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Utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosesser 

1 Innledning 

 

1.1  Aktualitet og bakgrunn 

Bakgrunnen for oppgaven er behovet for saklige kriterier og en ryddig prosess som er 

rettferdig overfor de involverte parter i nedbemanningsprosesser.  

Ifølge SSB var 2008 sett under ett et historisk toppår for bygge og anleggsbransjen. For å 

dekke dette behovet har Norge opplevd en større andel arbeidsinnvandring de siste årene. 

”De fire siste årene har arbeidsinnvandringen økt mye sammenlignet med tidligere år, fra 

4 000 i 2004 til 21 400 i 2007. Det meste av denne økningen var innvandring fra nye EU-

land fra Øst-Europa.  

Nå er situasjonen forandret seg dramatisk. I det siste kvartalet 2008 og første kvartalet 2009 

har sysselsettingen i bygg og industri senket kraftig. Grunnet den verdensomfattende 

finanskrisen og konjunkturnedgangen har oppdragsmengden for bygg og anleggsnæringen 

blitt betraktelig mindre.  

Mange andre bransjer har blitt hardt rammet av finanskrisen. Som eksempler kan nevnes 

reklamebransjen,  

Problemstillinger i forbindelse med nedbemanning er høyst aktuelle i dag. Det er viktig å 

kvalitetssikre alle nedbemanningsprosesser, men det er ekstra viktig når disse er 

omfattende og preges av frykt og uro i verdensmarkedet og dramatiske endringer i 

samfunnet.  Når nedbemanningsprosesser preges av dramatikk kan det gå utover kvaliteten 

og det er lettere å ta noen snarveier eller fatte dårlige beslutninger.  
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I disse tider blir nedbemanning oftest gjennomført som en krisehåndtering, men 

utgangspunktet for en nedbemanningsprosess vil ofte være omorganisering, rasjonalisering 

og driftsinnskrenkninger, motivert av et behov for innsparinger.  

Det finnes to hovedmåter å nedbemanne på – den permanente (oppsigelse) og den 

midlertidige (permittering). Det er to ulike regelsett som styrer disse prosessene, men de 

har veldig mange likheter. Saksbehandlingen forut er omtrent den samme, men hensynene 

bak kan være veldig forskjellige og det er også forskjellige utvelgelseskriterier det legges 

mest vekt på.  

De rettslige problemstillingene er: 

 

- Hvilke kriterier kan lovlig legges til grunn ved en nedbemanningsprosess?  

- Hvem må gå først og hvorfor? 

 

 

1.2 Avgrensninger 

Problemstillingen avgrenses mot arbeidsforhold i kommunale virksomheter og jeg kommer 

ikke til å behandle regler i Lov om statens tjenestemenn av 04.03.1983 nr 3. Det samme 

gjelder arbeidsforhold som reguleres av Sjømannsloven av 30.05.1975 nr 18.  

Oppgavens problemstilling er utvelgelsesvilkår i nedbemanningsprosesser og videre 

drøftelse berører derfor ikke oppsigelse som ikke har sitt grunnlag i viksomhetens forhold 

men utelukkende forhold på arbeidstakersiden.   

Oppgaven behandler heller ikke direkte regler ved virksomhetsoverdragelse, men berører 

enkelte sider av problemstillingen hvor virksomhetsoverdragelse innebærer nedbemanning 

i form av oppsigelse av en eller flere arbeidstakere. 

Oppgaven berører også grensedragningen mellom omorganisering og endringer i 

organisasjonen i kraft av styringsretten uten å redusere arbeidsstokken og omorganisering 

hvor arbeidsgiveren tyr til oppsigelser eller permitteringer (nedbemanning). Oppgavens 

problemstilling er den sistnevnte situasjonen hvor arbeidsstokken reduseres enten gjennom 

permittering eller oppsigelse.  
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Oppgavens hoveddel er en presentasjon og drøfting av utvelgelseskriterier, men oppgaven 

tar for seg også deler av nedbemanningsprosessen som har betydning for 

saklighetsvurderingen – f.eks utvelgelseskrets og krav til saksbehandlingen.  

Oppgaven fokuserer  også på hensyn og prinsipper som gjør seg gjeldende i en 

nedbemanningsprosess, f.eks saklighetsprinsippet og forholdsmessighetskravet ved 

utøvelse av arbeidsgiverens styringsrett.  Dette for å belyse interesser på begge sider og 

forstå avveininger som foretas under utvelgelsen. 

1.3 Definisjoner 

Omstilling – definert i NOU-2004-5 (Arbeidslivslovutvalget)  - begrepet omstilling brukes 

for å beskrive en lang rekke situasjoner. Det kan dreie seg om alt fra interne 

omorganiseringer av virksomheten, utskilling av deler av virksomheten, nedbemanning 

eller andre tiltak som tar sikte på reduksjon av bemanningen eller opphør av 

arbeidsforholdet. 

Nedbemanning - en planlagt reduksjon i antall ansatte i en organisasjon gjennom 

oppsigelser.  Oppgaver tar for seg kun tilfeller av oppsigelser etter AML regler. 

Fristilling:  Arbeidstakerne ensidig fra arbeidsgivers side blir løst fra sine funksjoner etter –

arbeidskontrakten og må søke ledige stillinger i den nye organisasjonen. De av -

arbeidstakerne som deretter ikke blir innplassert, anses som overflødige. ” En slik -

fremgangsmåte vil som oftest være i strid med stillingsvernsreglene, fordi en ensidig -

fratakelse av sentrale funksjoner i arbeidsforholdet vil kunne representere en oppsigelse -

som krever saklig grunn. Som utvelgelsesmetode har fristilling også betydelige svakheter -

fordi arbeidsgiver uansett har ansvaret for å foreta en fullstendig vurdering av alle ansatte -

opp mot saklige og relevante utvelgelseskriterier”1

Oppsigelse – opphør av forpliktelser ettter arbeidsvtalen. Fremgångsmåten for oppsigelse 

av arbeidsavtaler er regulert i kap 15 AML.  

  

Masseoppsigelse – definert i § 15-2, AML: oppsigelser som foretas overfor minst 10 

arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de 

enkelte arbeidstakeres forhold. 
                                                 
1 arbeidsrett.no, usaklig oppsigelse 



 6 

Permittering: et midlertidig opphør av forpliktelser etter arbeidskontrakten, hovedsakelig 

en tariffinstitusjon. 

Arbeidsgiver - I § 1-8 i arbeidsmiljøloven er det definert hvem som anses som arbeidsgiver 

i lovens forstand: ”Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker 

for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal 

gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.” 

Arbeidstaker: definert i § 1-8 AML:  med arbeidstaker menes i denne lov enhver som 

utfører arbeid i annens tjeneste 

Virksomhet:  

1.4 Rettskildebruk 

1.4.1 Lover  

Lovgivningen om arbeidsforhold er ikke samlet i en enkelt lov, men gitt i en rekke 

forskjellige lover og lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) av 

17.juni 2005 nr 62 er den mest sentrale av dem. Arbeidsmiljølovens kap. 15 regulerer 

opphør av arbeidsforhold og den bestemmelsen som er selve kjernen i min oppgave er § 

15-7 – vern mot usaklig oppsigelse. Arbeidsmiljøloven regulerer avviklingsprosessen 

(oppsigelsen) og oppstiller regler både for saksbehandlingen forut, se §§ 15-1, 15-2, 

underveis – formkrav, oppsigelsesfrister, samt det som skjer når arbeidsforholdet først er 

avviklet, se § 15-11 om retten til å fortsette i stillingen. Arbeidsmiljølovens § 15-7 (1) og 

(2) er et rettslig utgangspunkt for hvilke utvelgelselseskriterier som kan saklig legges til 

grunn ved nedbemanning. Arbeidsmiljølovens regler er ufravikelige til ugunst for 

arbeidstaker, se § 1-9.  Lovens formål definert i §1-1.  

Ved en midlertidig nedbemanning er det permitteringsinstittutet arbeidsgiver tar i bruk. Her 

er også utvelgelsesproblematikken aktuell, se nærmere i pkt. 3.2.6. Adgangen til 

permittering er regulert i tariffavtaler.  
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1.4.2 Rettspraksis 

Oppsigelsesvernet og saklighetskravet i arbeidsretten er en rettslig standard som utvikler 

seg i takt med samfunnet og rettspraksis, spesielt HR praksis, har en sentral rolle i 

fortolkning av slike bestemmelser. 

Høyesterettspraksis gir allikevel ikke et fullstendig bilde av rettstilstanden. Ikke alle 

arbeidsrettlige tvister ender opp i rettssystemet. Man finner spesielt ikke mange avgjørelser 

som omhandler utvelgelsesproblematikken. 

Det er uansett klart at dersom HR har vurdert og tatt stilling til et arbeidsrettslig spørsmål 

så har den avgjørende betydning. 

Dommer fra lagmannsretten har ikke særlig stor vekt som en rettskilde, men de kan være 

en pekepinne der HR ikke tidligere har tatt stilling til spørsmålet. 

Jeg tar også i bruk tingrettsdommen TOSLO-2009-41725 fordi det er den nyeste 

rettsavgjørelsen som tar for seg utvelgelseskriterier i en omfattende nedbemanningsprosess. 

Den har beskjeden betydning som en rettskilde, men illustrerer allikevel de motstridende 

interesser og utfordringer som gjør seg gjeldende både på arbeidstaker og 

arbeidsgiversiden.  

 

Som en følge av det dobbeltsporede prosessystem vil tariffrettslige spørsmål kunne bli reist 

ikke bare for Arbeidsretten, men også for Høyesterett. Harmoniseringshensyn tilsier at et 

og samme rettsspørsmål bør bli løst på samme måte uansett hvilken domstol det blir 

behandlet av, se for eksempel uttalelese i Rt 1995 s 1: ”det ville være uheldig om krav som 

reelt sett ar likeartet, ble løst forskjellig enten de blir pådømt av Arbeidsretten eller av de 

alminnelige domstoler.” 

 

1.4.3 Forarbeider 

Saklighet i måten arbeidsgiver utøver sin styringskompetanse på er en rettslig standard, noe 

som innebærer at forarbeider til arbeidsmiljøloven kan gi oss en pekepinne på hvordan 

denne skal tolkes.  
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Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Ot.prp.nr.49 § 15-7 (1) og 

(2) – henviser til § 60 - Bestemmelsen viderefører gjeldende regler om vern mot usaklig 

oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 60 

Forarbeidene i den nye AML viser til forarbeider til AML fra 1977. Ot.prp.nr.41 (1975-76) 

– individuell saklighet 

NOU 1992:20 (til AML av 1977) – hjelper med å definere virksomhetsbegrepet i AML  

 

1.4.4 Tariffavtaler – Praksis i arbeidslivet 

På arbeidsrettens område er det vanlig med tariffavtaler. Disse har betydning for hvilke 

utvelgelseskriterier som skal legges mest vekt på ved en nedbemanning i bedrifter 

underlagt en slik avtale.  

Utgangspunktet og det rettslige grunnlaget for tariffavtalens eksistens er den alminnelige 

avtalefriheten i Norge. Arbeidstvistloven regulerer tariffavtaler og gir regler om deres 

rettsvirkninger.  

Hovedavtalen LO - NHO regulerer det man kaller forholdet mellom partene, og inngås av 

hovedorganisasjonene. Hovedavtalen mellom NHO og LO inneholder bestemmelser om 

permittering i Kap VIII. § 9-12 fastslår at ”ved oppsigelse på grunn av 

innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn.” 

Utgangspunktet for utvelgelsen etter Hovedavtalen er ansiennitet, men denne kan fravikes 

når arbeidsgiver begrunne dette på en saklig måte. 

Det er en sentral bestemmelse for min problemstilling og denne drøftes nærmere i punkt 

3.2.1.4. 

”Arbeidstvistloven slår fast at tariffavtaler er ufravikelige (§ 3 nr.3). Dette gjelder ”begge 

veier”, dvs. at også avtalebestemmelser som kan sies å være gunstigere eller bedre, er 

ugyldige.  

Ufravikelighetsprinsippet er ikke bare en lovfestet rett. Etter ordlyden i arbtvl § 3 nr. 3, må 

begge parter i avtalen være tariffbundet. Uorganiserte skulle derfor falle utenom. Imidlertid 
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er det gjennom rettspraksis slått fast at tariffavtalens bestemmelser må følges også når det 

gjelder uorganiserte2, altså en ulovfestet rett”3

 

  

1.4.5 Andre hensyn  

I nedgangstider er bedriftens behov for styring og behov for å foreta raske endringer langt 

større. Kravet til saklighet kan bli svekket. 

