilling som et 
inngrep i den rett arbeidsgiver har til å lede og organisere virksomheten, samt noe som vil føre til unødige 
merkostnader, ettersom man ikke vil ha mulighet til å unnlate å gjennomføre møter med søkere som ikke er 
kvalifisert for stillingen. 

Norges Taxiforbund mener det er unødvendig å kalle inn alle søkere til intervju, da virksomheten 
forutsetningsvis må antas å kjenne den enkeltes kompetanse og mulighet til å fylle den ledige stillingen. 
 
 
4.5.3 Departementets vurdering og forslag 

Departementet forslo i høringsbrevet en plikt for arbeidstaker til å innkalle arbeidstakere som gjør 
fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-3 gjeldende, til samtale/ intervju. 

I høringsrunden har flere arbeidsgiverorganisasjoner pekt på at forslaget medfører betydelige kostnader, at 
det kan øke konfliktnivået og skape ubalanse i regelverket i forhold til andre fortrinnsrettsbestemmelser. Flere 
høringsinstanser mener forslaget fører til økt byråkrati, uten samtidig å være et effektivt virkemiddel mot 
ufrivillig deltid. Det pekes også på at forslaget «er i strid med Regjeringens erklærte kamp mot skjemavelde og 
for forenkling for bedriftene». 

Når det gjelder høringsuttalelsene om økte kostnader og byråkrati, viser departementet til at arbeidsgiver 
uansett må foreta en reell behandling når en deltidsansatt hevder fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-3. 
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Departementet antar at det i en slik behandling av en sak der en arbeidstaker har fremmet krav om fortrinnsrett, 
vil være naturlig å snakke med arbeidstakeren. 

Departementet vil videre peke på at det i de fleste tilfeller vil det være et begrenset antall fortrinnsberettigede 
som gjør sin rett gjeldende til en konkret stilling. Departementet kan derfor ikke 
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 se at en plikt til å drøfte kravet om fortrinnsrett med arbeidstaker vil medføre vesentlige økte kostnader og 
merarbeid, utover det som allerede følger av en ordinær ansettelsesprosess, hvor intervju av aktuelle kandidater 
vanligvis inngår. Departementet viser også til at avgjørelsen om fortrinnsrett til utvidet stilling kan være svært 
viktig for den enkelte arbeidstaker. 

Departementet viser i denne forbindelse til bestemmelsen om drøfting i arbeidsmiljøloven § 15-1, som lyder: 
Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes 

med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både 
grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal 
drøftes. 

Departementet mener at deltidsansattes behov for å få utvidet stillingen sin i tilfeller hvor de kan gjøre 
fortrinnsretten gjeldende, er et viktig hensyn å ivareta, på samme måte som hensynet til arbeidstaker er det ved 
oppsigelse. En bestemmelse om drøfting når arbeidstakere gjør fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-3 
gjeldende, vil styrke arbeidstakernes mulighet til å få sine krav behandlet på en ordentlig måte. En slik plikt til 
drøfting kan dermed bidra til å gjøre fortrinnsretten mer reell. 

KS har subsidiært anført at skriftlig tilbakemelding må sidestilles med samtale, og at dette må fremgå av 
lovteksten. Departementet mener en enveisinformasjon som en skriftlig tilbakemelding i hovedsak ikke er tråd 
med hensikten med bestemmelsen. I saker hvor det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om 
hvorvidt arbeidstakeren er kvalifisert for en stilling, eller der det vil medføre «vesentlig ulempe» å utvide 
stillingen, er det nettopp drøfting mellom partene som kan bidra til å avklare muligheter og begrensninger. På 
den måten kan de sammen forsøke å finne frem til de eventuelle løsninger i de enkelte situasjonene. Det er 
ønskelig at arbeidsgivere også i ansettelsessaker hvor det er fortrinnsberettigede blant søkerne, behandler saken 
på en god måte, og at en plikt til å drøfte saken med den ansatte vil i så måte kunne bidra til en ryddigere 
saksbehandling. 

Flere av høringsinstansene er enige med departementet i at det er hensiktsmessig at partene har en plikt til å 
sette seg ned og diskutere muligheter og løsninger for hvordan den deltidsansattes eksisterende stilling kan 
kombineres med den ledige stillingen, eller deler av denne. Undersøkelser Fafo har gjort viser også at det i 
saker for Tvisteløsningsnemnda er tilfeller der arbeidsgiver og arbeidstaker har ulike syn på hva som er 
muligheten for stillingsutvidelse, uten at det fremgår at dette er nærmere diskutert mellom partene. 

Bestemmelsen fastsetter at arbeidsgiver skal drøfte kravet om fortrinnsrett med den enkelte arbeidstaker. Det 
er ikke krav om at spørsmål knyttet til fortrinnsretten skal drøftes også med tillitsvalgte. Bestemmelsen er 
imidlertid ikke til hinder for at arbeidstaker tar med seg tillitsvalgte på drøftingene dersom arbeidstaker selv 
ønsker det. 

Departementet mener derfor at en plikt for arbeidsgiver til å gjennomføre drøftinger med arbeidstakere er et 
egnet virkemiddel for å få partene lokalt til å møtes og diskutere mulige gode løsninger. Departementet foreslår 
at det ikke fastsettes konkrete krav til innholdet i drøftingene. En bestemmelse med konkrete krav vil ikke 
kunne være uttømmende, og kan tvert imot virke begrensende for hva som skal tas opp. Departementet legger 
vekt på at drøftingene skal omhandle selve kravet som er fremmet om fortrinnsrett til utvidet stilling, men også 
om det er mulighet for å gjøre tilpasninger som er nødvendige for at arbeidstaker kan få utvidet stilling. Det vil 
variere hvilke problemstillinger som må drøftes. 

Departementet viser til at en plikt til å drøfte kravet med arbeidstakere som har gjort fortrinnsretten 
gjeldende, kan bidra til at arbeidsgiver og arbeidstakere sammen finner gode løsninger for hvordan en utvidelse 
av stillingen eventuelt kan finne sted, eller avklare spørsmål knyttet til om arbeidstakerne er kvalifiserte. 

Departementet vil understreke at det ikke settes konkrete krav til hvordan drøftingene skal gjennomføres. Det 
innebærer at selv om det i utgangspunktet ikke er ønskelig, vil det også kunne være tilstrekkelig å gjennomføre 
drøftingen for eksempel på telefon eller via videokonferanse. 
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Departementet foreslår at følgende bestemmelse tas inn som ny § 14-3 tredje ledd: 
Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal 

spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke 
ønsker det. 
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4.5.3.1 Drøftede forslag som ikke ble fulgt opp 

Departementet drøftet i høringsbrevet også en ny bestemmelse om at deltidsansatte skal informeres 
direkte/personlig om ledige stillinger i virksomheten og om fortrinnsretten etter § 14-3. 

Arbeidstakerorganisasjonene støttet forslaget, mens arbeidsgiverorganisasjonene kom med sterke 
innvendinger i høringsrunden. Det ble blant annet pekt på at tiltaket ville føre til unødig byråkrati og merarbeid, 
og at det vil være vanskelig å gjennomføre i praksis. 

Arbeidsdepartementet vil vise til en undersøkelse om fortrinnsretten som Fafo arbeider med på oppdrag fra 
departementet, hvor det framkommer at fortrinnsretten er godt kjent både blant arbeidsgivere og tillitsvalgte 
(Fafo 2013, kommer). 

På bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene vil ikke departementet ta opp forslaget om direkte 
informasjon om ledige stillinger og fortrinnsretten for deltidsansatte etter arbeidsmiljøloven § 14-3. 
Bestemmelsen kan være vanskelig å gjennomføre i praksis, samtidig som den medfører unødig merarbeid og 
kostnader for virksomhetene, og uten at nytten av forslaget er tilstrekkelig til å gjøre kostnadene ved forslaget 
rimelige. 
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Prop.83 L (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. 
(søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og 

ufrivillig deltid) 
 
 

Tittel Prop.83 L (2012–2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for 
fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) 

Dato 2013-03-15 
Utgiver Arbeidsdepartementet 
Sidetall 95 
Korttittel Prop.83 L (2012–2013) 
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Kapittel 6 Merknader til de enkelte bestemmelser 
 
 
6.1 Merknader til endringer i arbeidsmiljøloven 
 
 
[Til § 14-4a ] 

Til ny § 14-4 a første ledd 

Bestemmelsen gir deltidsansatte som jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid de siste tolv månedene rett til 
stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. Det presiseres i lovteksten at referanseperioden 
på tolv måneder skal regnes bakover i tid regnet fra det tidspunkt arbeidstaker fremmet krav etter 
bestemmelsen. 

I følge lovteksten er det «arbeid utover avtalt arbeidstid» som utløser retten til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid. Den typiske situasjonen vil være der arbeidstaker arbeider «ekstravakter» utover avtalen, eller av 
andre grunner arbeider «overtid» i sin deltidsstilling; såkalt merarbeid. Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av 
om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet. Bestemmelsen avgrenses 
mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt. Et 
eksempel kan være en deltidsarbeidende i 50 % stilling som for en periode dessuten er ansatt i et vikariat i 50 % 
for en kollega som er i foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil arbeidstaker (for en tid) ha avtalt arbeidstid 
tilsvarende full stilling; tilleggsstillingen kan således ikke anses som «arbeid utover avtalt arbeidstid.» 

Retten til stilling tilsvarende avtalt arbeidstid skal ikke kunne «omgås» av at typiske ekstravakter konstrueres 
som enkeltstående midlertidige ansettelser. Departementet legger til grunn at det her vil måtte foretas 
grenseoppganger i praksis, og at arbeidets varighet og dets karakter av å dekke en «merarbeidssituasjon"/om det 
fremstår som ekstraarbeid, vil være sentrale momenter i den forbindelse. 

Kravet om «jevnlig» merarbeid innebærer at merarbeidet må ha en viss hyppighet og at det samlet sett må ha 
et visst omfang. Dersom en arbeidstaker for eksempel tar ekstravakter bare i forbindelse med arbeidstopper, ved 
ferieavvikling eller i forbindelse med typiske sesongsvingninger, vil dette ikke være tiltrekkelig. Det vil kreves 
innslag av merarbeid i den løpende driften. På den annen side må ikke merarbeidet nødvendigvis være 
tilnærmet likt fordelt over hele tolvmånedersperioden. Hovedpoenget er at bruken av merarbeid i det store og 
hele skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle referanseperioden. Det må foretas en konkret vurdering i 
den enkelte sak, eventuelt av Tvisteløsningsnemnda dersom tvisten bringes dit. 

Bestemmelsen skal ikke forstås slik at en deltidsansatt selv har adgang til å velge hvor stor stillingsbrøk/andel 
hun eller han ønsker å utvide sin ordinære stillingsprosent med ut fra egne preferanser, selv om ønsket 
stillingsbrøk ligger innenfor rammen av det faktiske merarbeidet. En deltidsansatt som gjør krav gjeldende etter 
bestemmelsen, må i utgangspunktet akseptere å ta ut (hele) den stillingsutvidelse som tilsvarer det reelle 
merarbeidet. «Full stilling» vil likevel representere et tak for hva arbeidstaker kan kreve og eventuelt må 
akseptere. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at partene kan avtale en mindre utvidelse av stillingen 
enn hva arbeidstaker har rett til etter lovparagrafen. 