Men selv når behovet for raske endringer er stort så må disse uansett være forutsigbare for 

arbeidstakere. En lovlig og ryddig nedbemanningsprosess sørger for at arbeidstakere kan på 

en best mulig måte innrette seg etter endringene. Og arbeidstakers behov for vern, od de 

sosiale behovene de særlig utsatte grupper har blir ivaretatt. Så det er desto viktig med 

domstolskontroll slik at arbeidstakere får de rettigheter de har krav på. 

Samtidig er ikke en lang prosess noe som er til gunst for en arbeidstaker. Retten til å stå i 

stilling er fastsatt i AML § 15-11. Det kan være en stor påkjenning for en arbeidstaker å 

fortsette å jobbe i en bedrift der han ikke er ønsket. 

2 Arbeidsgiverens styringsrett   

Styringsretten er arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere det arbeidet som blir 

utført i virksomheten, samt til å inngå og avslutte arbeidsavtaler. Styringsretten må utøves 

innenfor de rammer som følger av lover, forskrifter og avtaleverk. Arbeidsgiverens 

styringsrett er det rettlige utganspunktet for muligheten til å nedbemanne samt velge ut 

hvilke arbeidstakere som må gå først. 

”Styringsretten betegnes gjerne som en rettslig norm i den forstand at den ikke har sitt 

grunnlag i lovbestemmelser eller arbeidsavtalen, men at rettsordenen har anerkjent 

styringsretten som en kompetanse for arbeidsgiveren.”4

                                                 
2 I bedrifter inderlagt en tariffavtale 

  

3 Hovedavtalen med kommentarer/veileding av Per Helge Mork, LO-NHO 2006-2009 side 183 
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En arbeidsgiver har styringsrett i sin egen bedrift. Bedriftens ledelse oppretter stillinger, 

ansetter medarbeidere og sørger for at bedriften drives på en forsvarlig og økonomisk 

gunstig måte gjennom en rekke tiltak, blant annet omstilling.  Dette fremgår av rettspraksis, 

se Nøkk-dommen5 ”Arbeidsgiveren 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 tolkingen og utfyllingen 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.” Dette ble gjentatt og utviklet i Karstå-dommen6 . I denne dommen 

ble også styringsretten betegnet som en restkompetanse. ”Det er i utgangspunktet 

arbeidsgiver som bestemmer hvordan bedriften og arbeidet skal organiseres, hvilke 

avdelinger den skal deles inn i, og hvem som skal arbeide i de enkelte avdelinger.”7

Rt-2008-856 – Theatercafeen, tips – servitørene hadde en 70-år gammel praksis om enerett 

til tips (betydelige beløp). Dette var ikke en del av arbeidsavtalen og kunne forandres på av 

arbeidsgiver, en tredjedel av tipsene måtte deles med de andre yrkesgrupper. Det ble lagt 

vekt på praksis i andre restauranter. 

  

Rt-2009-1465: Høyesterett kom til at kommunen i kraft av arbeidsgivers styringsrett ikke 

kunne pålegge sykepleierne en turnusordning som omfattet dagvakter. Begge sykepleiere 

søkte på stillinger som omfattet seinvakter og dette kom også til uttrykk i arbeidsavtalen. 

 

”Bedriftsledelsen har ansvaret for at driften er forsvarlig og har også bedre kjennskap til 

bedriftens behov og de interne forhold enn f.eks domstolene”8

                                                                                                                                                    
4 ”Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor”, Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild 

Norddaas og Mona Næss, side 123 

. Dette taler for at 

5 Rt. 2000 s 1602 
6 Rt. 2001 s 418 
7 Nicolay Skarning ”Omstrukturering og nedbemanning” 2005  
8 Arne fanebust ”Oppsigelse i arbeidsforhold” 3.utgave, side 57 
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domstolenes inngrep i og overprøving av de styringsrettlige avgjørelser ikke er for 

vidtgående.  

 

Arbeidsgiver kan som et utgangspunkt si opp ansatte i kraft av styringsretten og det er opp 

til arbeidsgiver å bestemme om noen skal sies opp i det hele tatt. Stillinsgvernsreglene 

forutsetter derimot at arbeidsgiver ikke har en fri og ubundet styringsrettskompetanse. Både 

den materielle, prosessuelle og personelle styringskompetansen er begrenset. 

Den materielle styringsrettskompetansen er begrenset på den måten at arbeidsgiver står 

ikke fritt med hensyn til hvilke beslutninger som kan treffes og hvilket innhold de skal ha. 

Arbeidsmiljølovens materielle regler om oppsigelse og avskjed setter klare begrensninger 

for hvilke beslutninger en arbeidsgiver kan treffe. Oppsigelse kan for eksempel ikke skje 

uten at den er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens 

forhold, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-7.  Arbeidsgiverens beslutninger er alltid underlagt 

alminnelige saklighetshensyn, se nærmere pkt 2.1. 

Den prosessuelle styringskompetansen er begrenset ved at arbeidsgiver ikke står fritt med 

hensyn til hvordan han skal gå frem når beslutninger skal treffes. Dette drøftes nærmere i 

eget punkt 3.4.  

Begrensninger i den personelle styringskompetansen gjør seg mest gjeldende i 

tjenestemannsloven.  Det kan variere fra bedrift til bedrift hvem som innehar lederansvaret. 

I en bedrift med styre er det styret må det tas et styrevedtak om at virksomheten skal 

nedbemanne. Hvis virksomheten ikke har styre er det ledelsen som fatter beslutningen. 

 

Det er sedvane og rettspraksis som trekker rammer for hvilke endringer en arbeidsgiver kan 

gjennomføre i kraft av styringsretten. Arbeidsgiveren kan omorganisere og omfordele 

arbeidet, men ikke på en slik måte at endringen i realiteten innebærer en oppsigelse fra den 

aktuelle stillingen for den enkelte arbeidstaker. Hvis endringen i realiteten er en oppsigelse 

så kommer stillingsvernsreglene9

                                                 
9 AML kap 15 

 i arbeidsmiljøloven til anvendelse.  



 12 

Det som taler for en omfattende og vidtgående styringsrett er bedriftsøkonomiske hensyn.  

Jo større spillerom arbeidsgiver har til å omorganisere og nedbemanne jo større evne 

bedriften har til å tilpasse seg endringer i markedet. Effektiv drift sikrer overskudd, gode 

lønnsvilkår og flere arbeidsplasser.  

Blir styringsretten for vidtgående kan det gå utover rettigheter til en arbeidstaker. Alle 

arbeidstakere har rett til en viss forutsigbarhet i forhold til sin arbeidssituasjon. 

I Rt-2003-1702 (SAS-flyger) var arbeidsgivers degradering fra kaptein til styrmann 

(lønnsforskjellen og forskjeller i arbeidsoppgaver) for inngripende til at endringen kunne 

skje innenfor rammen av styringsretten.  

I Nøkk-saken aksepterte imidlertid Høyesterett at omorganisering som medførte ikke 

ubetydelige endringer i arbeidstakernes arbeidsoppgaver lå innenfor arbeidsgivers 

styringsrett.  

Endringsoppsigelse i forbindelse med omorganiseringer: Rt 1993 s 1606. Hva som ikke er 

en endringsoppsigelse, men styringsrett. Kjennelsen viser at arbeidsgiveren har en 

vidtgående styringsrett der en virksomhetens ”indre struktur” omorganiseres og 

rasjonaliseres, uten å måtte gå til oppsigelse. 

 

2.1 Saklighetsprinsippet  

 

De styringsrettlige avgjørelser en arbeidsgiver treffer skal være saklige. Avgjørelser kan 

ikke treffes på et vilkårlig grunnlag og utenforliggende hensyn skal ikke tas i betraktning. 

Det skal legges vekt på grunnleggende rettferdighetshensyn. 

Prinsippet har blitt anerkjent i rettspraksis: ”Styringsretten begrenses imidlertid også av 

mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til 

saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må 

være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.”10

Prinsippet er nærmere drøftet og definert i juridisk teori.  

 

                                                 
10 Rt 2001 s 418 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/hr-2003-00194a.html�
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 ”De beslutninger som treffes på grunnlag av styringsretten må dessuten holdes innen de 

rammer som følger av det generelle saklighetskrav. Saklighetskravet kan sees som en 

konsekvens av det underordningsforhold som arbeidsavtalen etablerer for arbeidstakere i 

forhold til bedriftsledelsen, for så vidt som bedriftsledelsens kan ha til dels svært 

inngripende følger for de arbeidstakere som berøres. Skal disse beslutninger aksepteres av 

rettsordenen må de derfor være basert på et ordentlig og aktverdig grunnlag og ikke skyldes 

vilkårlighet, nykker, tilfeldige anfall, hevngjerrighet osv. på arbeidsgiversiden. Dette 

saklighetskravet må i dag kunne karakteriseres som et generelt arbeidsrettslig prinsipp.”11

Et saklighetskrav med lignende innhold er også anerkjent i forvaltningsretten. I krav av 

forvaltningsretten treffes det viktige avgjørelser som påvirker enkeltmennesker og kan 

være direkte inngripende i deres rettigheter. Noen arbeidsrettslige avgjørelser kan ha 

samme virkning. Det å miste inntektsgivende arbeid kan ha alvorlige konsekvenser for hver 

og en av oss.  

 

Saklighetskravet ved oppsigelser er nedfelt i AML § 15 -7 (1) og drøftes nærmere i pkt 3.1. 

Saklighetskravet inneholder også et saksbehandlingselement, se Arne Fanebust i 

”Oppsigelse i arbeidsforhold”, 3. utgave side 81. Nærmere om saksbehandlingselementet 

ved oppsigelser i punkt 3.4. 

 

Utgangspunktet for utøvelse av styringsretten er også likebehandling av arbeidstakere. Det 

skal ikke skje noen forskjellsbehandling som ikke kan begrunnes saklig. 

”Styringsretten begrenses også av et omfattende likebehandlingskrav so ikke bare får 

anvendelse ved ansettelsen, når det søkes etter nye arbeidstakere, og når arbeidsavtale skal 

inngås. Likebehandlingskravet skal også legges til grunn gjennom hele arbeidsforholdet… I 

og for seg kan dette likebehandlingskrav også sees som en integrert del av et mer 

omfattende saklighetsprinsipp.”12

”Arbeidsgivers styringsrett må begrenses i de tilfeller den kommer i strid med 

grunnleggende menneskerettigheter eller andre verdier som er viktige i samfunnet vårt.”

 

13

                                                 
11 ”Oversikt over arbeidsretten” s 23 

 

12 ”Oversikt over arbeidsretten” s 50-51 
13 Innst.O. nr 27 (1997-98) s 10 
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2.2 Forholdsmessighet  

Ved utøvelsen av styringsretten har arbeidsgiver et ansvar om å vurdere de konsekvenser 

hans avgjørelser medfører den enkelte arbeidstaker.  

Forholdsmessighetsvurderingen tar utgangspunkt i  å veie for og imot på både arbeidsgiver 

og arbeidstakersiden når en styringsrettslig avgjørelse skal treffes.  

”For en seriøs bedriftsledelse vil ønsket om å trygge bedriften være et overordnet mål. Det 

kan føre til at det må treffes avgjørelser som er i strid med den enkeltes interesser, men som 

allikevel er nødvendige for å sikre arbeidsplassene på lengre sikt. Dette kan skape 

uttrygghet for den enkelte, men det er likevel klart at det foreligger et interessefelleskap her 

mellom bedriftsledelse og arbeidsstokken generelt.”14

Hensyn på arbeidsgivers og arbeidstakers siden er altså ikke motstridende, og som regel 

sammenfallende. En god ledelse innebærer at interesser på arbeidstaker siden blir ivaretatt. 

Derfor er det først ved en konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og når 

arbeidsforholdet bringes til opphør at forholdsmessighetsvurderinger gjør seg særlig 

gjeldende. 

 

 

2.3 Stillingsvern – rettshistorisk utvikling 

 

Et tilbakeblikk på rettshistorisk utvikling gir muligheten til å se stillingsvernsreglene i 

perspektiv.   

”Før 1936-loven krevdes som utgangspunkt ikke saklig grunn for oppsigelse se Rt-1935-

471, der det i et obiter dictum er uttalt at en arbeidsgiver kunne si opp sine ansatte ”etter 

eget skjønn og godtykke med lovlig frist uten å behøve å angi eller påvise noe forsvarlig 

grunnlag eller noen grunn overhodet ”15

                                                 
14 ”Oppsigelse i arbeidsforhold”, 3 utgave s 58 

 

15 arbeidsrett.no 
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Arbeidervernloven fra 1936 slo fast at en arbeidstaker kunne kreve erstatning hvis 

oppsigelsen ikke hadde ”saklig grunn i bedriftsinnehavarens, arbeiderens eller bedriftens 

forhold, men skyldtes helt utenforliggende grunner”, se § 33 punkt 3a. Der ble også ideen 

om ansiennitetshensynet introdusert, da oppsigelsesvernet var betinget av at den oppsagte 

arbeidstakeren hadde minst 3 års sammenhengende tilsetting ved samme bedrift etter fylte 

21 år. 