Når det gjelder det nærmere innholdet i stillingen, slik som plassering av arbeidstid og arbeidssted, skal dette 
tilsvare innholdet i det merarbeid vedkommende faktisk har utført i den aktuelle perioden. I dette ligger at den 
deltidsansatte ikke selv kan velge hvilket sted eller avdeling hun eller han skal utføre arbeidet. Dersom 
merarbeidet har vært utført på et eller flere andre steder/avdelinger enn der arbeidstaker har sitt 
hovedarbeidssted, må den deltidsansatte akseptere at arbeidsgiver fortsatt velger å bruke vedkommende på 
forskjellige steder/avdelinger i virksomheten. Det betyr også at arbeidstaker må akseptere samme omfang av 
ubekvemme vakter som i merarbeidet, dersom arbeidsgiver ønsker dette. 

Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid gjelder ikke dersom arbeidsgiver kan dokumentere at 
virksomheten ikke har behov for merarbeidet i tiden framover. Det kan for eksempel tenkes at arbeidsgiver kan 
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begrunne forventet mindre bruk av merarbeid på bakgrunn av at det i mellomtiden er foretatt en nedbemanning, 
eventuelt at nedbemanning eller permitteringer er sannsynlig i nær fremtid. Arbeidsgiver må i tilfelle legge 
fram konkret dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har samme behov for 
merarbeidet. Dersom arbeidsgiver dokumenterer at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, for 
eksempel halvparten, vil den deltidsansatte i så fall ha krav på stilling tilvarende det videre behovet. 

Til § 14-4 a andre ledd 

Bestemmelsen fastsetter at tvist etter § 14-4 a første ledd om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid skal 
avgjøres av tvisteløsningsnemnda. Det innebærer at tvist etter § 14-4 a ikke kan bringes inn for domstolene før 
den har vært prøvet for tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2 andre ledd. 
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Arbeidsretten - Dom - AR-2019-11 
 
 

Instans Arbeidsretten – Dom 
Dato 2019-03-13 
Publisert AR-2019-11 
Stikkord Tariffavtalers omfang. Ufravikelighet. Virksomhetsoverdragelse. Etterbetaling. 
Sammendrag Saken gjaldt spørsmål om det var tariffstridig at ISS Facility Services AS i 

forbindelse overtakelse av hotellrenhold gjennom virksomhetsoverdragelse i 2015 
ikke reserverte seg mot å bli bundet av Riksavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd første og andre punktum. Arbeidsrettens flertall kom til lovgiver ved 
innføringen av en deklaratorisk regel om at overdragerens tariffavtale blir bindende 
for erververen ikke hadde grepet inn i de tariffrettslige forpliktelser ny arbeidsgiver 
hadde i medhold av de tariffavtaler som gjelder for erververen på 
overdragelsestidspunktet. Flertallet kom videre til at LO og NHO hadde avklart 
tariffavtalevalget for hotellrenhold utført av renholdsbedrifter slik at dette var 
omfattet av Renholdsoverenskomsten. Renholdsoverenskomsten var etter dette den 
anvendelige tariffavtalen for hotellrenhold. ISS kunne ikke ved å unnlate å 
reservere seg mot Riksavtalen bli bundet av og praktisere lønns- og arbeidsvilkår 
som lå under det som fulgte av Renholdsoverenskomsten. Det tariffrettslige 
etterbetalingskravet ble ikke begrenset på grunnlag av passivitet. Merknader om 
krav om dom overfor NHO og NHO Service og handel som overordnede 
organisasjonsledd. Dissens 4-3. 

Saksgang Saksnr: 6/2018 Lnr.: AR-2019-11. 
Parter Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Arbeidsmandsforbund (Advokat Håkon 

Angell) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. NHO Service og handel 3. ISS 
Facility Services AS (Advokat Margrethe Meder). 

Forfatter Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet, Karin M. Bruzelius, Tor-Arne Solbakken, Niels 
Selmer Schweigaard, Unni Rasmussen og Axel Thuve. 
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Saken gjelder: 
Tariffavtalens ufravikelighet. 
 
(1) Saken gjelder spørsmål om det er tariffstridig at en virksomhet som er bundet av 

Renholdsoverenskomsten, ved overtakelse av hotellrenhold blir bundet ut tariffperioden av 
Riksavtalen etter reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. Saken gjelder også spørsmål om 
virkningene av et eventuelt tariffbrudd. 

 

 
(2) Kort presentasjon av virksomheten i ISS og tariffreguleringen av hotellrenhold 
 

 
(3) ISS Facility Services AS (ISS) leverer tjenester innenfor forretningsområdene renhold, catering, 

kontorstøtte og eiendom. Selskapet har om lag 9000 ansatte i Norge, hvorav 1400 utfører tjenester for 
hotell. Tjenestene som leveres til hotell er blant annet «housekeeping» (renhold og klargjøring av 
hotellrom), «internal cleaning» (renhold av fellesrom mv.), «stewarding» (oppvask) og «handyman» 
(vaktmestertjenester). Tjenestene leveres separat eller som en integrert del av flere tjenester til hotell. 
Tvisten i saken gjelder tjenesten «housekeeping», heretter omtalt som hotellrenhold. 

 

 
(4) ISS er tilsluttet NHO og er bundet på foretaksnivå av Renholdsoverenskomsten mellom LO/Norsk 

Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO/NHO Service og handel. Overenskomsten har ingen særskilt 
omfangsbestemmelse, men det følger av praksis at den gjelder for renholdsbedrifter. 
Renholdsoverenskomsten gjelder for det vesentlige av tjenestene som leveres av ISS. 

 

 
(5) Deler av virksomheten til ISS er også omfattet av Riksavtalen. Riksavtalen gjelder i henhold til 

omfangsbestemmelsen i § 1.1 for «overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet 
og lignende på land». Denne overenskomsten gjelder for ISS' kantinedrift og drift av hoteller. 

 

 
(6) Hotellrenhold kan utføres av hotellene i egenregi eller det kan settes ut på oppdrag til 

renholdsbedrifter. Fra 2007/2008 ble hotellrenhold et satsningsområde for ISS, og i 2010 hadde 
selskapet oppdrag for om lag 30 hotell. Av disse hotellene var om lag halvparten nystartede hotell som 
ikke tidligere hadde utført renhold i egenregi, mens resten var tilfeller hvor ISS gjennom 
virksomhetsoverdragelse overtok hotellrenholdet. I protokoll 16. februar 2012 mellom ISS og NAF 
om avlønning i ISS Hotell Services vises det til at det i lang tid hadde vært uklart hvilken tariffavtale 
som gjaldt for avlønning for hotellrenhold som ISS hadde overtatt driftsansvaret for. ISS og NAF ble 
da enige om en praksis som skilte mellom tilfeller hvor renholdstjenesten ble levert til nye hotell og 
tilfeller hvor tjenesten var virksomhetsoverdratt fra hotellet til ISS: 

« – Hoteller som har ansatte som har blitt virksomhetsoverdratt fra kunde til ISS skal normalt ha 
arbeidsbetingelser etter Riksavtalen. 

- Hoteller som er nye, og som ikke er omfattet av virksomhetsoverdragelse, avlønnes etter 
Renholdsoverenskomsten fra 1. januar. 

Dersom det fra partene i arbeidslivet framkommer føringer som ikke gjør denne ordningen mulig, vil 
dette kunne endres.» 

 

 
(7) Renholdsoverenskomsten ble på grunnlag av dette praktisert for renhold på nystartede hotell. For renholdsarbeid som ble 

overtatt gjennom virksomhetsoverdragelse, var hovedregelen at lønns- og arbeidsvilkårene som fulgte av Riksavtalen ble 
videreført. I praksis skjedde dette ved at ISS ikke reserverte seg mot Riksavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. 
ISS ble på denne måten bundet av Riksavtalen for dette hotellrenholdet. 

 

 
(8) LO besluttet i desember 2012 at renhold og klargjøring av hotellrom skulle følge Renholdsoverenskomsten. NAF krevde på 

denne bakgrunn at Renholdsoverenskomsten skulle anvendes for hotellrenhold uten hensyn til om det gjaldt nystartede hotell 
eller det var renhold overtatt gjennom virksomhetsoverdragelse. ISS avviste kravet. I protokoll fra drøftingsmøte 31. januar 
2013 mellom NAF og ISS heter det: 

«Med bakgrunn i LO-sekretariatets behandling angående avlønning av servicemedarbeidere i 
Housekeepingfunksjonen hvor denne er outsourcet til ISS, kreves det fra SFU sin side at avlønningen skjer i 
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samsvar med grunnlag i Renholdsoverenskomsten. Dette skal også gjelde ved hoteller hvor de ansatte er 
virksomhetsoverdratt og som hittil er avlønnet etter Riksavtalen. 

Resultat av drøftingen: 

ISS kan nå ikke imøtekomme kravet: Dette med grunnlag i at NHO har som standpunkt at all virksomhet 
på hotell skal reguleres etter Riksavtalen. Virksomheten reguleres i dag etter ordningen nedfelt i protokoll 
av 16. februar 2012. NHO har denne ordningen fortsatt til vurdering og ISS må følgelig avvente en 
konklusjon før det tas endelig stilling til kravet.» 

 

 
(9) LO tok deretter opp spørsmålet om overenskomstforhold for hotellrenhold. I brev 28. februar 2013 fra LO til NHO uttales 

det: 

«Flere hotell har virksomhetsoverdratt hotellrenholdet til en renholdsbedrift. Renholdsbedriften som 
overtar hotellrenholdet lar være å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen i henhold til 
arbeidsmiljøloven § 16-2 (2). 

Det betyr at renholdsbedriften blir bundet av to overenskomster for samme type arbeid. Riksavtalen 
(avtale nr. 79) for de ansatte i renholdsbedriften som utfører hotellrenhold og Overenskomst for 
Renholdsbedrifter (avtale nr. 10) for de som utfører renhold andre steder. 

Det er relativt stor forskjell mellom Riksavtalens minstelønnssatser og Renholdsoverenskomstens 
normallønnssatser. Det er derfor grunn til å tro at grunnen til at renholdsbedriften ikke reserverer seg mot 
å bli bundet av Riksavtalen er at de ikke ønsker at de som kommer fra hotellet skal lønnes etter 
Renholdsoverenskomstens satser, noe som i de alle fleste tilfeller vil bety en betydelig lønnsøkning. 

ISS Facility Services er en av renholdsbedriftene dette gjelder. Dette stadfestes i lokal protokoll av 16. 
februar 2012. ... 

LO har i lengre tid drøftet denne praksisen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Etter 
en grundig vurdering av saken har LO kommet til at det er tariffstridig av Renholdsbedriften å la være å 
reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. 

Dette har vi meddelt forbundene og det foreligger nå en ny lokal uenighetsprotokoll i ISS Facility Services 
av 21 januar 2013 der klubben mener at de som utfører hotellrenhold skal avlønnes etter 
Renholdsoverenskomsten. ... 

LO mener at alle renholdere i en renholdsbedrift faller inn under Renholdsoverenskomstens 
omfangsbestemmelse. 

... 

Som det fremkommer av omfangsbestemmelsen, gjelder [Renholds]overenskomsten for ansatte i 
hotell/hotellbransjen. Ikke ansatte i renholdsbedrifter. 

... 

Renholdsoverenskomsten gjelder for ansatte renholdere i renholdsbedrifter/renholdsbransjen. Alle som 
er ansatt i en renholdsbedrift utfører arbeidet ute hos en kunde og kundene kan variere. 