I tråd med utviklingen av velferdssamfunnet er det etter hvert en styrket oppfatning at det å 

ha et arbeid og en inntektsmulighet er en særlig beskyttelsesverdig interesse, noe som blant 

annet kommer til uttrykk gjennom Grunnloven §110. Internasjonalt kommer dette til 

uttrykk f.eks. gjennom fortalen til ILO-konvensjon nr. 168, som understreker at arbeid og 

produktiv sysselsetting er viktig i alle samfunn, ”... ikkje berre fordi arbeid og produktiv 

sysselsetjing skaper ressursar for lokalsamfunnet, men også fordi dei gjev arbeidarane 

inntekt, ei sosial rolle og ei kjensle av sjølvvørdnad.” 

Betydningen av den vekt Høyesterett har tillagt tjenestetid og alder, illustreres av Rt-1966-

393 (Papyrus Paper Mill), hvor arbeidstakers situasjon er beskrevet slik: 

«For så vidt angår NN, er forholdet - som det fremgår av herredsrettens domsgrunner - at -

han i 1935 ble ansatt som yngstemann på Yven Papirfabriks kontor - han var da 20 år -

gammel.…Han var således en meget betrodd funksjonær. Bedriften har ikke hatt noe å -

bemerke ved hans arbeide eller hans forhold for øvrig. I begynnelsen av 1963 var han -

nesten 48 år gammel, og han hadde vært i bedriftens tjeneste i ca. 28 år. Han var på dette -

tidspunkt ikke frisk og hadde hustru og 2 barn å forsørge. Han var den eldste i ansiennitet -

av kontorfunksjonærene ved Yven Papirfabrik. Under disse omstendigheter hadde de nye -

eiere av Yven Papirfabriks anlegg etter min mening en sterk oppfordring til å gjøre sitt -

ytterste for å søke å unngå en oppsigelse overfor denne funksjonær som i så mange år -

hadde virket i bedriftens tjeneste og som hadde en så sterk tilknytning til bedriften». 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#110�
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C168�
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1966-0393-00031b.html�
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1966-0393-00031b.html�
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”Denne avgjørelsen, og de følgende (Rt 1967 s. 91, Rt 1966 s. 393 – annet passende arbeid, 

Rt-1972-133016 ) ligger forut for arbeidsmiljøloven. Gjennom disse avgjørelsene ble det 

etablert det system for avveining og rimelighet som nå er fastslått i § 60, nr. 2, 1. ledd, 

begge setninger

 

17. Disse to bestemmelsene er rett og slett en kodifisering av denne 

rettspraksisen. I dette tilfellet fulgte altså Stortinget Høyesterett, mens det ordinært er 

Stortinget som vedtar lovgivning, som senere blir gjenstand for tolking av Høyesterett. 

Avgjørelsene er altså eksempler på Høyesteretts rettsskapende virksomhet.”18

 

 

 

Stillingsvern et et tema i utvikling. Som oppregningen ovenfor tilsier så går utviklingen i 

dag i retning av et styrket stillingsvern og arbeidstakerens rettigheter er i fokus. Dette 

skjerper arbeidsgiver sin plikt til å sannsynligjøre saklighet.   

3 Utvelgelsesvilkår i nedbemanningsprosesser 

 

 

3.1 Saklighetsvurdering 

 

Den rettslige skranken for saklighetsvurderingen ved oppsigelse er § 15-7 AML. 

Saklighetskravet etter § 15-7 er en rettslig standard, noe som innebærer at ”forståelsen av 

hva som må til for at en oppsigelse skal være saklig, ikke er statisk.”19

                                                 
16 det ble lagt til grunn at arbeidstakeren ”på grunn av lang tjeneste og kvalifikasjoner stod i en stilling som 

påla bedriften å ta særlig hensyn til ham” 

 

Saklighetsvurderingen er en skjønnsmessig vurdering og selve lovteksten oppstiller ikke 

17 Nåværende AML §15-7 
18 ”Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven”, s 65 
19 Ot.prp. nr. 41 (1975-76) s 72.   

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1972-1330-00194a.html�


 17 

konkrete vilkår for hvordan denne skal foretas. Grensedragningen avgjøres av andre 

rettskilder, først og fremst rettspraksis, forarbeider men også internasjonale konvensjoner.  

I Veslemøy Haslund-dommen Rt 1984 s 1058 uttaler Høyesterett følgende: 

”Jeg har allerede pekt på det som er sagt i Ot.prp.nr.41 (1975-76) side 72 om betydningen 

av rimelighetsvurderinger. Samme sted pekes på målsettingsbestemmelsen i loven [ §1-1] , 

og på at saklighetskriteriet må følge den sosiale utvikling i samfunnet ellers. Det sies videre 

at dette «derfor [er] et felt hvor domstolene må være varsomme med å legge særlig eldre 

rettspraksis som går i arbeidstakerens disfavør til grunn”. 

 

 

Utgangspunktet etter AML er  at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens,  

arbeidsgivers20

Anses situasjonen som forbigående må arbeidsgiveren ta i bruk andre tiltak, f.eks 

permittering.  

 eller arbeidstakers forhold, se § 15-7 (1).  

Det først og fremst økonomiske hensyn som fører til at  arbeidsgiver får et behov for 

rasjonalisering og innskrenkninger . Det er derimot ikke noe vilkår om at situasjonen er 

prekær før oppsigelse kan skje. ”Dersom virksomheten etter saklige og grundige 

overveielser kommer til at det er nødvendig å foreta tilpasninger av hensyn til videre 

framtidig drift, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig. Arbeidstakernes vern mot 

oppsigelse kan ikke forstås slik at det må foreligge en trussel for virksomheten fortsatte 

aktivitet”21

Det er  arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det er bedriftsøkonomisk gunstig å ty til 

oppsigelser så dette bør være grundig dokumentert. 

 

 

                                                 
20 Begrepet ”arbeidsgiverens forhold” knytter seg til personlige forhold hos bedriftsinnehaveren når disse 

forhold er av tilstrekkelig klar og direkte betydning for virksomhetens interesser. Alternativet vil normalt bare 

være aktuelt i små personlige foretak. I praksis glir alternativet over i virksomhetens forhold 

(www.arbeidsrett.no) 
21 ”Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor” av Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, 

Ragnhild Nordaas og Mona Næss side 274 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1984-1058-00125a.html�
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?ot.prp.nr.41+1975*�
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Hva som er ”virksomhetens forhold” er definert i § 15-7 nr 2, første setning. Det er 

”driftsinnskrenkning eller rasjonalisering”.  ”Det er etter min mening en nyanse mellom de 

to begrepene. ”Driftsinnskrenkning ” sikter mer til der kostnader, herunder arbeidsplasser, 

må kuttes, for at bedriften skal kunne drive forsvarlig videre, eller i det hele tatt drive 

fortsatt. ”Rasjonalisering” brukes ofte der det er snakk om å bedre en allerede lønnsom 

drift. Det sier jo seg selv at kravet til saklighet minsker jo dårligere virksomheten går. Det 

motsatte gjelder der hensikten med et tiltak i det vesentlige er å øke et solid overskudd.”22

Driftsinnskrenking av andre enn økonomiske hensyn er som nevnt tidligere ikke utelukket, 

se Rt 1989 s. 508

 

23

 

  ”Ot.prp. nr 41 (1975-76) s 72 – det legges ikke mer i uttalelsen enn at 

”gevinst ved rasjonalisering eller driftsinnskrenkning må avveies mot de ulemper 

oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Det fremgår ikke at oppsigelser i forbindelse 

med driftsinnskrenking ved en bedrift aldri kan være saklig begrunnet hvis dette ikke gir en 

økonomisk gevinst for bedriften eller det konsern denne er en del av. Det ligger i sakens 

natur at en bedrift normalt ikke vil nedlegge eller flytte en virksomhet uten at dette anses å 

være økonomisk fordelaktig for bedriften i et kortere eller lengre perspektiv. Men dette kan 

ikke utelukke at en bedrift ut fra et bredere vurderingsgrunnlag vil kunne anse det for riktig 

å velge en annen løsning enn den som bedriftsøkonomisk er mest lønnsom. At en stor 

bedrift, i vårt tilfelle en statsbedrift, skulle være avskåret fra å ta hensyn til 

distriktsinteresser, når det tvinges til å velge mellom drift på ett av to steder, måtte det i 

tilfelle kreves helt klare holdepunkter i loven for.”    

Etter § 15-7 (2) 2.pkt skal det ”Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i 

driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak… foretas en avveining mellom 

virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker”. 

Forholdsmessighetsvurderingen skal foretas i forhold til den aktuelle arbeidstakerens 

situasjon, idet det bygges på prinsippet om «individuell saklighet”24      

                                                 
22 ”Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven”, dommer og kjennelser fra Høyesterett utvalgt og kommentert av 

Thor-Erik Johansen, side 50 
23 Sigerverkt i Oslo legges ned for å opprettholde sysselsetting ved Norsk Jernverk i Mo i Rana 
24 Rt 1989 s 508 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1989-0508-00052a.html�
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Dette gjentas i Rt 2008 s 749 ”Det følger videre av bestemmelsen at en bedrifts 

rasjonaliseringsbehov ikke uten videre er avgjørende ved saklighetsvurderingen. Det skal 

skje en avveining mellom bedriftens behov og de ulemper som påføres de arbeidstakere 

som sies opp. Det skal prinsipielt sett foretas en selvstendig vurdering i forhold til den 

enkelte arbeidstaker.”  Domstolprøvingen knytter seg til den enkelte oppsigelse. 

”Når oppsigelsesgrunnlaget bygger på omstendigheter på arbeidsgiversiden, er det ikke -

tilstrekkelig at disse omstendigheter i seg selv kan gi saklig grunn til nedbemanning, så -

lenge oppsigelse av den enkelte arbeidstaker etter en skjønnsmessig vurdering ikke  

fremstår som rimelig og naturlig.”25

”Vurderingen av saklighetskravet må basere seg på om det etter en samlet avveining av 

begge parters behov anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet kan bringes til opphør” 

 

26

Men når et rasjonaliseringstiltak (omstilling) har store dimensjoner og omfatter  en rekke 

ansatte så ” skal 

  

det

 

 meget til for å la den enkelte ansattes individuelle interesser være 

avgjørende”se Rt 2008 s 749. 

Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig 

begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby 

arbeidstaker, se §15-7 (2). 

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver omplassere medarbeidere i bedriften, hvis dette er 

nødvendig ut ifra den situasjonen bedriften befinner seg i. Denne vurderingen skal foretas 

før arbeidsgiver tyr til oppsigelse. Når det er tibudt annet passende arbeid så stilles det ikke 

like strenge krav til interesseavveiningen se Rt 2008 s 749: ”Jeg kan heller ikke se at den 

interesseavveining som skal foretas, kan føre til at oppsigelsen kjennes ugyldig. Det blir 

klart mindre rom for en slik interesseavveining i de tilfeller der det er tilbudt annet 

passende arbeid. Det vil ganske særlig være tilfellet når det arbeid som tilbys ligger så tett 

opp til den bortfalte stilling at det kan være uklart om arbeidsgiver i stedet for å gå til 

oppsigelse, kunne benyttet sin alminnelige styringsrett til å beslutte omplasseringen.”  

 
                                                 
25 arbeidsrett.no, § 15-7 
26 Jakhelln, Henning. Oversikt over arbeidsretten , N.W. Damm & Søn, 2006, s. 329 

javascript:popup('Akap4F446');�
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Når det er snakk om å si opp flere enn en arbeidstaker så kommer vi til kjernen av 

problemstillingen, nemlig hva det skal legges vekt på i utvelgelsen av hvem som skal sies 

opp. 

Saklig utvelgelse innebærer blant annet at det ikke tas utenforliggende hensyn som for 

eksempel rase, nasjonalitet, seksuell orientering eller kjønn, se §13-2 første ledd bokstav d, 

jf. §13-1. Men også at det legges vekt på saklige utvelgelseskriterier . 

 

3.2 Utvelgelseskriterier 

Det er i forholdsmessighetsvurderingen etter §15-7 (2) 2.pkt at forhold på arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden får betydning.  