De utskilte arbeidstakerne har fått en ny arbeidsgiver. Fra å være ansatt i et hotell til å være ansatte i en 
renholdsbedrift. Det betyr at de ansatte har byttet bransje og tariffområde. Det uheldige med 
praktiseringen av AML reservasjonsregler er at det foretas en tariffbinding uten at tariffpartene er 
involvert. Men bestemmelsen kan ikke anses å ha lagt opp til at ny arbeidsgiver kan fri seg fra tariffrettslige 
plikter, herunder ufravikelighetsnormene, ved å unnlate å benytte reservasjonsretten i AML § 16-2 (2).» 

 

 
(10) Forhandlingsmøte ble gjennomført mellom NHO/NHO Service og handel og LO/NAF den 16. april 2013. Tema for møtet er 

i protokollen angitt som «tariffavtalevalg for hotellrenhold utført av ISS i hotellbedrifter». Partene var enige om at 
«hotellrenhold utført av ekstern tjenesteleverandør, som ISS i dette tilfellet, er omfattet av Renholdsavtalen, avtale nr. 10». 
Partene presiserte samtidig at det med dette ikke var tatt endelig stilling til hvordan tariffavtalevalget skulle løses dersom en 
og samme tjenesteleverandør leverte flere tjenester til hotell. 

 

 
(11) Kort tid etter forhandlingsmøtet mellom LO og NHO oppstod det spørsmål om virkningstidspunktet for overgang til 

Renholdsoverenskomsten. I e-post 29. april 2013 fra Knut Bodding i LO til Rolf Negård i NHO, gjorde LO gjeldende at ISS 
hadde plikt til å anvende Renholdsoverenskomsten for hotellrenhold: 

«I vårt brev til NHO av 28.02.2013 så hevder LO at det er tariffstridig av Renholdsbedriften å la være å 
reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. Det betyr at vi ikke kan akseptere at denne «ulovligheten» 
fortsetter etter at vi nå har avklart overenskomsforholdet gjennom protokollen av 16 d.å.» 

 

 
(12) NHO bestred dette, og viste til at NHO bare hadde tatt stilling til hvilken overenskomst som omfattet hotellrenhold utført av 

en ekstern tjenesteleverandør, og ikke tatt stilling til LOs anførsler i brevet 28. februar 2013. I e-post 2. mai 2013 fra Negård 
til Bodding uttales det: 

«Konsekvensen av dette er at en tjenesteleverandør som ikke benytter retten til å reservere seg etter aml § 
16-2 nr 2 ved virksomhetsoverdragelse av hotellrenhold vil være bundet av Riksavtalen ut tariffperiode, 
med mindre annet avtales særskilt. NHO kan ikke begrense medlemmenes lovlige rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Det å la være å reservere seg er også en rettighet. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å 
hevde at NHO har inngått en avtale som pålegger medlemsbedriftene i tilfeller som dette å skifte 
overenskomst på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. 

Protokollen av 16. april første avsnitt avklarer kun avtalevalget for denne typen virksomheter i forhold til 
de etablerte overenskomster mellom LO og NHO. Et spørsmål det har vært uenighet om i lang tid. Ut over 
denne avklaringen må vi forholde oss til de reglene som gjelder. Jeg kan heller ikke se at Hovedavtalen har 
bestemmelser som medfører en annen forståelse av rettstilstanden enn den jeg har gitt uttrykk for.» 
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(13) LO krevde forhandlingsmøte, men dette ble senere frafalt. I e-post 30. mai 2013 fra Bodding til Negård uttales det: 

«LO frafaller kravet om forhandlingsmøte, men understreker at vi opprettholder vårt syn i saken. LO vil 
også vise til at unntaksregelen i allmenngjøringsforskriften § 2 om virkeområde når er fjernet, som et 
resultat av protokollen mellom LO og NHO.» 

 

 
(14) LO kom tilbake til saken kort tid etter dette, og i e-post 7. juni 2013 fra Bodding til Negård krevde LO igjen 

forhandlingsmøte om tvisten. Møte om saken ble gjennomført 26. juni 2013. Tema for forhandlingsmøtet er i protokollen 
angitt som «virkningstidspunktet for overgang fra Riksavtalen til Renholdsavtalen for ISS og andre renholdsbedrifter». 
Partenes anførsler er i protokollen gjengitt slik: 

«LO viste til brevet til NHO av 28.02.2013 der LO hevder det er tariffstridig av ISS og andre 
renholdsbedrifter å la være å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. Det betyr at LO ikke kan 
akseptere at dette tariffbruddet fortsetter etter at partene nå har avklart overenskomstforholdet gjennom 
protokollen av 16. april d.å. 

LO krever derfor at ISS og andre renholdsbedrifter skal skifte overenskomst fra Riksavtalen til 
Renholdsavtalen med en gang, og at det i ISS skal etterbetales fra det tidspunkt de lokale tillitsvalgte tok 
saken opp med bedriften gjennom protokoll av 21. januar 2013. 

NHO viste til at det i protokollen av 16. april d.å. ikke erkjennes tariffbrudd. NHO har imidlertid 
akseptert at Renholdsoverenskomsten for fremtiden skal gjelde for renhold utført av ekstern 
tjenesteleverandør. For allerede inngått tariffavtaler er NHO av den oppfatning at disse, med mindre annet 
konkret avtales mellom partene, løper til tariffavtalens utløp. 

Konsekvensene av dette er at en tjenesteleverandør som ikke benytter retten til å reservere seg etter 
arbeidsmiljøloven § 16-2 nr. 2 ved hotellrenhold, vil være bundet av Riksavtalen ut tariffperioden, med 
mindre annet avtales særskilt. NHO kan ikke begrense medlemsbedriftenes lovlige rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. Det å la være å reservere seg er også en rettighet.» 

 

 
(15) Erna Hagensen i NAF og Petter Furulund i NHO Service og handel diskuterte deretter muligheten for en praktisk løsning på 

overgangen til Renholdsoverenskomsten. NAF og NHO Service og handel ble 2. september 2013 enige om at 
virkningstidspunktet for overgang fra Riksavtalen til Renholdsoverenskomsten skulle settes til 1. januar 2014. I protokollen 
uttales det: 

«NHO og LO har tidligere konkludert med at hotellrenhold faller inn under renholdsoverenskomsten. 
Det er mellom NHO og LO ikke sagt noe om tidspunktet for overføring av de enhetene som i dag benytter 
Riksavtalen. 

NHO Service og Norsk Arbeidsmannsforbund [er] enige om at hotellrenhold i renholdsbedriftene skal 
reguleres av Renholdsoverenskomsten fra 1. januar 2014. 

Når det gjelder hoteller der renholdsbedrifter leverer flere tjenester enn hotellrenhold, er 
tariffsituasjonen fortsatt uavklart, se protokollen mellom NHO og LO 16. april 2013.» 

 

 
(16) Bakgrunnen for tvisten 
 

 
(17) Tvisten i saken oppstod i forbindelse med overdragelse av hotellrenhold ved hotellene Radisson Blu Plaza og Radisson Blu 

Scandinavia Hotel i Oslo. Overdragelsene skjedde med virkning fra 1. mai 2015. Tillitsvalgt i NAF, Brede Edvardsen, 
fremmet 27. april 2015 krav om at Renholdsoverenskomsten skulle gjøres gjeldende fra overdragelsestidspunktet. Edvardsen 
purret på tilbakemelding fra ISS den 3. juni 2015 og 25. august 2015. Tvisteforhandlinger mellom ISS og NAF ble 
gjennomført 27. august 2015. NAF gjorde gjeldende at hotellrenhold var «omfattet av Renholdsoverenskomsten, som er en 
allmenngjort tariffavtale», og at delene som var allmenngjort måtte gjelde for hoteller som ellers følger annen tariffavtale. 
ISS bestred at Renholdsoverenskomsten var anvendelig og anførte at «det er anledning til å unnlate å reservere seg mot 
tariffavtale ved virksomhetsoverdragelse, og. . at allmenngjøringsforskriften ikke gjelder for bedrift som er bundet av annen 
tariffavtale». I et senere drøftingsmøte mellom NAF og ISS 18. mars 2016 meddelte ISS at alle de funksjoner ISS hadde 
overtatt fra Plaza og Scandinavia fra 1. april 2016 ville bli overført til Renholdsoverenskomsten og omfattet av 
tariffoppgjøret 2016 for denne overenskomsten. 

 

 
(18) Tvisteforhandlinger mellom NAF og NHO Service og handel ble gjennomført 13. september 2015. I tvisteprotokoll som ble 

ferdigstilt i februar 2016 heter det: 

«NAF mener at Renholdsoverenskomsten er gjeldende ved overdragelse av hotellrenhold til en 
renholdsbedrift, jfr. sentrale protokoller av 16.04.13 og 26.03.13 i tillegg til protokoll av 02.09.13 mellom 
NAF og NHO Service. 

Videre mener NAF at å la være å reservere seg mot Riksavtalen i slike tilfeller innebærer tariffbrudd, og 
at ISS plikter snarest å bringe det tariffstridige forhold til opphør. Det gjøres gjeldende erstatning for det 
økonomiske tapet som har oppstått fra og med overdragelsesdato. 

NHO Service erkjenner ikke tariffbrudd, og er av den oppfatning at allerede inngått tariffavtaler løper til 
tariffavtalens utløp, med mindre noe annet avtales særskilt mellom partene.» 

 

 
(19) Edvardsen etterlyste i e-post 28. januar 2016 til Sigbjørn Mygland i NHO Service og handel «tilbakemelding som forespeilet 

etter vårt møte med ISS den 13.09.16». I e-posten uttales det: 

«Jeg har gjennomgått saken på nytt og finner ikke grunnlag for at ISS kan unnlate å lønne etter 
Renholdsoverenskomstens allmenngjorte satser på noen av hotellene de utfører renhold på. I 
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utgangspunktet vil dette være gjeldende fra 23.05.13 da tariffnemnda fattet vedtak om å fjerne § 2, andre 
ledd i gjeldende allmenngjøringsvedtak, og i alle fall ikke etter at partene ble enige om at 
virkningstidspunktet for at Renholdsoverenskomsten skulle være gjeldende tariffavtale fra 01.01.14. 

Vårt krav er derfor at ISS må forholde seg til allmenngjort betingelser fra 23.05.13, ettersom tidligere 
skisserte løsninger ikke er funnet gjennomførbare i ISS. 

Foreslår derfor at vi møtes for å diskutere saken på ny så raskt som mulig for å forhåpentligvis unngå 
rettslig prosess.» 

 

 
(20) Tvisteforhandlinger mellom LO og NHO ble gjennomført 4. april 2017. Partene var uenige om forståelsen av protokollene 

fra 2013 og om ISS hadde plikt til å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen. I tvisteprotokollen heter det: 

«Det ble forhandlet med utgangspunkt i følgende protokoller; 16.04.13 og 26.06.13 mellom LO og NHO og 
protokoll av 02.09.13 mellom Norsk Arbeidsmandsforbund ogNHO Service. 

LO viser til protokoll 16.04.13 der NHO og LO ble enige om at hotellrenhold utført av ekstern 
tjenesteleverandør er omfattet av Renholdsoverenskomsten. Videre vise til protokoll av 26.06.13 der LO 
fremholdt at det er tariffstridig av ISS og andre renholdsbedrifter å la være å reservere seg mot å bli bundet 
av Riksavtalen. 