Lang ansiennitet taler som regel for at en medarbeideren skal kunne bli i bedriften 

istedenfor en annen som nettopp har blitt ansatt. Har medarbeideren en stor 

forsørgelsesbyrde eller problemer med å finne seg et annet arbeid så skal det mer til for å si 

ham opp enn en annen som kanskje er yngre, mer fleksibel og ettertraktet på 

arbeidsmarkedet. Samtidig har bedriften sine behov som gjør at den ønsker å beholde visse 

personer framfor andre. Bedriften kan være i en vanskelig økonomisk situasjon og ønsker 

derfor å beholde de best kvalifiserte medarbeidere med lavest sykefravær slikt at den på 

sikt igjen er konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Bedriftens interesser er ofte 

samenfallende med interesser til den samlede arbeidsstokken. Er bedriften velfungerende 

og drives forsvarlig har dette som regel kun  positive konsekvenser for de ansatte.  

Alle disse forhold kan det tas hensyn til i avveiningen, men for at nedbemanningsprosessen 

skal kunne gjennomføres på en effektiv måte er det hensiktsmessig å velge noen ”kriterier” 

man skal gå etter når man velger hvem som skal sies opp. Denne fremgangsmåten er  

lovfestet i § 15-2 (3) pkt g. når det gjelder masseoppsigelser.  

Det er blitt fastslått i rettspraksis at det er saklige utvelgelsesvilkår arbeidsgiveren må ta i 

bruk, se Rt 1986 s 879: ”Ved avgjørelsen av hvilke av flere arbeidstakere som skal sies 

opp, gir ordlyden i § 60 nr. 2 (nå § 15-7 (2)) ikke direkte veiledning, men et saklighetskrav 

vil selvsagt gjelde også her.”  
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I Ot.prp.nr.78(1993-94) legger departementet til grunn at kriteriene for utvelgelse 

forutsetningsvis må ligge innenfor den saklighetsvurderingen som følger av aml (1977) §60 

nr. 1, nåværende aml § 15-7 (1) og finner ikke grunn til å utdype dette nærmere i 

lovteksten. 

De vanlige utvelgelseskriterier er en kombinasjon av ansiennitet, kvalifikasjoner og særlige 

sosiale eller personlige hensyn, jf. Rt 1986 s 879. 

” … Innenfor rammen for saklige avgjørelser vil det således normalt foreligge flere forhold 

arbeidsgiver kan legge vekt på. Arbeidsgiver kan m.a.o. legge vekt på forskjellige saklige 

utvelgelseskriterier og vektlegge dem på ulike måter. I en og samme 

nedbemanningsprosess må imidlertid de samme kriteriene og avveiningsprinsipper følges.” 
27 Dette for å sikre likebehandling. 

 

”Hvilke kriterier man skulle bygge på ved gjennomføringen av de nødvendige oppsigelser, 

måtte bero på en vurdering. Det må imidlertid stilles saklighetskrav ved avgjørelsen av 

hvem som skal oppsies”  se Rt-1986-879, og ”det må kreves at de retningslinjer man 

kommer frem til, blir fulgt.”, se Rt 1992 s 776. 

”Utgangspunktet for utvelgelsen er hvem det vil være saklig å si opp og ikke hvem som 

fremstår som mest saklig å beholde. For eksempel kan det tenkes at den best kvalifiserte 

må sies opp fordi en annen arbeidstaker er kvalifisert ”nok”, og andre hensyn tilsier at 

vedkommende ikke kan sies opp”

Noen vilkår er enkle å kartlegge – som for eksempel ansiennitet, andre krever større grad 

av undersøkelser og en forsvarlig kartlegging av arbeidsstokken. 

28

 

 

Hvilke kriterier som må tas i betraktning og hvilke er valgfrie og kombinasjonen av disse er 

temaet for den videre fremstillingen. 

 

                                                 
27 Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas om Mona Næss, ”Arbeidsrett, særlig om 

omstilling i offentlig sektor”, side 205 
28 ”Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor”, side 278 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-1986-879�
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3.2.1 Ansiennitet  

Man finner ikke noe definisjon på ansiennitet verken i AML eller Hovedavtalen.  Det er da 

naturlig å legge til grunn den vanlige språklige forståelsen av ansiennitet, som er tjenestetid 

i virksomheten. Vanligvis beregnes ansienniteten fra tiltredelsestidspunktet og kortvarige 

fravær og permisjoner avbryter ikke ansienniteten. 

Når ansiennitet kommer inn som et kriterium under forholdsmessighetsvurderingen og 

saklighetsvurderingen etter § 15 – 7 så tar vi utgangspunkt i arbeidsmiljølovens 

virksomhetsbegrep29

Som et kriterium er ansiennitet noe som det er lett å måle og etterprøve. Rettstekniske 

hensyn taler derfor for å legge stor vekt på det kriteriet. Samtidig er det et objektivt 

kriterium som arbeidstakerorganisasjoner anser som mest saklig. Som vi ser i TOSLO-

2009-41725 kan arbeidsgiver bli beskyldt for å bruke ”trynefaktor”  hvis det ikke legges 

avgjørende vekt på ansiennitet. Når samarbeid med tillitsmannsapparatet er så viktig på alle 

stadier av nedbemanningsprosessen er det kanskje enklest for bedriften å ta utgangspunkt i 

ansiennitet når de overtallige i bedriften velges ut.  

. 

Rt 1962 s 6 fastslår at om det foreligger forpliktelse til å følge ansienniteten, må den 

beregnes riktig. 

 

3.2.1.1 Beregning av ansiennitet 

Hva vi anser som en virksomhet har betydning for hvordan ansienniteten skal beregnes for 

den enkelte arbeidstaker. 

NOU 1992:20 : ”Hvor arbeidstakeren er ansatt innen et konsern eller en gruppe av 

virksomheter vil det imidlertid ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger eller 

rasjonaliseringstiltak kunne bli spørsmål om ansiennitetshensyn skal vurderes samlet for 

konsernet eller gruppen av virksomheter, eller i forhold til den enkelte virksomhet. Dette 

spørsmål er neppe endelig avklart i rettspraksis, men avgjørelsene i Rt 1992 s 776, 

Sparebanken Nord-Norge-saken, og i Rt 1986 s 879, Hillesland-saken, åpner for en 

avdelingsbasert vurdering”.  Nærmere om utvelgelseskrets i pkt. 3.3 
                                                 
29 Det rettsubjektet arbeidstaker er ansatt i 
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Derfor er det en fordel å diskutere hvordan ansiennitet beregnes og dens vekt med de 

tillitsvalgte før nedbemanningsprosessen starter.  Dette er derimot ikke et krav verken etter 

loven eller Hovedavtalen.  For masseoppsigelser skal arbeidsgiver kun komme med 

”forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp”, se § 15-2 (3) pkt g. I 

tariffbunnede bedrifter skal nedbemanninger drøftes med de tillitsvalgte, se § 9-4 

Hovedavtalen.  Disse deler av saksbehandlingen inviterer derimot til en slik drøftelse. 

 

Det er uansett gunstig for alle parter å komme til enighet om hvordan ansiennitet skal 

forstås og brukes i den konkrete nedbemanningsprosessen, se Rt 2001 s 71, ”Den ankende 

part og hjelpeintervenienten har sterkt fremholdt betydningen av at det i tilknytning til 

rederivirksomhet inngås lokale avtaler om ansiennitetsprinsipper. Jeg er enig i at slike 

avtaler tjener til å avklare stillingen blant annet i forbindelse med innskrenkninger, og at 

dette må være i partenes felles interesse. Det står for meg som klart at slike avtaler i 

utgangspunktet må legges til grunn av domstolene.” 

Videre sies det at ”det i prinsippet må foretas en kontroll med sakligheten av oppsigelser 

som er resultat av ansiennitetsavtaler”, men at  ”det må åpenbart være slik at domstolene 

bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger 

mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet”.  

 

I Rt 2001 s 71 var problemstillingen uenighet om ansiennitetsberegning ved oppsigelse fra 

flyttbar plattform i Nordsjøen.  

Utgangspunktet etter loven var oppsigelsesvernet i § 6030

 Dette er HR enig i ” Jeg er enig i at det i prinsippet må foretas en kontroll med sakligheten 

av oppsigelser som er resultat av ansiennitetsavtaler.” Men HR uttaler også at ” domstolene 

 er ufravikelig. Det er et 

overordnet krav om saklighet og denne sakligheten kan ikke ”avtales bort” til skade for 

arbeidstaker. Valget av hvem som skal sies opp omfattes av det samme saklighetskravet. 

Derfor må f.eks ansiennitetsavtaler ligge innenfor saklighetskravet etter § 60. 

                                                 
30 Tilsvarer § 15-7 AML av 2005 



 24 

bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger 

mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet.” Avtalen som har blitt til som et 

forhandlingsresultat med de tillitsvalgte var ikke uten betydning ved vurderingen av 

sakligheten. Tvert imot, partenes enighet er et viktig moment i vurderingen av sakligheten 

av en oppsigelse.  

HR anerkjenner behovet for slike ansiennitetsavtaler, for det kan ofte by på utfordringer å 

beregne ansiennitet. Som det fremgår av pkt 3.2 kan innskrenkning av utvelgelseskretsen 

føre til at man ikke blir målt opp mot alle arbeidstakere i bedriften. Innskrenkning av 

utvelgelseskretsen er en lovlig fremgansgmåte. Også tidligere omorganiseringer og 

virksomhetsoverdragelser gjør ansiennitetsberegningen vanskelig. Det mest 

hensiktsmessige er altså å avtale hvordan ansienniteten skal beregnes i bedriften før 

nedbemanningsprosessen settes i gang og helst før nedbemanningsproblematikken i det 

hele tatt kommer på banen. Det er da man har de beste forutsetninger for å komme fram til 

en fornuftig og rettferdig beregningsmåte. Som tidligere nevnt er det en forutsetning at hvis 

ansienniteten skal følges så må denne beregnes riktig, Rt 1962 s 6. 

 

 

 

3.2.1.2 Vekten av ansiennitet  

 

Hvilken betydning ansienniteten - ansettelsestiden i virksomheten - skal ha ved en 

eventuell nedbemanning, reguleres ikke i AML. 

Eldre rettspraksis (se pkt. 3.1) fastsetter at det skal legges vekt på lang og tro tjeneste ved 

vurderingen om en arbeidstaker skal oppsies eller ikke. Lang og tro tjeneste er noe 

arbeidstaker har opparbeidet seg.  Han har vært i bedriften lenge nok til å fastslå at han har 

gjort en god jobb og bedriften har latt ham tro det ved å ikke si ham opp gjennom mange 

år, se Rt 1984 s 1058 ”Arbeidstakerens ansiennitet tillegges generelt betydelig vekt ved 

vurderingen av om han kan oppsies”. I denne avgjørelsen skulle en skuespiller oppsies på 

kunstnerisk grunnlag. 
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På dette tidspunktet var det ”.. fast tradisjon..at.. er skuespillerne..var.. vernet mot 

oppsigelse på kunstnerisk grunnlag etter ansettelse i 10 år”.  Skuespilleren hadde 9 års 

ansiennitet. 

 

Arbeidsgiver har plikt til å følge opp arbeidstakeren og kvalifikasjoner og arbeidsinnsats er 

noe som bør kunne vurderes av arbeidsgiver tidlig i arbeidsforholdet.  Har arbeidstakeren 

levd lenge i tro at han er ønsket i bedriften og ikke har fått signaler om at dette ikke er 

tilfellet (advarsler osv.) skal det mye til for å kunne si ham opp på bakgrunn av 

bedriftsøkonomiske hensyn. Dette kan by på utfordringer. 

”Teateret er en meget særegen arbeidsplass. Spørsmålet om hva som skal kunne anses for å 

være saklig oppsigelse av en skuespiller må ses i sammenheng med teaterets oppgave, 

nemlig å skape kunstnerisk høyverdige teaterforestillinger, og med de tiltak som er 

nødvendige for å realisere dette mål eller denne oppgave. Samtidig gjelder imidlertid 

arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelsesvern også for skuespillere. Det er åpenbart 

at dette forhold får betydning for muligheten for å bruke oppsigelse som ledd i 

bestrebelsene på å realisere teaterets mål. Den avveining som her må foretas er ikke uten 

problemer.”31

 

 

I Rt 1972 s 1330 ble en arbeidstaker med 19 års ansiennitet oppsagt da personalet måtte 

reduseres som følge av en brann.  Det var ikke store ansiennitetsforskjeller mellom ham og 

de to av tre som fikk beholde arbeidsplassen var - 2 og 3,5 år. Den tredje hadde kun 2 års 

ansiennitet i bedriften.  Flertallet kom fram til at bokholderen hadde krav på erstatning etter 

arbeidevernloven § 43. HR uttaler at den oppsagte arbeidstakeren: ”på grunn av lang 

tjeneste og kvalifikasjoner stod i en stilling som påla bedriften å ta særlig hensyn til ham”.  