NHO Service og NAF ble i tillegg i protokoll av 02.09.13 enige om at hotellrenhold i renholdsbedrifter 
skal reguleres av Renholdsoverenskomsten fra 01.01.14. 

Til tross for ovennevnte registrerer LO at ISS ved virksomhetsoverdragelser av hotellrenhold regelmessig 
unnlater å reservere seg etter aml. § 16-2 (2) fra å bli bundet av Riksavtalen for deretter å anvende denne 
fram til overenskomstens ordinære utløp. 

LO gjør gjeldende at det er et brudd med ovennevnte protokoller og med de ulovfestede 
ufravikelighetsnormene å unnlate å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen når virksomheten 
samtidig er bundet av Renholdsoverenskomsten for sine øvrige ansatte (konkurrerende tariffavtale). I 
foreliggende tilfeller har de overtatte hotellansatte mottatt vesentlig lavere lønnssatser i henhold til 
Riksavtalen enn de skulle ha mottatt dersom Renholdsoverenskomsten hadde blitt fulgt. 

LO gjør på denne bakgrunn gjeldende tariffbrudd og krever også etterbetaling til de berørte 
arbeidstakere. 

NHOs syn er at det ikke vil være tariffstridig å la være å reservere seg mot å overta/bli bundet av 
Riksavtalen eller annen tariffavtale ved en virksomhetsoverdragelse. Dette følger direkte av 
arbeidsmiljølovens § 16-2 nr. 2 og vil gjelde selv om overtagende selskap også er bundet av en overenskomst 
som kan dekke de overtakende arbeidstakerne. 

Når det gjelder protokollen av 02.09.13 mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service er det 
NHOs syn at denne protokollen, som for øvrig ikke NHO er part i, eller på annen måte har godkjent, ikke 
kan overstyre virksomhetenes generelle adgang til å la være å reservere seg mot å overta tariffavtalene som 
gjelder hos det overdragende selskap, jf. Aml. § 16.2 nr. 2. 

Protokollen må etter NHO syn forstås som en enighet mellom NHO Service og de aktuelle bedriftene hvor 
renholdet på det tidspunkt var overdratt til en renholdsbedrift, at overgang til Renholdsoverenskomsten 
skulle gjelde fra 01.01.14. 

Dersom slik overføring ikke har skjedd fra dette tidspunkt, og dette har medført tap for arbeidstakerne 
er NHO av den oppfatning av det vil innebære et brudd på avtalen av 02.09.13.» 

 

 
(21) LO tok ut stevning for Arbeidsretten 15. mars 2018 mot NHO og ISS. Da det også er nedlagt påstand rettet mot NHO 

Service og handel, er landsforeningen oppført som medsaksøkt i saken, jf. arbeidstvistloven § 35 fjerde ledd. 
Hovedforhandling var opprinnelig berammet til 16.-17. oktober 2018, men ble etter felles anmodning fra 
prosessfullmektigene omberammet på grunn av andre prosessoppdrag. Hovedforhandlingen ble gjennomført 13.-14. februar 
2019. Tre partsrepresentanter og fem vitner avga forklaring. 

 

 
(22) Partenes påstandsgrunnlag og påstander 
 

 
(23) Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Arbeidsmandsforbund, har i korte trekk anført: 
 

 
(24) ISS har opptrådt tariffstridig ved ikke å benytte seg av adgangen i arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd til å reservere seg mot 

å bli bundet av Riksavtalen i forbindelse med overdragelser av hotellrenhold. Dette strider mot protokollene av 16. april 2013 
og 2. september 2013, og mot de tariffrettslige ufravikelighetsnormene. 

 

 
(25) Protokollen av 16. april 2013 slår fast at Renholdsoverenskomsten gjelder for hotellrenhold. Formuleringen «i dette tilfellet» 

må ses i sammenheng med LOs brev av 28. februar 2013 om tariffbundethet som oppstod i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelse. Knut Bodding har forklart at LO la til grunn at protokollen også løste denne problemstillingen, og 
oppfattet NHOs etterfølgende opptreden som en omkamp om det partene var enige om. 

 

 
(26) Protokollen har ingen forbehold eller presisering av virkningstidspunktet. Når det ikke er sagt noe om dette, betyr det at 

protokollen gjelder fra den er inngått, og at bedriftene plikter å gjennomføre fra dette tidspunktet. Klarhetskravet tilsier at det 
er den parten som vil ha unntak fra ufravikelighetsnormene som må sørge for at dette fremgår av protokollen. Det kan ikke 
utledes et klarhetskrav fra utgangspunktet i arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd om at overdragers tariffavtale blir bindende 
for ny arbeidsgiver. Poenget er at den tariffbundne arbeidsgiveren ikke gjennom passivitet må ende i en tariffstridig 
situasjon. Det er derfor NHO som burde ha sørget for tilstrekkelig klarhet. NHOs anførsler i tvisteprotokollen av 26. juni 
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2013 viser også at det ville vært mulig å utforme en protokolltekst som regulerte situasjonen ved virksomhetsoverdragelse. 
 

 
(27) Protokollen av 2. september 2013 mellom NAF og NHO Service og handel er en praktisk løsning på gjennomføring av 

overenskomsten for renholdsarbeidet som ble overtatt av ISS. Protokollen forutsetter at det for fremtiden er 
Renholdsoverenskomsten som skal gjelde når hotellrenhold overtas gjennom virksomhetsoverdragelse. Dette er også lagt til 
grunn i medlemsinformasjon fra NHO Service og handel. 

 

 
(28) Unnlatelsen av å reservere seg mot å bli tariffbundet er under enhver omstendighet i strid med de tariffrettslige 

ufravikelighetsnormene, jf. ARD-1922-50 og ARD-1936-127. En arbeidsgiver som er bundet av Renholdsoverenskomsten 
opptrer i strid med denne tariffavtalen dersom de ansatte får lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn det overenskomsten 
bestemmer. Ufravikelighetsnormene vil gjelde uansett grunnlaget for bundethet. Dersom erververen kan velge å følge en 
avvikende tariffavtale i inntil to år, vil det føre til reell forskjellsbehandling av de ansatte og føre til et press på 
Renholdsoverenskomsten. Den manglende reservasjonen er ikke gjort av hensyn til å sikre likebehandling på sikt, men for å 
unngå at de ansatte følger Renholdsoverenskomsten fra overdragelsestidspunktet. Dette er i strid med 
ufravikelighetsnormene og de hensyn som ligger til grunn for disse. Det er ingen holdepunkter i forarbeidene for at lovgiver 
mente å gripe inn i de tariffrettslige normene. Ufravikelighetsnormene står derfor ikke tilbake for hovedregelen i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. 

 

 
(29) De ansatte har som følge av tariffbruddet krav på etterbetaling fra og med kravet ble fremmet 27. april 2015. Det vil si at de 

ansatte fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen 1. mai 2015 skulle følge Renholdsoverenskomsten. Det er ikke grunnlag 
for å begrense kravet på grunn av passivitet. Begge parter har utvist passivitet, og NAF har avventet tilbakemelding fra NHO 
Service og handel. 

 

 
(30) ISS har etter overtakelse av virksomhet knyttet til hotellrenhold opptrådt tariffstridig, og satt seg ut over det som ble bestemt 

i protokollen av 16. april 2013. Det foreligger derfor særlige grunner som tilsier at ISS pålegges å betale sakskostnader, jf. 
arbeidstvistloven § 59 tredje ledd. 

 

 
(31) Det er nedlagt slik endret påstand: 

«1. ISS Facility Services AS har opptrådt tariffstridig ved ikke å benytte seg av adgangen i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) til å reservere seg fra å bli bundet av Riksavtalen ved overdragelser av 
virksomhet knyttet til hotellrenhold. 

2. ISS Facility Services AS har ved overdragelser av virksomhet omtalt i punkt 1 opptrådt tariffstridig 
ved å avlønne de ansatte som har blitt overdratt under de lønnssatser som følger av 
Renholdsoverenskomsten. 

3. ISS Facility Services AS plikter å sørge for at de tariffstridige forhold nevnt i påstandens punkt 1 
og/eller punkt 2 opphører. 

4. NHO og NHO Service og handel plikter å medvirke til at de tariffstridige forhold nevnt i påstandens 
punkt 1 og/eller punkt 2 opphører. 

5. ISS Facility Services AS plikter å etterbetale de berørte arbeidstakere. 

6. ISS Facility Services AS betaler sakens omkostninger.» 
 

 
(32) Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Service og handel, og ISS Facility Services AS har i korte trekk anført: 
 

 
(33) Saken gjelder spørsmål om hva tariffpartene har avtalt og hvor langt ufravikelighetsnormene rekker. Bevisførselen viser at 

det ikke foreligger enighet om at det gjelder en plikt til å bruke reservasjonsretten etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. 
 

 
(34) Protokollen av 16. april 2013 sier etter sin ordlyd ikke noe om at LO og NHO er enige om at det skal gjelde en 

reservasjonsplikt. Partene diskuterte om arbeidet etter sin art var omfattet av Renholdsoverenskomsten, og det ble avtalt at 
hotellrenhold skulle omfattes. Denne slutningen har støtte i presiseringen i protokollens andre avsnitt om at partene ikke 
hadde tatt stilling til tariffavtalevalget ved levering av sammensatte tjenester. Det står ikke at ISS er omfattet av 
overenskomsten. Protokollen tar bare opp et bestemt spørsmål, og drøfter ikke hva som skal gjelde ved 
virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(35) Lovens utgangspunkt er at erverver blir bundet av overdragers tariffavtale. Når loven sier at erververen blir bundet, må man 

ha et klart rettsgrunnlag for å legge til grunn noe annet, for eksempel en tariffrettslig regel om ufravikelighet. Protokollen av 
16. april 2013 gir ikke et klart grunnlag for å fravike lovens utgangspunkt. LO kunne og burde ha sørget for at protokollen ga 
uttrykk for den forståelsen som nå gjøres gjeldende og som LO hevdet i brevet av 28. februar 2013. LO mente den 
tariffrettslige situasjonen var uklar, og ufravikelighetsproblematikken ble ikke adressert i møtet med NHO. Når LO gjør 
gjeldende en løsning som avviker fra lovens normalordning, er det LO som burde sørget for at en plikt til å reservere seg 
hadde kommet klart til uttrykk i protokollen. Det er ingen holdepunkter for å hevde at NHO har endret standpunkt i ettertid 
som følge av påtrykk fra ISS. 

 

 
(36) Protokollen av 2. september 2013 mellom NAF og NHO Service og handel fraviker ikke protokollen av 16. april 2013. NAF 

og NHO Service og handel satte av praktiske grunner virkningstidspunktet for Renholdsoverenskomsten til 1. januar 2014 
for de virksomhetsoverdragelsene som var gjennomført. 
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(37) ISS står etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd fritt til å velge å bli bundet av Riksavtalen. Det er ingen holdepunkter i 

rettspraksis eller juridisk teori for å legge til grunn en reservasjonsplikt for ISS på grunnlag av ufravikelighetsnormene. 
Ufravikelighetsnormene er ikke utviklet med sikte på virksomhetsoverdragelser innenfor den nye rettslige rammen ved 
arbeidsmiljøloven av 2005. Lovgivers standpunkt om at hovedregelen ved virksomhetsoverdragelse er at erverver blir bundet 
av tariffavtalen, må tillegges vekt ved avgjørelsen av hvor langt ufravikelighetsnormene rekker. Bedriftene har i tillegg 
behov for forutsigbarhet i overdragelsestilfeller, og bør stå fritt til å velge å videreføre den tariffavtalen som gjaldt for 
overdrageren. 

 

 
(38) Hensynene bak ufravikelighetsnormene taler heller ikke for en reservasjonsplikt. Renholdsoverenskomsten vil ikke 

undergraves av at ISS lar være å reservere seg mot Riksavtalen for å videreføre tariffreguleringen for et begrenset tidsrom. 
Det vil heller ikke føre til konkurranse mellom fagforeninger. Unnlatelsen er heller ikke utslag av et ønske om å omgå 
Renholdsoverenskomsten. LOs argumentasjon er basert på rimelighet og et ønske om å sikre bedre vilkår som følge av 
virksomhetsoverdragelse. Det er reelt sett ikke ufravikelighetsnormer som er grunnlaget for kravet. Saken bør ikke avgjøres 
på grunnlag av rimelighetsbetraktninger ut over det som bærer ufravikelighetsnormene. Arbeidsretten bør derfor ikke 
videreutvikle ufravikelighetsnormene slik at de gjelder i den foreliggende situasjonen. Under enhver omstendighet er det klar 
praksis og enighet i bedriften om å anvende overdragers tariffavtale ut tariffperioden. 

 

 
(39) Et eventuelt etterbetalingskrav må begrenses på grunn av passivitet fra LO/NAFs side. NAF kunne iverksatt tvisteprosessen 

umiddelbart i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen i 2015, men har ikke gjort dette. De praktiske problemer knyttet til 
beregningen av et etterbetalingskrav tilsier at NAF burde gjort mer for å følge opp saken overfor NHO Service og handel. 
Det har i stedet vært perioder med stillstand som må få betydning for hva som skal regnes som markeringstidspunktet i 
tariffrettslig forstand. Skjæringspunktet for etterbetalingskravet må derfor settes til tidspunktet da stevning ble inngitt til 
Arbeidsretten, eventuelt 3. februar 2017 da tvistespørsmålet på nytt ble tatt opp fra NAFs side. 

 

 
(40) Tvisten er en tolkningstvist, og det er ikke grunnlag for å ilegge ISS sakskostnader. 
 

 
(41) Det er nedlagt slik påstand: 

«Prinsipalt: 

De saksøkte frifinnes. 

Subsidiært: 

Det foretas etterbetaling av de berørte arbeidstakere fra dato for inngivelse av stevning, 15. mars 2018. 

Atter subsidiært: 

Det foretas etterbetaling av de berørte arbeidstakere fra 3. februar 2017.» 
 

 
(42) Arbeidsrettens merknader 
 

 
(43) Saken gjelder spørsmål om hvilke forpliktelser ISS har etter Renholdsoverenskomsten i forbindelse med 

virksomhetsoverdragelse av hotellrenhold fra virksomheter hvor Riksavtalen gjelder for renholdet. Tvisten er reist med 
utgangspunkt i to virksomhetsoverdragelser til ISS i 2015, men reiser også spørsmål om bedriftens alminnelige tariffrettslige 
forpliktelser etter Renholdsoverenskomsten. Problemstillingen er også aktuell for andre virksomhetsoverdragelser, blant 
annet ved Thon Hotell Hammerfest høsten 2016. 

 

 
(44) Partene er enige om at Renholdsoverenskomsten har mer gunstige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av Riksavtalen, 

og at avlønning utelukkende på grunnlag av Riksavtalen for de ansatte ved Plaza og Scandinavia er lavere enn det som følger 
av Renholdsoverenskomsten. Omfanget på avviket vil variere etter tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. HR-sjef i ISS 
Stian Asphaug har forklart at overdragelsestidspunktene har vært fra noen uker til nærmere to år før ny tariffperiode. 
Overdragelsene har som oftest skjedd når det har gjenstått mellom ett til halvannet år av tariffperioden. 

 

 
(45) NHO og ISS gjør i korte trekk gjeldende at ISS uten å bryte Renholdsoverenskomsten kan velge å bli bundet av Riksavtalen 

og praktisere avvikende lønns- og arbeidsvilkår for hotellrenhold ut tariffperioden. LO har nedlagt påstand om dom for at det 
er tariffstridig å unnlate å reservere seg mot overgang av Riksavtalen, og om dom for at det er tariffstridig å avlønne ansatte 
som utfører hotellrenhold under lønnssatsene som følger av Renholdsoverenskomsten. Arbeidsretten bemerker at krav om 
dom for tariffstridig avlønning i prinsippet kan reises uavhengig av om det gjelder en tariffrettslig plikt til å reservere seg 
mot å bli bundet av Riksavtalen. Det forhold at arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale betyr i alminnelighet ikke at det er 
tariffstridig å bli bundet av andre tariffavtaler for samme arbeid. Spørsmålet om tariffstrid vil først oppstå dersom det i 
etterfølgende avtaler fastsettes noe som strider mot det som følger av tariffavtale arbeidsgiveren allerede er bundet av. Det er 
i dette tilfellet ikke grunn til å skille mellom disse problemstillingene fordi unnlatelsen av å benytte reservasjonsretten etter 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd er knyttet til at ISS praktiserer Riksavtalens avvikende lønns- og arbeidsvilkår ut 
tariffperioden. 

 

 
(46) Spørsmålet er etter dette om ISS etter Renholdsoverenskomsten har en tariffmessig plikt å unngå å bli bundet av og 

praktisere de avvikende lønns- og arbeidsvilkårene som følger av Riksavtalen. Arbeidsretten har i dette spørsmålet delt seg i 
et flertall og et mindretall. Arbeidsrettens flertall, dommerne Wahl, Sundet, Solbakken og Rasmussen, har kommet til at LO 
må få medhold i at ISS er tariffmessig forpliktet til å reservere seg mot overgang av Riksavtalen, og vil bemerke: 
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(47) NHO og ISS har gjort gjeldende at det må kreves klare holdepunkter for å fravike hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd om at erverver blir bundet av overdragers tariffavtale, og at det ikke er slike holdepunkter i protokollene fra 2013. 
På grunn av NHOs anførsler i saken, vil flertallet innledningsvis kommentere hvilken betydning arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd har for innholdet i ISS' tariffrettslige forpliktelser, før flertallet går inn på hva som kan utledes av tarifforholdet 
mellom LO/NAF og NHO/NHO Service og handel/ISS. 

 

 
(48) Arbeidsmiljøloven § 16-2 har regler om overføring av rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtaler ved overdragelse av 

virksomhet. Utgangspunktet etter § 16-2 første ledd er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av 
arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til erververen som ny 
arbeidsgiver. 

 

 
(49) For lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtaler er det en særlig regulering i § 16-2 andre ledd som lyder: 

«Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke 
hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor 
fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å 
beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet 
av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den 
nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.» 

 

 
(50) Andre ledd regulerer to ulike spørsmål. Første og andre setning gjelder spørsmålet om tariffavtalen som sådan blir bindende 

for ny arbeidsgiver. Tredje og fjerde setning gjelder plikten til å videreføre tariffavtalens individualrettslige reguleringer. 
Bestemmelsene i tredje og fjerde setning om stillingen for individuelle lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen, 
gjennomfører direktiv 2001/23/EF. Direktivet regulerer ikke tariffavtalens stilling som sådan, og gir derfor ikke veiledning 
for de tariffrettslige spørsmålene i saken. 

 

 
(51) Det er i den foreliggende saken ikke nødvendig å gå inn på hvilken betydning EØS-retten har for plikten til å videreføre 

individuelle lønns- og arbeidsvilkår som fulgte av overdragers tariffavtale, eller på vilkårene for at ny arbeidsgiver kan 
anvende tariffavtaler arbeidsgiveren allerede er bundet av, jf. § 16-2 andre ledd fjerde setning. Spørsmålet er om ISS kan ha 
plikt til å reservere seg mot å bli bundet av overdragers tariffavtale. I dette tilfellet er videreføring av Riksavtalen til hinder 
for endringer til gunst for de ansatte som utfører hotellrenhold og får ISS som ny arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 16-2 
andre ledd tredje og fjerde setning er i utgangspunktet ikke til hinder for en eventuell tariffrettslig plikt til å anvende den mer 
gunstige reguleringen i Renholdsoverenskomsten fra overdragelsestidspunktet, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9. Utgangspunktet 
for den videre drøftelsen er at lovteksten ikke gir noe bidrag til hvilken plikt erververen kan ha til å reservere seg mot å bli 
bundet av overdragerens tariffavtale. 

 

 
(52) Problemstillingen i saken er ikke drøftet i forarbeidene. Ut fra NHOs anførsler er det spørsmål om lovgiver gjennom § 16-2 

andre ledd har ment å endre de alminnelige utgangspunkter om tariffbundethet og ufravikelighet. Etter flertallets vurdering 
kan den manglende omtalen av problemstillingen ikke tale for NHOs tolkning når det ses hen til hva som for øvrig var 
premissene for innføringen av reglene i § 16-2 andre ledd første og andre setning. 

 

 
(53) Frem til 2005 var reglene om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse i korte trekk basert på ulovfestet rett, jf. 

ARD-1988-38 (Securitas). Det var antatt at utgangspunktet var at erverver som hovedregel ikke ble bundet av overdragers 
tariffavtale. Det var omtvistet om aksjelovens regler om rettighetsovergang i forbindelse med fusjon gjaldt for tariffavtaler, 
jf. ARD-2008-189. Under forberedelsen av arbeidsmiljøloven av 2005 drøftet man behovet for lovregler om tariffavtalens 
stilling ved virksomhetsoverdragelse. Et flertall i Arbeidslivslovutvalget foreslo å videreføre rettstilstanden, og begrunnet det 
med det ikke hadde oppstått særlige problemer i praksis. Flertallet viste også til at det kunne oppstå vanskelige tariffrettslige 
spørsmål dersom overdragers tariffavtale skulle bli bindende for ny arbeidsgiver, jf. NOU 2004:5 s. 398. 
Arbeidslivslovutvalgets mindretall mente det burde innføres en regel om at ny arbeidsgiver ble bundet av overdragers 
tariffavtale, og foreslo følgende bestemmelse: 

«Den nye arbeidsgiver blir bundet av den tariffavtale som var gjeldende for den opprinnelige 
arbeidsgiver på overføringstidspunktet. Etter et arbeidsgiverskifte skal den nye arbeidsgiver likevel ikke gi 
dårligere individuelle arbeidsvilkår enn de som følger av tariffavtale den tidligere arbeidsgiver var bundet 
av.» 

 

 
(54) Mindretallet viste til behovet for klarhet og sikkerhet for de kollektive strukturer som gjaldt i virksomheten som ble overført, 

jf. NOU 2004:5 s. 398-399: 

«Overdragelsessituasjonen kan for mange ansatte oppleves som usikker og uforutsigbar. I en slik 
situasjon mener disse medlemmer det er et klart behov for å opprettholde de kollektive strukturer som 
ligger i tariffavtalen, og som bidrar til trygge tilsettings- og arbeidsvilkår for de ansatte. 