Det er altså ikke ansiennitetsforskjeller det ble lagt vekt på i denne avgjørelsen, men den 

lange ansienniteten i seg selv. 

Lag ansiennitet i kombinasjon med høy alder skal i alle tilfeller tillegges vekt og innebærer 

et sterkere stillingsvern enn ellers. Eldre arbeidstakere har ofte problemer med å finne seg 

                                                 
31 Rt 1984 s 1058 
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et annet arbeid og bedriften plikter å foreta en samvittighetsfull og grundig vurdering for å 

finne annet passende arbeid i bedriften for disse arbeidstakere.32

 

 

Den mest sentrale dommen som tar for seg vekten av ansiennitet ved utvelgelse er 

”Hilleslanddommen”, Rt 1986 s 879. Dommen fastslår at ansiennitetsprinsippet et bare et 

moment ved en helhetsvurdering.  

Fire kvinnelige arbeidstakere ble oppsagt. Ansiennitet på 4, 7, 8 og 9 år ble ansett som 

”ikke særlig lenge”.  Det var heller ikke ”betydelige forskjeller i ansettelsestid mellom 

dem”. 

Dommen fastslår at arbeidsgiver står ganske fritt ved utvelgelsen av hvem som skal sies 

opp. Man kan ikke 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” 

”Det kan her være flere hensyn som må tillegges vekt, således kvalifikasjoner, alder, 

ansiennitet og også klare sosiale eller menneskelige hensyn. Det er som jeg har nevnt ikke 

grunnlag for å hevde at ansiennitet uten videre skal være avgjørende”33

”Dette er en helt sentral dom. Den nedgraderer i betydelig grad vekten av ren ansiennitet 

som vern mot å bli sagt opp. Det fastslås at ansiennitet bare er ett av flere momenter det 

skal tas hensyn til, der arbeidsgiveren må foreta en utvelgelse. På arbeidstakersiden 

eksisterer det ikke ubetydelige misoppfatninger av hvilken vekt ansiennitet har.  

 

I denne dommen var egentlig ikke Hovedavtalen LO-NHO et tema. Saken gjaldt § 60 nr 2, 

1. ledd, andre setning, avveiningen av virksomhetens behov mot individuell ulempe. 

Likevel så Høyesterett seg foranlediget til å uttale seg om rekkevidden av det tariffestede 

ansiennitetsprinsippet.”34

 

  

                                                 
32 Rt 1972 s 1330 og Rt 1966 s 393  
33 Rt 1986 s 879 
34 ”Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven”, Dommer og kjennelser fra Høyesterett utvalgt og kommentert av 

Thor-Erik Johansen, s 62 
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På bakgrunn av dette kan vi si at kort ansiennitet og små ansiennitetsforskjeller er noe det 

ikke skal legges særlig stor vekt på ved utvelgelse. Dette bekreftes også av juridisk teori, se 

blant annet Arne Fanebust: ”Det må legges til grunn som et rettslig utgangspunkt at en 

bedrift ikke har plikt til å følge ansiennitetsprinsippet”  

 

I utgangspunktet er det ingenting i veien for at arbeidsgiver følger ansienniteten ved en 

nedbemanning så lenge det foretas en helhetsvurdering og forholdsmessighetsvurdering 

etter §15-7 (2) 2.pkt. 

I RG 1993 s 355 fikk kontorassistenten med 10 års ansiennitet vaskejobben slik at 

vaskehjelpen med 5 års ansiennitet ble sagt opp. Her fulgte arbeidsgiveren det rene 

ansiennitetsprinsippet som er det mest objektive kriteriet. Dette er en lovlig fremgangsmåte 

hvis ikke noe annet taler imot etter en helhetsvurdering – for eksempel sosiale forhold: 

”Utgangspunktet ved anvendelsen av ansiennitetsprinsippet er at de sist ansatte sies opp før 

de senere ansatte. Andre hensyn kan slå gjennom dette utgangspunkt. I vårt tilfelle har 

arbeidsgiver fulgt utgangspunktet. Bedriften har overført en kontoransatt til en 

renholdsstilling, slik at bedriftsansienniteten kunne følges. Det er ikke noe usaklig ved et 

slik valg.” 

”Ikke på noe grunnlag kan lagmannsretten se hva som kunne hindre bedriften i å si opp 

Elsa Berg for å erstatte henne med en kontorfunksjonær med lengre ansiennitet i bedriften. 

Det kan i hvert fall ikke søkes noen ansiennitetsbegrensning innenfor fagkategoriene. Det 

faglige skillet i de ansattes gjøremål tilsier ikke i seg selv at vilkårene er ulike. 

Rengjøringsarbeidet krever ingen fagopplæring. Det er bedriftens vurdering at man nettopp 

derfor kunne følge ansienniteten. ” 

”Det er nok riktig at man i det praktiske arbeidsliv gjerne følger ansiennitet innen 

fagkategoriene ved masseoppsigelser. Noen rettslig skranke mot å gjøre det annerledes er 

det ikke. Arbeidsgiveren må ha rett til å følge bedriftsansienniteten, hvor ikke andre hensyn 

slår ut. ”  

” Jenny Haukdal og Elsa Berg stiller i det alt vesentlige likt når det gjelder personlige og 

sosiale forhold og mulighetene på arbeidsmarkedet på sitt hjemsted.”  
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Det er ikke ”noen rettslig skranke” mot å se virksomheten under ett og beholde en 

arbeidstaker med høyest ansiennitet som samtidig kan brukes til flere ulike 

arbeidsoppgaver. Det er tvert imot, nettopp dette som er lovens utgangspunkt. Når som i 

dette tilfellet er det to kontorstillinger som blir overflødige er det ikke dermed sagt at 

personene som i dag innehar den enkelte stilling som skal velges ut i oppsigelse. 

Virksomheten skal da sees under ett og arbeidsgiveren skal ta et valg basert på 

utvelgelseskriterier som skal inngå i en helhetsvurdering. Det utvelgelseskriteriet det ble 

lagt avgjørende vekt på her var ansiennitet, men det ble også tatt hensyn til sosiale forhold, 

som ble vurdert som nærmest like. Velger arbeidsgiver å se hele virksomheten under ett og 

foreta en intern omrokkering er dette en lovlig fremgangsmåte. Forutsetningen er allikevel 

en individuell forholdsmessighetsvurdering med hver arbeidstaker etter § 15-7 (2) som 

fører til at oppsigelsen kan anses som saklig etter §15-7 (1).  

 

Man kan tenke seg en situasjon hvor et slikt valg hadde vært problematisk ut ifra interesser 

på arbeidstakersiden, interesser til den samlede arbeidsstokken. Det faktum at arbeidstakere 

bytter stillinger under en nedbemanningsprosess kan også være en utfordring for den videre 

driften. Teoretisk sett kunne utvelgelse med hovedtyngden på ansiennitetsprinsippet ha 

vært i strid med saklighetskravet etter §15-7. Som nevnt tidligere er virksomhetens behov 

ofte sammenfallende med interesser til den samlede arbeidsstokken. Er det 

kompetansemangel i bedriften er det ikke saklig å si opp arbeidstakere med høye faglige 

kvalifikasjoner.  Jeg har allikevel vanskelig med å forestille meg at en arbeidsgiver gjør en 

slik grunnleggende feil i praksis. Handler arbeidsgiver i strid med bedriftens interesser er 

det ofte andre grunner til at utvelgelsen ikke holder mål etter §15-7, f.eks usaklig 

forskjellsbehandling. 

 

 

Det er heller ikke avgjort i rettspraksis om det kan være plikt for arbeidsgiver å legge større 

vekt på kvalifikasjoner.  

I RG 1964 s 510 ble en arbeider i A/S Norsk Jernverk sagt opp pga innskrenkninger. Han 

kunne karakteriseres som ”en alminnelig bra fagarbeider”.  HR uttaler: ”Man finner det 
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likeledes godtgjort at Møller ikke var så kvalifisert at det for hans vedkommende var grunn 

til å fravike ansiennitetsprinsippet og beholde ham ved sentralverkstedet”.   

”Dommen synes å holde åpen muligheten for at bedriften kunne ha plikt til å legge større 

vekt på kvalifikasjoner. Jeg har for mitt vedkommende imidlertid vanskelig for å se at en 

oppsigelse skal kunne underkjennes dersom bedriften i stedet ha valgt å legge vekt på 

ansiennitet.”35

 

  

Oppsummering: lang ansiennitet er et saklig kriterium, men det kan ikke være det eneste 

kriteriet ved utvelgelsen, loven forutsetter en bredere vurdering. Arbeidsgiver har ingen 

plikt til å følge ansienniteten.  Ansiennitetsavvik må være begrunnet og ikke et forsøk på å 

omgå stillingsvernet. 

 

 

3.2.1.3 Tariffestede ansiennitetshensyn 

Hovedavtalens § 9-12 er en utfyllende bestemmelse til arbeidsmiljøloven § 15-7 og 

medfører at arbeidsgiveren har plikt til å foreta en konkret vurdering av behovet for å 

fravike ansiennitetsprinsippet. 

Bestemmelsen lyder slik: Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan 

ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn.  

Hovedavtalen inneholder også en tilsvarende regel ved permitteringer, § 8-1 nr 3.  

”Hovedavtalen går således ikke lenger enn til å slå fast ”ved oppsigelse på grunn av 

innskrenkingen/omlegging skal ansienniteten, under ellers like vilkår, følges” - det er på 

det rene at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en vurdering av arbeidstakernes 

kvalifikasjoner hensett til bedriftens behov”36

Senere ble ordlyden endret. Tekstendringene innebærer allikevel ikke endring i gjeldende 

rettspraksis. 

 

                                                 
35 Arne Fanebust s 183: 
36 Rt 1986 s 879 
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”Protokolltilførselen ble etter krav fra NHO tatt inn i forbindelse med revisjonen i 1993, 

hvor uttrykket ”ansiennitet skal følges under ellers like vilkår” (daværende § 9-9) ble 

erstattet av det nåværende ”ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn”. 

Praksis skulle altså ikke endres ved den nye formuleringen. Siden bestemmelsen innebærer 

at avvik fra ansienniteten skal være (saklig) begrunnet er det likevel grunn til å anta at 

ansiennitetsprinsippet er styrket gjennom denne endringen. Er det like vilkår, kan det heller 

ikke foreligge saklig grunn til å fravike ansiennitet, som tradisjonelt har hatt veldig sterk 

oppslutning hos arbeidstakerne fordi det oppfattes som et objektivt kriterium. Mange 

nedbemanningsprosesser har vært gjennomført relativt ”støyfritt” nettopp fordi man har 

vært nøye med å følge ansienniteten”37

I LOs kommentarer til arbeiderhovedavtalen av 2002 -2005 § 9-12 heter det blant annet: 

 

”En rekke forhold kan gi saklige grunn til å fravike ansienniteten. I denne sammenheng er 

ulikheter i kvalifikasjoner særlig nærliggende. At en arbeidstaker har fagbrev vil for 

eksempel ofte gjøre det berettiget å beholde vedkommende til fortrengsel for en uten 

fagbrev. Etter omstendighetene kan også andre forhold enn ulikheter i kvalifikasjonene gi 

saklig grunn til å fravike ansienniteten. 

Det må legges til grunn at bedriften har bevisbyrden for den begrunnelse som gis for å 

fravike ansienniteten. 

Under alle omstendigheter anbefales det at partene på den enkelte bedrift blir enige om på 

hvilken måte ansienniteten skal praktiseres. Man vil derved også kunne unngå at en ellers 

vanskelig situasjon blir ytterligere tilspisset og man vil kunne unngå spekulasjoner om 

bedriftens motiver ved utvelgelsen av hvem som må sies opp.”  

 

I NHOs kommentarer til samme bestemmelse heter det blant annet (side 39): 

”Bestemmelsen innebærer ikke at man ved oppsigelser som følge av innskrenkninger e.l. er 

forpliktet til å følge ansienniteten, men at tjenestetid er et av de momenter som skal tas med 

ved vurderingen. Ansiennitet er med andre ord et (av flere) saklige utvelgelseskriterier. 

Formell kompetanse, personlig dyktighet, anvendelighet og sosiale forhold (alder, 

                                                 
37 Hovedavtalen med kommentarer og veiledning av Per Helge Mork, 2.utgave, side 88 
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forsørgelsesbyrde, muligheter for annet arbeid mv.) er eksempler på andre saklige kriterier. 

Utvelgelsen må foretas ut fra en samlet vurdering av alle saklige forhold. 