Disse medlemmer er kjent med at det kan oppstå problemer knyttet til eventuelle konkurrerende 
tariffavtaler, og da mer spesielt hvor det eksisterer konkurrerende tariffavtaler med hensyn til 
omfangsområdet for de arbeidstakerne. Hvorvidt dette er en praktisk problemstilling, eller en 
problemstilling av mer akademisk interesse synes noe uklart. Etter disse medlemmers syn kan det 
tariffmessig også synes noe usikkert hvordan disse tilfellene skal løses. 

Disse medlemmer er til tross for ovennevnte av den oppfatning at fordelene ved å lovfeste at tariffavtalen 
som sådan skal overføres er så betydelige at vi mener de bør veie tyngst i den vurdering som skal foretas. En 
slik lovfesting bør således kunne ta høyde for de tariffrettslige komplikasjoner spørsmålet om 
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konkurrerende tariffavtaler eventuelt medfører.» 
 

 
(55) Departementet var enig i at spørsmålet om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse burde lovreguleres. 

Departementet sluttet seg til mindretallets merknader om hensynet til kollektive strukturer, tariffreguleringens formål og 
hensynet til fredsplikten. Det ble også vist til en slik regel ville forenkle spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter som gikk 
over til ny arbeidsgiver. Departementet mente imidlertid at det ikke kunne gjelde en absolutt regel om overgang av 
tariffavtale. I Ot.prp.nr.49 (2004–2005) s. 270-271 redegjorde departementet for en rekke formelle og praktiske problemer 
knyttet til en ubetinget regel om tariffbundet. Departementet uttaler: 

«På den annen side kan en automatisk overgang av tariffavtalen reise en rekke vanskelige 
problemstillinger. Som påpekt av KS i deres høringsuttalelse vil det ikke uten videre være enkelt å skulle bli 
bundet av avtalevilkår man ikke frivillig har valgt å slutte seg til. Departementet har også forståelse for at 
enkelte arbeidsgivere på prinsipielt grunnlag ikke ønsker å være bundet av tariffavtale. Det ville være 
uheldig hvis en regel om at ny arbeidsgiver må overta tidligere arbeidsgivers tariffavtale, begrunnet i slike 
innvendinger skulle stå i veien for ellers hensiktsmessige restruktureringer i næringslivet. 

Det kan også oppstå andre både formelle og praktiske vanskeligheter ved en automatisk overgang av 
tariffavtalen. For eksempel finnes regler og vilkår for å sette en tariffavtale i kraft, tilsvarende 
Hovedavtalen LO-NHO § 3-7 følgende, i store deler av privat sektor. Disse reglene innebærer at det ikke er 
noen automatikk i at en tariffavtale kommer til anvendelse i en virksomhet, selv ikke i de tilfellene der 
overdrager og erverver er medlemmer i samme arbeidsgiverforening. I norsk rett vil en regel om 
automatisk overgang muligens bare være helt uproblematisk i de tilfellene ny arbeidsgiver er uorganisert og 
ikke bundet av tariffavtale fra før. I slike tilfeller vil den enkleste løsningen være at den nye arbeidsgiveren 
tiltrer tidligere arbeidsgivers tariffavtale som selvstendig part (eventuelt i form av en «hengeavtale» hvis 
tidligere arbeidsgiver var tariffbundet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverforening). Dersom ny 
arbeidsgiver er tariffbundet fra før og/eller både ny og tidligere arbeidsgiver er organisert i samme eller 
forskjellige arbeidsgiverorganisasjoner, blir situasjonen straks mer komplisert. For eksempel kan den nye 
arbeidsgiveren allerede være bundet av en tariffavtale for tilsvarende arbeid/arbeidstakerkategori som det 
som overtas fra den tidligere arbeidsgiveren, men tidligere arbeidsgivers tariffavtale er med en annen 
fagforening som organiserer de samme arbeidstakerkategorier. Ved en automatisk avtaleovergang kan den 
nye arbeidsgiveren ved lov bli bundet av en «konkurrerende tariffavtale», kanskje også i strid med 
uttrykkelige klausuler i den tariffavtalen ny arbeidsgiver allerede er bundet av som forbyr slike 
konkurrerende avtaler. Virksomhetsoverdragelser mellom privat og offentlig sektor reiser i tillegg egne 
problemstillinger, ikke minst spørsmålet om det er arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven som skal gjelde 
for tariffavtaleforholdet. 

... Departementet foreslår at hovedregelen skal være at ny arbeidsgiver blir bundet av tidligere 
arbeidsgivers tariffavtale, med mindre den nye arbeidsgiveren innen bestemte frister meddeler til 
fagforeningen at han eller hun ikke ønsker å bli bundet av tariffavtalen. Med en slik regel kan ny 
arbeidsgiver i de tilfellene der en tariffavtaleovergang vil støte på formelle eller praktiske problemer, velge å 
ikke overta avtalen, mens arbeidsgiver i de tilfellene det ikke er hindre av formell eller praktisk art, kan 
velge å overta tariffavtalen og dermed den stabilitet og de etablerte strukturer som gjerne følger med et 
tariffavtaleforhold. Det kan selvsagt vise seg at en løsning som overlater til arbeidsgiver alene å ta stilling til 
en eventuell tariffavtaleovergang, i praksis ikke vil føre til at så mange tariffavtaler blir overført. Etter 
departementets mening vil det imidlertid være av stor betydning at ny arbeidsgiver vil måtte foreta en 
vurdering og et bevisst valg i forhold til hvordan tariffavtaleforholdene i virksomheten skal ordnes. 

... 

Departementet har med dette forslaget ikke ment å gjøre endringer i rettsstillingen når det gjelder de 
tilfeller som omfattes av den unntaksvise tariffavtaleovergang som gjelder i dag. ... Dersom arbeidsgiver 
ikke av eget ønske velger å overta tidligere arbeidsgiver tariffavtale, vil spørsmålet om 
tariffavtaleovergangen fortsatt måtte avgjøres ut i fra en konkret vurdering i den enkelte sak.» 

 

 
(56) Et utgangspunkt i departementets drøftelse er at overgang av tariffavtalen reiser vanskelige spørsmål på grunn av de mange 

variasjoner man finner i praksis når det gjelder overdragerens og erververens tariffrettslige stilling. Departementets drøftelse 
må ses i sammenheng med de forhold som ble trukket frem i ARD-1988-38 (Securitas) på s. 42: 

«Arbeidsretten bemerker at spørsmålet om tariffavtalens stilling ved overdragelse av virksomhet kan 
oppstå i en rekke ulike typer situasjoner, slik rettspraksis også viser. Det foretak som overdrar virksomhet, 
kan være selvstendig part i en tariffavtale. Ofte vil forholdet imidlertid være – som i denne saken – at 
foretaket ikke er tariffpart, men bundet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverforening og tariffpartenes 
bestemmelse om å gjøre tariffavtalen gjeldende for bedriften. Videre kan erververen være medlem av 
samme arbeidsgiverforening som overdrageren, av en annen arbeidsgiverforening, eller ikke organisert. 
Erververen kan dessuten fra tidligere være bundet av andre tariffavtaler, og dels kan organisasjonsmessige 
avtaler ha bestemmelser om vilkår for å gjøre en tariffavtale gjeldende for en bedrift. For tariffavtalers del 
er bildet i det hele mer sammensatt enn når det gjelder arbeidsavtalers stilling ved overdragelse av 
virksomhet. Som for arbeidsavtaler kan spørsmålet dessuten reise seg ved overdragelse av del av en 
virksomhet, og ved ulike overdragelsesformer.» 

 

 
(57) Den kortfattede bestemmelsen i loven løser ikke alle spørsmål knyttet til at ny arbeidsgiver kan bli bundet av overdragerens 

tariffavtale. Lovgiver var samtidig klar over hensynet til etablerte tariffstrukturer. Det sentrale i denne sammenheng er 
departementets merknad om at det vil være av «stor betydning at ny arbeidsgiver vil måtte foreta en vurdering og et bevisst 
valg i forhold til hvordan tariffavtaleforholdene i virksomheten skal ordnes». Fokus er på den nye arbeidsgiverens bevisste 
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vurderinger og valg; lovgiver har ikke gjort denne vurderingen gjennom utformingen av § 16-2 andre ledd første og andre 
setning. Ny arbeidsgiver må selvsagt foreta denne vurderingen med utgangspunkt i de tariffavtaler som allerede gjelder for 
arbeidsgiveren. 

 

 
(58) Drøftelsen i forarbeidene gir ikke holdepunkter for å hevde at loven griper inn i de alminnelige tariffrettslige normene som 

gjelder etter de tariffavtalene ny arbeidsgiver er bundet av på tidspunktet for virksomhetsoverdragelse. Lovgiver har tvert i 
mot vært meget bevisst på skillet mellom rettigheter og plikter som følger av loven, og rettigheter og plikter som følger av 
tariffavtaler og tariffrettslige normer. Dette illustreres av forarbeidenes merknader om forholdet til de ulovfestede reglene om 
tariffbundethet som var utviklet i Arbeidsrettens praksis. Departementet presiserer i sitatet foran at de nye lovreglene om 
adgang til å reservere seg mot tariffavtaleovergang «ikke [har] ment å gjøre endringer i rettsstillingen når det gjelder de 
tilfeller som omfattes av den unntaksvise tariffavtaleovergang som gjelder i dag». Reservasjonsadgangen etter loven gjelder 
derfor bare for den bundethet som følger av loven. Bundethet på annet grunnlag endres ikke gjennom lovreglene. På samme 
måte som § 16-2 ikke gir adgang til å reservere seg mot å bli bundet på grunnlag av ulovfestede tariffrettslige regler, kan en 
tariffbundet virksomhet ikke stå friere til å akseptere tariffavtaleovergang, tariffbundethet eller avvikende tariffregulering 
enn det som følger av de tarifforpliktelser erververen allerede har. Etter loven står ny arbeidsgiver fritt til å bestemme om 
virksomheten skal bli bundet av tariffavtalen som gjelder for overdrageren, men denne skjønnsmessige adgangen må 
benyttes innenfor rammen av de tariffavtaler som allerede gjelder for den nye arbeidsgiveren. Lovens ordning er at 
erververen må vurdere om det i de tariffavtaler som allerede gjelder for virksomheten er forhold av formell eller praktisk art 
som er til hinder for å bli bundet av overdragerens tariffavtale. Lovgiver har med den nye hovedregelen i § 16-2 andre ledd 
første setning ikke ment å gripe inn i forpliktelser erververen har på tariffrettslig grunnlag. 

 

 
(59) På denne bakgrunn legger flertallet til grunn at lovgiver ved arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd ikke har grepet inn i ny 

arbeidsgivers tariffrettslige adgang til å velge å bli bundet av overdragerens tariffavtale. Innføringen av en deklaratorisk 
lovregel om at overdragerens tariffavtale blir bindende for erververen har ingen betydning for innholdet i de tariffrettslige 
forpliktelser den nye arbeidsgiveren har etter de tariffavtaler som gjelder på overdragelsestidspunktet. De tariffrettslige 
forpliktelsene – herunder ufravikelighetsvirkningene – må fastlegges gjennom en alminnelig tariffavtaletolkning. Loven gir 
derfor heller ikke grunnlag for å operere med et særskilt klarhetskrav til det tariffrettslige grunnlaget for en plikt å reservere 
seg mot å bli bundet av overdragerens tariffavtale. 