Det anbefales at partene på den enkelte bedrift søker å oppnå enighet om prinsippene ved 

utvelgelsen. En avtale med de tillitsvalgte om å legge avgjørende vekt på det ene eller det 

andre moment vil i seg selv ikke være avgjørende i forhold til den enkelte ansatte, men vil 

naturlig nok være av vesentlig betydning ved en senere vurdering av 

saklighetsvurderingen.”  

 

I Rt 1986 s 879 kommer HR med noen prinsipielle uttalelser om rekkevidden til 

Hovedavtalens § 9-12: ”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. 

Hovedavtalen mellom LO og NAF går således ikke lenger enn til å slå fast: « Ved 

oppsigelse på grunn av innskrenkninger/omlegginger skal ansienniteten, under ellers like 

vilkår, følges », § 9-9 første ledd i Hovedavtalen 1986-1989” 

Dette innebærer at saklighetsvurderingen blir nærmest lik som den som foretas i bedrifter 

uten tariffavtale. Den eneste forskjellen er at arbeidsgiver her tar utgangspunkt i 

ansienniteten og har bevisbyrden for eventuelle unntak. Ansiennitetsprinsippet skal ikke 

følges slavisk.38

 

 

LH 2003 s 13169 fastslår at arbeidsgiver avgrensning av ansiennitetsområdet 

(innskrenkning av utvelgelseskrets, se pkt. 3.3) både avdelingsvis og etter 

stillingskategorier er noe som kan være i strid med §9-12: ”Det er således ved vurderingen 

særlig lagt vekt på at arbeidsgivers avgrensing av ansiennitetsområdet både avdelingsvis og 

i forhold til stillingskategorier innebar en så sterk svekkelse av tariffavtalens 

ansiennitetsbestemmelse at den i praksis nærmest var bortfalt for Geir-Arne Brattli.”  

Arbeidstakeren ble ikke vurdert opp mot andre med en annen stilling som hadde lavere 

ansiennitet, selv om han kunne utføre deres oppgaver.  
                                                 
38 I Rt 1999 s 989 ble 6 måneders forskjell i ansiennitet ansett som ”beskjeden”, selv om bedriften var 

underlagt tariffrettslige ansiennitetshensyn  
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” Lagmannsretten finner ikke at det forelå vesentlige driftsmessige hensyn eller andre 

saklige forhold som kunne forsvare en slik svekkelse av ansiennitetsprinsippet.” 

 

 

 

I ARD-2006-12 utelukker Arbeidsretten muligheten for å la gjennkjenningsprinsippet være 

det eneste kriteriet ved nedbemanning. Ikke engang når dette er godkjent av 

tillitsmannsapparatet. Saklighetsvurderingen etter § 15-7 forutsetter en individuell 

vurdering. Flertallet legger således til grunn at det ikke uten videre er adgang til å sette 

ansiennitetsprinsippet helt til side bare fordi de lokale partene på generelt grunnlag finner at 

et annet utvelgelsesprinsipp fremstår som mer hensiktsmessig eller mer rettferdig enn 

ansiennitetsprinsippet. Dette innebærer ikke nødvendigvis at de lokale parter er avskåret fra 

å inngå avtaler som etablerer generelle kriterier for ansiennitetsavvik, for eksempel at 

sammenlikningen av ansiennitet skal skje avdelingsvis, slik Borgarting lagmannsretts dom 

av 24. november 2003 vedrørende Braathens ASA gir et eksempel på. Utgangspunktet må 

imidlertid være at funksjonærhovedavtalens § 9-12 er til hinder for at det gjennom lokale 

avtaler etableres kriterier som på generelt grunnlag ekskluderer ansiennitetshensyn.” 

”Høyesterett har riktignok i en avgjørelse i Rt 2001 s 71 uttalt at domstolen bør vise 

tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom 

arbeidsgiver og tillitsvalgtapparatet. Denne saken gjaldt imidlertid betydningen av lokale 

avtaler om ansiennitetsberegningen og kan ikke få betydning for avtaler som i praksis vil 

avskjære det ansiennitetsprinsipp som er nedfelt i Hovedavtalen.” 

Dissens: Forteller om at det dreier seg om et grensetilfelle hvor det kunne være plass for 

delte meninger, og at det kanskje ikke skal så store forandringer til i fakta før resultatet kan 

påregnes å bli et annet. Mn får som regel et bedre bilde av hvilke argumenter som har 

relevans i dissensdommer enn i enstemmige dommer. For det finnes som regel relevante 

motargumenter også mot enstemmige dommer, men det blir sjelden gjort rede for dem i 

domsgrunnene. 

3.2.1.4 Skjerpet ansiennitet  
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Rt 1996 s 1401 (Autronica) gjaldt et tilfelle av skjerpet ansiennitetsprinsipp, da det i 

hovedavtalen som bedriften var bundet av, het at ”[v]ed oppsigelse i henhold til §8.4.1 og -

§8.4.2 skal de sist ansatte sies opp først, såfremt de ikke er helt nødvendig for firmaets –

drift” . Høyesterett aksepterte ikke at det var saklig grunnlag for oppsigelse på grunn av -

rasjonalisering, ettersom bedriften valgte å beholde en sammenlignbar arbeidstaker med -

kortere ansiennitet.  Et grovt brudd på den alminnelige, ulovfestede lojalitetsplikten i 

arbeidsforhold var derimot en gyldig grunn for å fravike ansienniteten. Det å stå oppført 

som daglig leder i en konkurrende bedrift uten å informere arbeidsgiver ble ansett som et 

grovt brudd på lojalitetsplikten og grunn nok til å fravike det skjerpede 

ansiennitetsprinsippet som gjaldt i denne bedriften.   

I Borgarting lagmannsretts dom  LB-1988-455 (Fred. Olsens Flyselskap), fikk tre av fire 

flygere medhold i at opplæringskostnadene ved omplassering til annen flytype ikke ville 

være så ekstraordinære at de ville kunne slå igjennom i forhold til tariffavtalens 

bestemmelse om skjerpet ansiennitet.  

Tilfeller hvor ansiennitet er avtalt (strengere og mildere ansiennitetsprinsipp) har 

arbeidstakeren krav på at prinsippet blir riktig anvendt. 

 

3.2.2 Kvalifikasjoner  

Hensynet til arbeidstakerens kvalifikasjoner beskrives ofte som et hensyn til virksomhetens 

fortsatte drift.  I virksomhetens interesse er å sitte igjen med de mest egnede og best 

kvalifiserte arbeidstakerne etter en nedbemanningsprosess.  Dette er også noe den samlede 

arbeidsstokken er tjent med. 

Utgangspunktet ved dette kriteriet er virksomhetens behov for arbeidskraft fremover. 

Kompetansekriterier refererer ikke til individuell kompetanse men virksomhetens 

kompetansebehov. En person med høye faglige kvalifikasjoner er ikke nødvendigvis den 

som bedriften har behov for. 

Rt 1986 s 879 fastslår at det ikke bare er nøkkelpersoner som kan beholdes etter en 

vurdering av kvalifikasjoner. ”Bedriften må kunne ta hensyn til forskjeller i kvalifikasjoner, 

erfaring og anvendelighet generelt eller på spesielle felter, når dette er tilstrekkelig 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1996-1401-00075b.html�
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/lbsiv/lb-1998-000455d.html�
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begrunnet i bedriftens behov”.  Dette innebærer at bedriften er i hvert fall berettiget til å 

beholde nøkkelpersonell. 

Med kvalifikasjoner menes ikke kvalifikasjoner bare i snever forstand. Også momenter 

som lojalitet, samarbeidsevner, arbeidstakernes opptreden kan være relevante momenter i 

vurderingen. Argumenter som fremføres skal være saklige i forhold til virksomhetens 

behov og i forhold til den enkelte arbeidstaker. 

Fanebust (1995) s 175 ”Bedriften må som utgangspunkt gå fri dersom det som 

stikkordmessig kan karakteriseres som kvalifikasjonshensyn, er lagt til grunn for valget. 

Kvalifikasjoner må tas i vid betydning slik at det også omfatter f.eks fysisk eler psykisk 

skikket for stillingen.” 

 

3.2.2.1 Formell kompetanse 

Det er enklest å kartlegge formell kompetanse. Det er ofte naturlig å beholde de som har 

kurs, grad osv., hvis de innehar samme stillinger .  Dette fremkommer også i LO sine 

kommentarer til Hovedavtalens § 9-12. 

Den formelle kompetansen bør være nødvendig eller ønskelig for den stillingen 

arbeidstakeren innehar eller nødvendig for bedriften i sin helhet. Dreier det seg om 

stillinger som ikke krever formell kompetanse og bedriften vektlegger formell utdanning 

som ikke henger sammen med bedriftens behov kan dette neppe anses for saklig. Tvert 

imot, en slik utvelgelse kan anses som usaklig forskjellsbehandling av arbeidstakere med 

lavest utdanning. 

Lang tjenestetid kan gi uttrykk for at arbeidstaker har opparbeidet seg realkompetanse som 

kan avhjelpe manglende formell kompetanse, se LG 2000 s 207.  

”Lagmannsretten finner videre grunn til å fremheve at det er på det rene at A og C, i 

utgangspunktet har likestilt utdannelse.” 

”Etter lagmannsrettens oppfatning må det imidlertid, dersom det skal differensieres etter 

kvalifikasjoner, samtidig tas i betraktning at ansiennitet er et målbart uttrykk for 

kvalifikasjoner. I nærværende sak er det ikke faktiske holdepunkter for bedriftens anførsel 

om at Cs nyere utdannnelse oppveide As faglige erfaring i kraft av hans betydelige lengre 

og relevante ansiennitet i bedriften.” 
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3.2.2.2 Faglig dyktighet 

Faglig dyktighet som kan dokumenteres (resultater, priser) kan vektlegges i utvelgelsen. 

Det å beholde de mest faglig dyktige arbeidstakere tjener både bedriften og den samlede 

arbeidsstokken. Er bedriften et offentlig organ som driver med tjenesteyting er også resten 

av samfunnet tjent med at de faglig dyktige arbeidstakere beholdes. Det er derimot ikke noe 

som kommer inn under avveiningen av hensyn på arbeidsgiver og arbeidstakersiden etter § 

15-7.  

I RG 2001 s 1276 uttaler retten: ”Lagmannsrettens flertall…har imidlertid forståelse for at 

denne høyteknologibedriften hadde behov for å legge nedbemanningen opp slik at man i 

størst mulig grad forhindret at de dyktigste av de yngre medarbeiderne sluttet... Flertallet 

finner det derfor akseptabelt at tilbudspakken ble rettet inn mot de medarbeidere ledelsen 

fant at bedriften kunne unnvære, basert på de valgte kriterier.” I denne kunnskapsbedriften 

var det viktig å beholde de mest kvalifiserte arbeidstakere ut ifra hensynet til bedriftens 

fortsatte drift. 

 

3.2.2.3 Produktivitet/effektivitet  

Avvik fra det som anses som gode arbeidsprestasjoner må være dokumentert. Manglende 

produktivitet og effektivitet er et saklig kriterium ved utvelgelsen, men det er også et 

kriterium som er vanskelig å etterprøve uten konkrete bevis. 

Dette vilkåret må sees i sammenheng med grunnen til at bedriften skal nedbemanne. Er 

mangel på produktivitet og effektivitet noe som har ført til at bedriften har kommet i en 

økonomisk krise er det absolutt saklig å legge vekt på dette ved utvelgelsen.   

Det er allikevel bedriftens plikt å begrunne utvelgelsen ut ifra analyser og vurderinger av 

bedriftens situasjon. Er ikke saksbehandlingen tilfredsstillende og utvelgelsen preges av 

tilfeldigheter er det vanskelig å begrunne en utvelgelse basert på produktiviteten til hver 

enkel arbeidstaker. 

3.2.2.4 Anvendelighet/flerfaglighet 

I LE 1993 s 1601 bemerket flertallet innledningsvis ”at en arbeidstakers manglende 

anvendbarhet etter omstendighetene kan gi saklig grunn til å fravike 
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ansiennitetsrekkefølgen ved en masseoppsigelse, selv om bedriften ellers følger et 

ansiennitetsprinsipp.” . Her var det snakk om relevante helseproblemer. 

3.2.2.5 Personlig egnethet 

Relevante momenter ved vurderingen kan være selvstendighet, temperament, lojalitet, 

sosial kompetanse og tilpasningsevne. 

Også fravær, punktlighet og samarbeidsevner kan vektlegges, i alle fall dersom dette 

tidligere har vært tatt opp med arbeidstaker, selv om forholdene isolert sett ikke gir 

tilstrekkelig grunn til en oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.39

I utvelgelse på lederplan kan kvalifikasjonsprinsippet veie tyngre og personlige egenskaper 

tillegges større vekt. Arbeidsgiver står da friere til å vektlegge personlige egenskaper.  