 

 
(60) Spørsmålet er etter dette hvilke forpliktelser ISS har til å anvende Renholdsoverenskomsten for hotellrenhold. Som påpekt av 

Evju, Organisasjonsfrihet, tariffavtaler og streik (1982) s. 163 bygger arbeidstvistloven på en forutsetning om at når en 
tariffavtale er inngått, er den også bindende for partene og alle deres medlemmer innenfor avtalens alminnelige virkeområde. 
Den grunnleggende avgjørelsen i ARD-1922-22 bygger på dette, og det er fulgt opp i blant annet ARD-1930-155, ARD-
2006-135 og ARD-2011-148, jf. Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner (2014) s. 65 og Skjønberg, Fredsplikten i 
tarifforhold (2019) s. 143 flg. Lønns- og arbeidsvilkårene må ikke stride mot det som følger av tariffavtalen som gjelder for 
arbeidet, jf. arbeidstvistloven § 6. 

 

 
(61) Dette utgangspunktet må ses i sammenheng med at det er tariffpartene som bestemmer hvem tariffavtalen skal gjelde for og 

fra hvilket tidspunkt, jf. ARD-1991-122 og ARD-1991-175. Reglene i Hovedavtalen LO-NHO §§ 3-7 flg. om 
fremgangsmåten for å gjøre tariffavtaler gjeldende for en virksomhet, nyanserer utgangspunktet etter arbeidstvistloven. NHO 
har vist til at LO ved hovedavtalerevisjonen i 2013 krevde inntatt en ny bestemmelse for situasjonen hvor medlemsbedrifter 
ble bundet av ny overenskomst på grunn av reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2. LO viste til at dette kunne føre til 
avtalebinding som hovedorganisasjonene ikke hadde godkjent. LO krevde at § 3-7 nr. 4 skulle få en bestemmelse om at LO 
og NHO kunne kreve endring av tariffavtale dersom tariffbundethet oppstod som følge av virksomhetsoverdragelse. Kravet 
førte ikke frem. Flertallet legger derfor til grunn at Hovedavtalen ikke har bestemmelser som er av betydning for saken. Det 
avgjørende blir etter dette hvilke forpliktelser ISS har etter Renholdsoverenskomsten. 

 

 
(62) ISS er bundet av Renholdsoverenskomsten på foretaksnivå, slik at overenskomsten gjelder for renholdsarbeid som utføres av 

ISS' ansatte. Overenskomsten gjelder kort sagt direkte og umiddelbart for renholdsarbeid som faller inn under avtalens 
omfang. Det er ikke gjort gjeldende at det er et vilkår at overenskomsten må gjøres gjeldende for det bestemte arbeidet. Det 
gjelder derfor ikke ytterligere krav for at Renholdsoverenskomsten skal gjelde for renhold på hotell som utføres av ISS som 
tjenesteleverandør. 

 

 
(63) Frem til 2013 var det uklart om det var Riksavtalen eller Renholdsoverenskomsten som var den anvendelige tariffavtalen for 

hotellrenhold utført av ekstern tjenesteleverandør. Den foreløpige avklaringen som kom i den lokale protokollen av 16. 
februar 2012 mellom ISS og NAF ble gjort med forbehold om eventuelle senere føringer fra tariffpartene. ISS har på 
grunnlag av denne bare praktisert Riksavtalen for hotellrenhold som er overtatt gjennom virksomhetsoverdragelse, mens 
hotellrenhold for nystartede hoteller, det vil si hvor de ansatte ikke fra før har arbeidet etter Riksavtalen, har fulgt 
Renholdsoverenskomsten fra første stund. Tidligere HR-direktør i ISS Kristin Flagstad har forklart at Riksavtalen for 
overdragelser som hadde skjedd for en tid tilbake ble praktisert over flere tariffperioder. Det var frem til 2013 ikke praksis 
for at Riksavtalen bare ble praktisert til utløpet av tariffperioden. Slik saken ligger an, er det ikke grunnlag for å vurdere 
hvilke likebehandlingsprinsipper som kan utledes av tarifforholdet, sml. ARD-1983-101. 

 

 
(64) Etter flertallets vurdering ble den tariffmessige stillingen avklart ved protokollen av 16. april 2013 mellom LO og NHO om 

«tariffavtalevalg for hotellrenhold utført av ISS i hotellbedrifter». Protokollen har slik ordlyd: 

«Partene er enige om at hotellrenhold utført av ekstern tjenesteleverandør, som ISS i dette tilfellet, er 
omfattet av Renholdsavtalen, avtale nr. 10. 

1300

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A716-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A716-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A716-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A716-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-1922-22
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-1930-155
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-2006-135
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-2006-135
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-2011-148
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2012-01-27-9/%C2%A76
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-1991-122
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-1991-175
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A716-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/ard-1983-101


Ovennevnte medfører ikke at partene har tatt endelig stilling til hvorledes tariffavtalevalget skal løses om 
en og samme tjenesteleverandør leverer flere tjenester til en hotellbedrift.» 

 

 
(65) Etter at den presiserende protokollen mellom NAF og NHO Service og handel ble inngått 2. september 2013, jf. avsnitt 15 

foran, ble det på nettsidene til NHO Service og handel opplyst at forhandlingene mellom LO og NHO hadde konkludert med 
at hotellrenhold «faller inn under Renholdsoverenskomsten». Det ble i tillegg meddelt at NAF og NHO Service og handel 
hadde blitt enige om at «hotellrenhold skal omfattes av Renholdsoverenskomsten fra 1. januar 2014 uten noen form for 
etterbetaling. Kravet var opprinnelig etterbetaling fra 1.1.2013». I e-post 5. februar 2014 fra direktør Terje Nygaard i NHO 
Service og handel til bedriftene i renholdsbransjen uttales det: 

«Flere hotell har virksomhetsoverdratt sitt renhold til eksterne renholdsbedrifter. 

Herved bekreftes at NHO/NHO Service og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund har konkludert med at 
hotellrenhold fra 1. januar 2014 utført av renholdsbedrifter faller inn under overenskomst for 
renholdsbedrifter mellom NHO/NHO Service og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og at renholdernes 
lønns- og arbeidsvilkår skal følge denne.» 

 

 
(66) Dette kan ikke forstås på annen måte enn at tariffpartene la til grunn at hotellrenhold utført av renholdsbedrifter heretter var 

omfattet av Renholdsoverenskomsten. Det var ikke lenger noen uklarhet eller valgfrihet i spørsmål om hva som var den 
anvendelige tariffavtalen for renholdsbedrifter som bare leverte tjenesten hotellrenhold. 

 

 
(67) Som nevnt i avsnitt 11 foran, oppstod det kort tid etter protokollen av 16. april 2013 uenighet om rekkevidden av den. 

Flertallet kan ikke se at standpunktene som kommer til uttrykk i tvisteprotokollen av 26. juni 2013 gir noe bidrag til å avklare 
rekkevidden av protokollen. 

 

 
(68) Det var deretter en intern diskusjon i ISS om tariffreguleringen av hotellrenhold. I e-post 10. februar 2014 fra direktør Kjell 

Erik Olsen i ISS til Terje Nygaard, ba Olsen om ytterligere opplysninger om protokollen. I e-post 10. februar 2014 fra HR-
direktør Flagstad til Olsen, uttales det: 

«Det foreligger ingen protokoll fra de samtalene som har vært i desember 2013 og januar 2014 ... . 

Det finnes derimot en protokoll i forkant av den som Brede [Edvardsen] har vedlagt, og det er den som 
sier at Renholdsoverenskomsten skal gjelde for hotellrenhold UTEN noen tidsangivelse – mellom NHO og 
LO: Det er den protokollen som gjorde at det var behov for en MED en tidsangivelse. ... Den protokollen ... 
er veldig kort og sier kun at hotellrenhold skal følge Renholdsoverenskomsten. Punktum.» 

 

 
(69) Etter flertallets vurdering gir Flagstad her en korrekt oppsummering av den tariffrettslige stillingen for hotellrenhold utført av 

ISS etter protokollen av 16. april 2013: Hotellrenhold utført av ansatte i bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten 
omfattes av Renholdsoverenskomsten. Protokollen avgjør tariffavtalevalget for ISS, og er etter sin ordlyd ikke begrenset til 
virksomhetsoverdragelser som var gjennomført. De tidsnære omtalene i oppfølgningen av protokollen av 16. april 2013 
tilsier at den var ment som en avklaring for fremtiden. Det som er forklart om drøftelsene i forkant av utarbeidelsen av 
protokollen av 16. april 2013 gir ingen holdepunkter for å begrense rekkevidden av tariffpartenes avklaring av 
omfangsbestemmelsen til Renholdsoverenskomsten. Protokollen mellom NAF og NHO Service og handel om 
virkningstidspunkt 1. januar 2014 er begrunnet i praktiske hensyn, men bygger på en forutsetning om at tariffpartenes 
avklaring av virkeområdet for Renholdsoverenskomsten hadde umiddelbar virkning. 

 

 
(70) Den tariffrettslige stillingen for ISS ved senere virksomhetsoverdragelser er da at bedriften har en tariffavtale som utvilsomt 

er anvendelig for hotellrenhold. Når bedriften overtar arbeidet, omfattes det av en gjeldende tariffavtale, og avtalen må 
anvendes etter sitt innhold. Flertallet finner derfor ikke grunn til å gå inn på de reelle hensyn som er trukket frem i 
eksempelvis ARD-1922-50, ARD-1936-127 eller ARD-1994-16. Bedriften kan ikke under henvisning til utgangspunktet i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd første setning påta seg motstridende tarifforpliktelser for hotellrenhold innenfor 
virkeområdet til Renholdsoverenskomsten. En generell og ubetinget praksis med å videreføre Riksavtalen ut tariffperioden 
uten hensyn til på hvilket tidspunktet overdragelsen skjer eller konkrete, praktiske behov for tilpasninger, er ikke i samsvar 
med virksomhetens forpliktelser etter Renholdsoverenskomsten. Unnlatelsen av å reservere seg overfor Riksavtalen strider 
da mot Renholdsoverenskomsten sammenholdt med protokollen av 16. april 2013. 

 

 
(71) LO har anført at tariffbruddet gir krav på etterbetaling fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. De saksøkte har anført 

at etterbetalingskravet må begrenses på grunn av passivitet fra LO/NAFs side. Dette kan ikke føre frem. Kravet om at 
Renholdsoverenskomsten skulle gjelde fra overdragelsestidspunktet ble klart markert i henvendelsen fra NAF 27. april 2015. 
På bakgrunn av protokollene i 2013 og diskusjonen i 2014 var det påregnelig at LO/NAF bygget på at 
Renholdsoverenskomsten gjaldt fra overdragelsestidspunktet. Dette var også NAFs utgangspunkt første gang 
problemstillingen oppstod i 2015. Oppfølgningen av tvisten har hatt perioder med stillstand fra både lokale og sentrale 
parter, og til dels på begge sider. I en slik situasjon er det ikke grunnlag for å begrense krav på tariffmessig oppfyllelse, jf. 
ARD-2011-114 avsnitt 70. NAF har derfor innen rimelig tid og med tilstrekkelig oppfølgning markert at 
Renholdsoverenskomsten skulle gjelde fra overdragelsestidspunktet. Følgen av dette er at ISS er forpliktet til å sørge for 
avlønning i samsvar med Renholdsoverenskomsten fra overdragelsestidspunktet. 

 

 
(72) LO må etter dette få medhold i påstandens punkt 1, 2, 3 og 5. 
 

 
(73) LO har nedlagt påstand om dom for at NHO/NHO Service og handel plikter å medvirke til at de tariffstridige forhold nevnt i 
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påstandens punkt 1 og/eller punkt 2 opphører. Det er med andre ord krevd dom med sikte på avklaring for fremtiden, og ikke 
for at NHO/NHO Service og handel skulle ha grepet inn på et tidligere tidspunkt, sml. ARD-1997-109. Flertallet kan ikke se 
at en dom i samsvar med påstanden vil løse en tvist mellom partene, eller at LO har tilstrekkelig behov for slik dom. 
Påstandens punkt 1 retter seg mot det tariffstridige i at ISS ikke reserverte seg mot å bli bundet av Riksavtalen. Dette er et 
fortidig forhold knyttet til manglende utøvelse i 2015 av reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd. Det er 
ikke redegjort for på hvilken måte NHO og NHO Service og handel kan medvirke til utøvelse av reservasjonsrett mer enn tre 
år etter overdragelsestidspunktet. NHO/NHO Service og handel må frifinnes for denne delen av påstanden. 
Medvirkningsplikten for påstandens punkt 2 gjelder reparasjon av tariffbrudd ved at de ansatte har blitt avlønnet under 
satsene som følger av Renholdsoverenskomsten. NHO/NHO Service og handel har ikke bestridt at de plikter å medvirke til 
at det tariffstridige forholdet bringes til opphør. LOs krav om dom er derfor begrunnet i et behov for å markere 
medvirkningsplikten. Flertallet kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for å avsi dom for en uomtvistet plikt til å 
medvirke til å bringe de tariffstridige forhold til opphør, eller at det ut fra tvisteforløpet er behov for å markere 
medvirkningsplikten i domsslutningen, sml. ARD-2013-204 avsnitt 57. I samsvar med de saksøktes påstand finner flertallet 
det tilstrekkelig at dette dekkes av domsslutningens punkt om at NHO/NHO Service og handel frifinnes for de saksøktes 
påstand punkt 4, og ikke ved en delvis frifinnelse for og delvis avvisning av saksøkers påstand. 

 

 
(74) Arbeidsrettens mindretall, dommerne Bruzelius, Schweigaard og Thuve, har kommet til at de saksøkte må frifinnes og vil 

bemerke: 
 

 
(75) Protokollen av 16. april 2013 må fortolkes på bakgrunn av den faktiske situasjonen som eksisterte på dette tidspunktet hvor 

det var uavklart hvilken overenskomst som skulle gjelde for hotellrenhold som gjennom virksomhetsoverdragelser var 
overtatt av tjenesteleverandører som ISS. Både Renholdsoverenskomsten og Riksavtalen ble anvendt i bransjen, og begge 
parter så et behov for å rydde opp i dette. Som LO påpekte i forbindelse med hovedavtalerevisjonen i 2013, var det ikke 
særlig tilfredsstillende for arbeidstakersiden at et så viktig spørsmål som tariffavtalevalg kunne bli avgjort som følge av en 
virksomhetsoverdragelse uten at de sentrale partene var involvert. NHO bidro til en viktig avklaring for hotellrenhold som 
ble overtatt av en tjenesteleverandør, men det ble samtidig tatt forbehold for situasjoner hvor også andre tjenester enn 
hotellrenhold ble levert. Partene ble med andre ord enige om at hotellrenhold heretter skulle følge Renholdsoverenskomsten. 

 

 
(76) Prokollen av 2. september 2013 mellom NAF og NHO Service og handel gir heller ikke grunnlag for en annen forståelse. 

Utformingen av protokollen og vitneforklaringene viser at formålet med protokollen er å sette et klart tidspunkt for når 
endringene avtalt i protokollen 16. april 2013 senest skulle gjennomføres. Protokollen av 2. september 2013 sier ikke noe om 
hverken reservasjonsrett eller reservasjonsplikt, eller noe om hvilke vilkår som vil gjelde i overgangstiden etter en 
virksomhetsoverdragelse. 

 

 
(77) Prokollene kan derfor ikke forstås slik at partene samtidig har avtalt at ISS har plikt til å reservere seg eller har satt til side 

lovens hovedregel om at den foreliggende tariffavtale ikke lenger skulle kunne følge med over til den overtakende 
virksomhet. Protokollen av 16. april 2013 eller omstendighetene rundt denne gir ingen holdepunkter for at disse forhold 
overhodet ble diskutert, langt fra heller avtalt. Den etterfølgende e-postkorrespondansen mellom partene bekrefter også dette, 
og NHOs oppfatning kommer klart til uttrykk i siste avsnitt i tvisteprotokollen av 26. juni 2013. En så vidtrekkende 
disposisjon måtte ha kommet klarere til utrykk i protokollteksten, og det ville med enkle grep vært mulig å klargjøre hva som 
skulle gjelde for fremtidige virksomhetsoverdragelser dersom dette overhodet hadde vært diskutert. 

 

 
(78) De alminnelige ufravikelighetsreglene kan heller ikke forstås slik at ny arbeidsgiver er forpliktet til å reservere seg mot 

overdragers tariffavtale. Relevant rettspraksis om tariffavtalens ufravikelighet er fra tiden før arbeidsmiljøloven fikk regler 
om virksomhetsoverdragelse. Mindretallet mener at det av forarbeidene tydelig fremgår at lovgiver ved utformingen av § 16-
2 har gjort et bevisst valg – nemlig at det skal være opp til ny arbeidsgiver å avgjøre om han vil bli bundet av den tariffavtale 
som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dersom han ikke ønsker å bli bundet må han innen tre uker skriftlig erklære overfor 
fagforeningen at han ikke ønsker å bli bundet. Mindretallet finner støtte for dette i spesialmerknadene til bestemmelsen i 
Ot.prp.nr.49 (2004–2005) s. 338 hvor det uttales: 

«Andre ledd, første punktum er nytt. Bestemmelsen innfører en regel om at den nye arbeidsgiver blir 
bundet av tidligere arbeidsgivers tariffavtale dersom det ikke innen tre uker etter overdragelsestidspunktet 
gis melding til den annen part i tariffavtalen om at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet av tariffavtalen. 
Bestemmelsen overlater valget til den nye arbeidsgiver alene, og fagforeningen kan ikke nekte arbeidsgiver 
å tre inn i tariffavtalen. Ved at den nye arbeidsgiveren gis anledning til å velge, får han eller hun mulighet 
til å veie fordeler og ulemper og foreta en samlet vurdering av hva som vil være den mest hensiktsmessige 
ordning for tarifforholdene i virksomheten. For at ny arbeidsgiver ikke skal bli bundet, bestemmes det at 
hun eller han må avgi en skriftlig erklæring om dette til fagforeningen.» 

 

 
(79) Når lovgiver her uttaler at valget overlates til den nye arbeidsgiver alene, og at ny arbeidsgiver får mulighet til å veie fordeler 

og ulemper og foreta en samlet vurdering av hva som vil være den mest hensiktsmessige ordning av tarifforholdene i 
virksomheten, er det etter mindretallets syn et klart uttrykk for at det ikke er noe krav til ny arbeidsgiver om å ta hensyn til 
sine tariffmessige forpliktelser for den øvrige del av virksomheten på tidspunktet for overdragelsen. Mindretallet finner 
kommentaren meningsløs hvis den skal forstås med et innfortolket forbehold om at andre etablerte tariffmessige forpliktelser 
likevel vil medføre at ny arbeidsgiver umiddelbart vil være forpliktet til å reservere seg mot tidligere arbeidsgivers 
tariffavtale. Det har formodningen mot seg at lovgiver i forbindelse med den grundige drøftelsen til loven av 2005 ikke var 
bevisst forholdet til ufravikelighetsprinsippene. Forarbeidene gir derfor ikke grunnlag for å anta at tariffbundethet etter § 16-
2 andre ledd må stå tilbake for ufravikelighetsprinsippene dersom ny arbeidsgiver fra før er bundet av andre tariffavtaler. 
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(80) Den foreliggende saken gjelder heller ikke det som har vært det sentrale virkeområdet for ufravikelighetsprinsippene, det vil 

si tilfeller hvor en arbeidsgiver anvender individuelle vilkår i strid med inngått tariffavtale. ISS har vært i en situasjon hvor 
det er flere anvendelige tariffavtaler, og forskjellen knytter seg til ulike tariffområder i LO-NHO-systemet. Denne 
situasjonen vil jevnlig oppstå ved virksomhetsoverdragelser. Lovgiver har til tross for dette innført en hovedregel om at 
tidligere tariffavtale blir bindende som følge av overdragelsen dersom ny arbeidsgiver ikke uttrykkelig reserverer seg mot 
dette. Hvis ny arbeidsgiver velger å benytte retten til å reservere seg innen fristen, vil de ansatte likevel beholde sine tidligere 
individuelle lønns- og arbeidsvilkår iht. tariffavtalen frem til denne utløper. Lovens regulering sikrer forutsigbarhet og er 
også et uttrykk for at inngåtte avtaler skal holdes. Dette vil i vår sak innebære at de ansatte i en begrenset overgangsperiode 
går glipp av en lønnsmessig fordel som følge av at virksomheten er blitt overdradd til en ny arbeidsgiver. Det har 
formodningen mot seg at lovgiver gjennom innføringen av reglene om virksomhetsoverdragelser uten nærmere vurderinger 
og drøftinger har fastsatt regler som strider mot ufravikelighetsprinsippene og tilstått overtakende virksomheter rettigheter 
som nærmest er innholdsløse. 

 

 
(81) Etter dette avsies dom på grunnlag av flertallets standpunkt så langt det dekker saksøkers påstand, og med enkelte språklige 

justeringer. 
 

 
(82) LO har nedlagt påstand om at ISS må pålegges sakskostnader. Etter arbeidstvistloven § 59 første jf. tredje ledd kan den som 

har vunnet en sak for Arbeidsretten tilkjennes sakskostnader dersom særlige grunner taler for det. Saken har reist spørsmål 
om tolkning av Renholdsoverenskomsten. Det er ikke noe ved tolkningsspørsmålet eller tariffbruddet i dette tilfellet som gir 
tilstrekkelig grunn til å fravike hovedregelen om at det ikke tilkjennes sakskostnader. Påstanden tas derfor ikke til følge. 

 

 
(83) Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår foran. 

SLUTNING 

1. ISS Facility Services AS har opptrådt tariffstridig ved ikke å benytte seg av adgangen i 
arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd til å reservere seg mot å bli bundet av Riksavtalen mellom 
Landsorganisasjonen i Norge/Fellesforbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Service 
og handel ved overdragelser av virksomhet knyttet til hotellrenhold. 

 

2. ISS Facility Services AS har ved overdragelser av virksomhet omtalt i domsslutningen punkt 1, 
opptrådt tariffstridig ved at arbeidstakere som har blitt overdratt, avlønnes under de lønnssatser 
som følger av Renholdsoverenskomsten mellom Landsorganisasjonen i Norge/Norsk 
Arbeidsmandsforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Service og handel. 

 

3. ISS Facility Services AS plikter å sørge for at de tariffstridige forhold nevnt i påstandens punkt 1 
og punkt 2 opphører. 

 

4. ISS Facility Services AS er tariffrettslig forpliktet til å etterbetale de berørte arbeidstakere. 
 

5. For øvrig frifinnes de saksøkte. 
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