 

I RG s 2001 s 1276 uttaler retten: ”Flertallet forstår kriteriet egnethet slik at det relaterer 

seg til samarbeidsevner og lojalitet og i liten grad til faglig dyktighet, som fanges opp av 

kriteriet kompetanse. Flertallet finner å kunne legge til grunn at utvelgelseskriteriene var 

saklige, herunder at kriteriet egnethet, slik det er forstått av flertallet, er et kriterium med 

vesentlig relevans ved en omorganisering i en vanskelig markedssituasjon.” 

I Gulating Lagmannsrett 29.01.2001 fastslår retten at det er relevant å ta hensyn til hvordan 

den enkelte arbeidstaker kan tilpasse seg de nye forhold i bedriften som en innskrenkning 

gjerne medfører. Det hvordan en arbeidstaker skal kunne håndtere nye arbeidsmetoder er 

relevant for bedriftens fortsatte drift. Her er det ofte eldre arbeidstakere som kommer til 

kort. Dette kriteriet skal derfor sees i sammenheng med det særskilte stillingsvernet som 

omfatter eldre arbeidstakere med lang40

3.2.2.6 Vekten av kvalifikasjoner 

 ansiennitet. 

Vekten av kvalifikasjoner avhenger av hvilken type stilling arbeidstaker innehar og hvilken 

type bedrift det er snakk om. I en høyteknologisk eller en kunnskapsbedrift kan 

arbeidstakernes kompetanse være avgjørende for bedriftens fortsatte drift. I en bedrift der 

det å være konkurransedyktig avhenger av å ha arbeidstakere med unike personlige 

                                                 
39 ”Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor” 
40 Min 10-15 år ifølge rettspraksis 
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egenskaper, for eksempel ”flinke” journalister, kan dette vektlegges i utvelgelsen. I slike 

bedrifter blir arbeidstakere ofte minnet på viktigheten av og målt i forhold til sine 

arbeidsprestasjoner. At dette vektlegges ved utvelgelsen er derfor forutsigbart for 

arbeidstakeren. 

3.2.3 Sosiale forhold 

Kravene etter loven er individuell saklighet og forholdsmessighet. Dette lar seg vanskelig 

gjennomføre uten å ta de sosiale hensyn i betraktning. Det kan tenkes at det finnes et 

forhold på arbeidstakerens side som gjør at det ikke er saklig å si ham opp, at fordelene på 

arbeidsgiver siden ikke veier opp for ulempene på arbeidstaker siden. 

Det er også en del av saksbehandlingen at medarbeideren kan komme med argumenter som 

taler for at han ikke skal sies opp. Dette er uttalelser som arbeidsgiveren må ta i 

betraktning. Hvor mye vekt som skal legges på sosiale hensyn avhenger mye av den 

situasjonen virksomheten er i. Jo mer prekær er situasjonen jo friere står bedriften til å 

forenkle utvelgelsesprosessen.  

Rt1986 s 879 ”For så vidt gjelder sosiale eller menneskelige hensyn, hevder de ankende 

parter at disse hensyn ikke saklig kan trekkes inn ved bedriftens avgjørelse av hvem som 

skal sies opp når valget står mellom flere arbeidstakere.  

Jeg kan ikke følge de ankende parter på dette punkt. Det er på det rene at i forholdet 

mellom bedriften og den enkelte arbeidstaker vil slike hensyn ha betydning ved 

vurderingen etter § 60 nr. 2 av hvilke ulemper som oppsigelsen påfører arbeidstakeren. 

Skal det bli sammenheng i rettsreglene, må det samme gjelde når man må velge ut til 

oppsigelse en eller noen blant flere arbeidstakere.” 

LH 2003 s 12394:  ”En bedrifts behov for å gjennomføre nødvendige innskrenkinger for å 

trygge videre drift vil kunne oppveie alvorlige konsekvenser for en arbeidstaker som må 

forlate bedriften, se avgjørelse i Rt 1986 s 879. Ulike individuelle forhold vil dermed ofte 

ikke få avgjørende betydning for hvor mange som blir oppsagt, men vil kunne ha stor 

betydning for hvem som må finne seg i å bli oppsagt.” 
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3.2.3.1 Økonomisk situasjon 

I NAD 1988 s 1308 var det en 64-år gammel sjåfør, med 12 års ansiennitet som skulle 

oppsies ”Ved ulempeavveiningen ble det tillagt vekt at han ikke hadde forsørgelsesbyrde, 

han hadde inntekter som uførepensjonist, og leieinntekter. At han fikk vansker med å 

betjene et billån, kunne ikke tillegges vekt. Det siste illustrerer et viktig poeng. I mange 

slike saker påberoper arbeidstaker at det må vises ekstra hensyn overfor ham da han har 

tung gjeldsbyrde. Det legger domstolene omtrent null vekt på.”41

3.2.3.2 Familiesituasjon og forsørgeransvar 

 

I LB-2005-42380 ble en eldre arbeidstaker med forsørgelsesbyrde valgt ut til oppsigelse. 

Retten uttaler: ”Særpreget for B var at han hadde 19 års ansiennitet ved bedriften. Han var 

på oppsigelsestidspunktet 59 år og forsørger for tre mindreårige barn. En oppsigelse vil 

dermed ramme B særlig hardt.” Oppsigelsen ble underkjent. Førsørgeransvaret var 

allikevel ikke et avgjørende hensyn. Det avgjørende var arbeidstakerens høye alder og 

lange ansiennitet.  

3.2.3.3 Høy alder 

Hensynet til arbeidstakerens høye alder er tidligere drøftet i sammenheng med lang 

ansiennitet. Eldre arbeidstakere er særlig utsatt når en bedrift skal nedbemanne, ofte ønsker 

bedriften å beholde unge arbeidstakere med høye faglige kvalifikasjoner. 

Direkte eller indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt etter AML § 13-1. 

Unntak fra forbudet mot diskriminering pga alder finner vi i AML § 13-3 pkt 2: 

”Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er 

uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid 

med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller 

diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.” 

Også forarbeidende holder muligheten til å vektlegge alder åpen, selv om det kan føre til at 

eldre arbeidstakere sies opp, se Ot. Prp nr 104 (2002-2003) (AML av 1977) – om 

likebehandling i arbeidslivet - ”Ved oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold må 

                                                 
41 Thor-Erik Johansen, ”Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold”, side 248 
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årsaken til oppsigelsen nettopp være å finne i bedriftens forhold, ikke i forhold ved 

arbeidstakeren. Det må imidlertid ved slike oppsigelser foretas et saklig valg med hensyn 

til hvilke arbeidstakere som skal sies opp og det kan i denne forbindelse være saklig å si 

opp eldre arbeidstakere framfor yngre. Alder vil således kunne være et relevant moment i 

vurderingen” 

Dette bekreftes av juridisk litteratur: ”Forbudet mot aldersbestemt forskjellsbehandling har 

for øvrig fått en egen unntaksbestemmelse: Det er tillatt å forskjellsbehandle på grunn av 

alder når dette har et saklig formål og midlene for å oppnå formålet er hensiktsmessige og 

nødvendige. Kravet om at forskjellsbehandlingen må være hensiktsmessig og nødvendig 

innebærer for det første at arbeidsgiver må kunne vise en direkte årsakssammenheng 

mellom forskjellsbehandlingen og målet som skal oppnås, og videre at målet ikke kan nås 

på en måte som ikke bryter med ikke-diskrimineringsprinsippet. Dette betyr at 

virksomheten må vurdere andre fremgangsmåter før forskjellsbehandling gjennomføres.”42

RG 2001 s 1276 er et eksempel på et slikt unntak fra hovedregelen. Det skal allikevel 

utvises forsiktighet ved oppsigelse av eldre arbeidstakere med lang ansiennitet. Disse har 

krav på et særskilt vern. 

  

Hillesland-dommen, Rt 1986 s 879 – kjernen i prinsippet om saklige utvelgelseskriterier er 

at utvelgelsen av de arbeidstakere som sies opp, i alle tilfeller må være forsvarlig. 

”Det er på det rene at ansiennitet er et saklig og relevant moment ved utvelgelsen av hvem 

som skal sies opp ved en nedbemanning i virksomheten. Ofte, men ikke nødvendigvis, er 

situasjonen slik at det er de eldste arbeidstakerne som har høyest ansiennitet. At 

ansiennitetskriteriet likevel kommer til anvendelse, er etter vår vurdering ikke en ulovlig 

indirekte diskriminering. Dersom arbeidstakerne har tilnærmet like kvalifikasjoner og 

ansiennitet, kan det spørres om det vil være lovlig å legge vekt på alder. I utgangspunktet 

vil det være i strid med aldersdiskrimineringsforbudet i § 13-1. I nedbemanningsprosesser 

kan det legges vekt på sosiale hensyn ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp. Slike 

sosiale hensyn kan være forsørgeransvar, høy alder, herunder muligheten til å kunne skaffe 

seg nytt arbeid. Det fremgår av forarbeidene at det fortsatt skal være tillatt å legge vekt på 

                                                 
42 Kari Bergeius Andersen, ”Fokus på likebehandling i arbeidslivet”, Tidsskrift for forretningsjus 2004 s 3 
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alder når en skal avgjøre hvem av flere som skal sies opp, ut fra hensynet til en 

helhetsvurdering”43

Vil arbeidsgiver si opp en eldre arbeidstakere har han en særskilt og styrket plikt til å 

vurdere om det er annet passende arbeid i virksomheten arbeidstakeren kan utføre. Denne 

plikten ble det lagt vekt på i  

 

Rt-1966-393 (Papyrus Paper Mill), hvor arbeidstakers 

situasjon er beskrevet slik: 

«For så vidt angår NN, er forholdet - som det fremgår av herredsrettens domsgrunner - at -

han i 1935 ble ansatt som yngstemann på Yven Papirfabriks kontor - han var da 20 år -

gammel. Allerede i 1937 ble han forfremmet til bokholder og kasserer, og han overtok kort 

tid etter også arbeidet som lønningsfører. I 1951 ble han sjef for regnskapsavdelingen. Han 

hadde prokura, var bedriftens representant under forhandlinger om tariff- og arbeidsforhold 

og var personalsjef. Han var således en meget betrodd funksjonær. Bedriften har ikke hatt -

noe å bemerke ved hans arbeide eller hans forhold for øvrig. I begynnelsen av 1963 var han 

nesten 48 år gammel, og han hadde vært i bedriftens tjeneste i ca. 28 år. Han var på dette -

tidspunkt ikke frisk og hadde hustru og 2 barn å forsørge. Han var den eldste i ansiennitet -

av kontorfunksjonærene ved Yven Papirfabrik. Under disse omstendigheter hadde de nye -

eiere av Yven Papirfabriks anlegg etter min mening en sterk oppfordring til å gjøre sitt -

ytterste for å søke å unngå en oppsigelse overfor denne funksjonær som i så mange år -

hadde virket i bedriftens tjeneste og som hadde en så sterk tilknytning til bedriften” 

Oppsigelsen ble underkjent, blant annet under henvisning til at bedriften ikke hadde vurdert 

om det var mulig å komme til avtale med arbeidstakeren om annet arbeid i bedriften. 

 

Der de eldre arbeidstakere oppsies fordi de har krav på ytelser som yngre arbeidstakere 

ikke har kan situasjonen bli en annen. I dette tilfellet talte sosiale forhold for at de yngre 

arbeidstakere skulle bli i bedriften. 

TAHER-2008-195258 – Asker og Bærum tingrett  

                                                 
43 Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas om Mona Næss, ”Arbeidsrett, særlig om 

omstilling i offentlig sektor”, side 206 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftinn?00000&krono&/lex/avg/hrsiv/rt1966-0393-00031b.html�
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”SAS Norge har lagt avgjørende vekt på de økonomiske forhold, at de oppsagte fra fylte 60 

år har rett til å motta pensjonsytelser. En utvelgelse på et slikt grunnlag utgjør indirekte 

diskriminering idet den fremstår som nøytral, men oppstår som følge av oppnådd alder. 

Alle de oppsagte er over en viss alder. Utvelgelsen rammer kun eldre arbeidstakere. Det vil 

etter arbeidsmiljøloven og det tilsvarende direktivet bero på en konkret og skjønnsmessig 

vurdering om slik forskjellsbehandling en lovlig.” 

 

En viss alderssammensetning i bedriften kan være et mål ved en nedbemanning 

 

3.2.3.4 Muligheten for å kunne skaffe seg nytt arbeid 

 

Vanligvis er det de eldre arbeidstakere som har mindre sjanse til å lykkes på 

arbeidsmarkedet og raskt finne seg en annen jobb. Situasjonen blir verre med lite variert 

yrkeserfaring. Jo lenger arbeidstaker har vært ansatt i en og samme bedrift ofte i samme 

stilling desto vanskeligere blir det å tilpasse seg endringer og finne annet passende arbeid.  

 

Iblant er derimot situasjonen en annen, se TAHER-2008-195258 – Asker og Bærum 

tingrett  

”Nederst på ansiennitetslisten har man på den annen side yngre flygerne som - slik 

arbeidsmarkedet er i dag - ved oppsigelse vil gå ut i arbeidsledighet. For tiden er det så å si 

ingen ledige stillinger for flygere i Nord-Europa. I en slik situasjon vil det være svært 

vanskelig å opprettholde et flysertifikat. Oppsigelser vil kunne få store yrkesmessige 

konsekvenser. Det er således lagt vekt på hvem som rammes hardest av oppsigelsene. 

Utvelgelsen innebærer at de yngre tilgodeses fremfor de eldre. Dette er gjort i en situasjon 

der de eldre er ivaretatt økonomisk gjennom en god pensjon. Sett i et slikt lys fremstår 

forskjellsbehandlingen som rimelig begrunnet. Det foreligger en rasjonell grunn for 

forskjellsbehandlingen” 

 

Uansett hvem som blir i bedriften som følge av vurderingen av muligheten til å skaffe seg 

nytt arbeid er dette noe arbeidsgiveren kan legge vekt på ved utvelgelsen. 
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3.2.4 Andre forhold 

3.2.4.1 Høyt fravær 

Legitimert fravær og ulegitimert fravær vektlegges på forskjellige måter.  Arbeidsgiver er 

berettiget til å vektlegge fravær ved utvelgelsen når bedriften er i en prekær økonomisk 

situasjon og videre drift avhenger av effektivitet. Sykdom kan samtidig være en grunn til å 

ikke si opp (sosiale forhold) 

LE 1993 s 1998 – Arbeidstaker hadde lengst ansiennitet av 6 i en avdeling hvor 2 ansatte 

skulle oppsies som følge av nedbemanning. ” Det anses på det rene at sykefravær generelt 

utgjør en relevant omstendighet ved utvelgelsen av hvem en økonomisk svak arbeidsgiver 

kan si opp” 

RG 1990 s 1098 – ”Bedriftens behov, kvalifikasjoner hos de ansatte og sykefravær og også 

sosiale og menneskelige hensyn vil være omstendigheter som kan tilsi at ansiennitet ikke 

uten videre skal være avgjørende”. 

I LH-1992-531 fremkommer det at arbeidsgiveren har et klart dokumentasjonsansvar om 

han påberoper at høyt sykefravær begrunner ansiennitetsavvik. Premissene viser at plager 

som har permanent karakter og som kan forventes å lede til nye fravær, er relevant. Er det 

motsatte tilfellet er ikke tidligere sykefravær relevant. 

I LE-1993-1601 uttaler retten ”Flertallet kan ikke anse det godtgjort at Odden hadde 

manglende faglige kvalifikasjoner for å skjøtte de aktuelle arbeidsoppgavene ved bedriften. 

Spørsmålet blir imidlertid om det, som anført av bedriften, forelå relevante 

helseproblemer.” – i dette tilfellet var ikke helsetilstanden en grunn til å fravike 

ansiennitetsprinsippet som ellers ble brukt i den aktuelle nedbemanningsprosessen. Men 

rettens utelukker ikke muligheten til å fravike ansiennitet hvis medarbeiderens helsetilstand 

gjør at han ikke kan jobbe i alle avdelinger i bedriften, dvs. at han ikke er like anvendbar 

som andre medarbeidere med samme stilling/arbeidsoppgaver. Dette må selvfølgelig veies 

opp mot bedriftens behov for slik fleksibilitet.  

LH-1992-531 fastslår det at sykefravær alene gir adgang til å fravike ansiennitetsprinsippet 

i hovedavtalens § 9-9.  

Oppsigelsen ble kjent gyldig for en arbeidstaker med 50 % sykdomsfravær. Han har vært 

gjennom en medarbeidersamtale om sykefraværet og mottatt 2 skriftlige advarsler for 
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ugyldig fravær. Fraværsmønsteret var korte og hyppige fraværsperioder uten varsel, ofte 

deler av dagen skapte store vansker for bedriftens organisering av produksjonen. 

Arbeidstaker hadde jevnlig kontakt med bedriftsledelsen om sykdomsforløpet og mulige 

tiltak men det høye fravære fortsatte. ”Lagmannsretten er enig i at påvist fravær frem til 

oppsigelsestidspunktet er av slikt omfang og slikt karakter og også så skadelig for 

bedriften, at det gir tilstrekkelig grunn til å fravike ansiennitetsprinsippet i forhold til de tre 

som hadde kortere ansiennitet.” Forutsetningen for at det sykefraværet ble sett på som en 

grunn til å fravike ansiennitet er at bedriften har både undersøkt grunnlaget for fraværet 

også i samarbeid med arbeidstaker prøvd å avhjelpe skadene av den og sette i gang tiltak 

som gjorde at arbeidstaker kunne fortsette i stillingen. Men bedriften har ikke lykkes med 

det. 

For en arbeidstaker med ca 40 % sykefravær, alltid med gyldig sykemelding, ble 

oppsigelsen kjent ugyldig. Bedriften tok aldri sykdomsfraværet opp med ham, hverken 

årsak eller mulige hjelpetiltak og han tok det aldri opp med bedriften. Retten beskriver 

fraværet som ”betydelig, men legitimert fravær, som både bedriften og arbeidstakeren 

forholdt seg svært passive til.” Fraværet ”skapte aldri slike problemer for bedriftens 

produksjon som Bs fravær gjorde, fordi det var forutsigbart, sammenhengende og klarere 

avgrenset”, noe som gjør at bedriften kunne avhjelpe skadene. Bedriften undersøkte aldri 

årsak og prognoser, og gav aldri noe forvarsel om at de så alvorlig på sykefraværet. Det å 

undersøke prognoser er viktig når bedriften skal vurdere om fraværet er av varig karakter. 

Er det ev forbigående karakter så er ikke det grunn nok til å fravike ansiennitetsprinsippet. 

Bedriften har en tilretteleggingsplikt.  

Arbeidstaker ”kan også bebreides passivitet. Men som ung arbeidstaker med 5 års 

ansiennitet og gyldige sykemeldinger som ble akseptert uten reaksjoner av noe slag, kan 

han ha følt seg trygg, og senere av usikkerhet eller uvitenhet ikke maktet å presentere sin 

sak på beste måte. Det er grunn til å legge større vekt på bedriftens manglende 

undersøkelser enn på As manglende opplysninger, særlig når det senere har vist seg at 

sykdomsproblemene var forbigående.” 

Mindretallet var ikke enig i at bedriftens passivitet blir lagt større vekt på en 

arbeidstakerens egen passivitet. Mindretallet mener også at effektivitetshensynet bør bli 
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lagt større vekt på i dette tilfellet, bedriften var i en meget vanskelig økonomisk situasjon 

og tiltak for å bedre situasjonen måtte iverksettes omgående. ”Tatt i betraktning A's 

forholdsvise korte ansettelsestid, hans unge alder og hans meget høye sykefravær mener 

mindretallet at bedriften i den gitte situasjon saklig og forsvarlig har fraveket 

ansienniteten.” Hvis det hadde vært snakk om en eldre arbeidstaker med høyere ansiennitet 

hadde kanskje situasjonen blitt en annen.” 

3.2.4.2 Advarsler 

Negative avvik i medarbeiderens opptreden og faglige prestasjoner, som har blitt 

dokumentert, men i seg selv ikke er nok for en oppsigelse pga arbeidstakerens forhold kan 

tas i betraktning. 

Tidligere påtalte forhold vil kunne trekkes i vurderingen 44

I Rt Rt 1996 s 1401 Autronica var  illojalitet noe som ble tillagt vekt ved utvelgelsen.  

 Forhold som i seg selv ikke er 

tilstrekkelige for å si opp en arbeidstaker pga forhold på arbeidstakers siden kan trekkes inn 

i utvelgelsen mellom flere arbeidstakere. 

LE 1993 s 1998 var forsentkomming et relevant moment ved utvelgelsen, i tillegg til høyt 

sykefravær. 

 

3.2.4.3 Utenlandsk arbeidskraft 

Nasjonalitet er et klart usaklig kriterium og kan derfor ikke tillegges vekt ved 

saklighetsvurderingen. § 4 Diskrimineringsloven som sier at direkte og indirekte 

diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse er forbudt.  

Mangel på norskkunnskaper er derimot noe som går under vurderinger av kvalifikasjoner 

og dette kan tillegges vekt ved utvelgelsen. Hensynet til bedriftens fortsatte drift tilsies at 

nøkkelpersoner beholdes i bedriften.  

                                                 
44 ”Oversikt over arbeidsretten” Henning Jakhelln, s 441 
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3.2.5 Utvelgelseskriterier ved permittering 

 

Permittering er et midlertidig opphør av forpliktelser etter arbeidskontrakten og er 

hovedsakelig en tariffinstitusjon. Før 1936, da kravet til saklig grunn for oppsigelse kom 

inn i Arbeidsvernloven, var permitteringsadgangen uinnskrenket (en følge av 

styringsretten). Etter hvert oppstod det et behov å kunne gjennomføre kortsiktige 

driftsinnskrenkninger uten å måtte ty til oppsigelse og derfor ble permitteringsordningen 

nærmere regulert slik at den kunne tjene sitt formål.  

Permitteringsadgangen er som oftest regulert i tariffavtaler men domstolene har lagt til 

grunn at permittering kan anvendes, selv om uttrykkelig avtale om det ikke foreligger.  

Permittering anvendes når bedriften har et nedbemanningsbehov som ikke er av varig 

karakter, men har sitt grunnlag i f.eks konjunktursvingninger. Permittering kan kun foretas 

”når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften” - §8-1 (1).  

 Jo større konjunktursvingnigene er jo mer akutt blir behovet for rask nedbemanning. Dette 

avspeiles i hyppige endringer i lengden av arbeidsgiverens lønnspliktsperiode  (sist endret 

27 feb 2009 nr. 8 (i kraft 1. april 2009) er 5 dager ved hel permittering samt minst 40 % 

reduksjon av arbeidstiden og 15 dager ved mindre enn 40 % reduksjon av arbeidstiden)   

Stillingsvernsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 15 om rett til å stå stilling, kreve 

forhandlinger med arbeidsgiver og reise søksmål kommer i utgangspunktet ikke til 

anvendelse ved permittering. 

Hovedavtalen stiller krav til saklig utvelgelse ved permittering i §8-1 (3). 

Ansiennitetsvilkåret er utgangspunktet og kan kun fravikes ”når det foreligger saklig 

grunn”. Tradisjonelt sett har denne saklighetsvurderingen hatt mange likhetstrekk med 

saklighetsvurderingen etter AML §15-7. Men vurderingen er allikevel ikke identisk. 

”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”45

                                                 
45 ARD-1997-201 
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Utvelgelse ved permittering46

- individuell saklighet 

 

- en tradisjon å legge vekt på ansiennitet  

- Hovedavtalens § 8 -1 – utgangspunktet er ansiennitet, men ”denne bestemmelsen 

innebærer neppe annet enn at ansiennitet skal være et moment ved utvelgelsen… 

Det er grunn til å anta at ansiennitet som regel vil være et moment av mindre 

betydning ved permitteringer enn ved oppsigelser. Når det har oppstått behov for å 

gå til permitteringer, vil virksomheten ofte ha behov for større handlefrihet for å 

sikre forsvarlig drift fremover enn det som er tilfellet ved omorganisering og 

nedbemanning på grunn av bedriftens forhold. I en del tilfeller kan mulighetene for 

å beholde for eksempel særlig kvalifisert personell eller ansatte i visse deler av 

produksjonen, være av stor betydning for å få tilrettelagt for forsvarlig drift og 

opprettholdelse av arbeidsplasser fremover. Permittering er dessuten et midlertidig 

tiltak. Arbeidsgiver står blant annet av disse grunner normalt friere til å se bort fra 

ansiennitet ved permitteringer enn ved oppsigelser.” 

ARD-1997-201 ”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”. 

I ARD-1990-169 permitterte arbeidsgiveren arbeidstakere det knyttet seg største 

reiseutgifter til:  ” Bestemmelsen i § 8-1 annet ledd kan ikke fortolkes slik at den prinsipielt 

utelukker at det legges vekt på hensynet til kostnader knyttet til bruk av arbeidstagerne, ut 

over ordinære lønnskostnader, som er knyttet direkte til gjennomføringen og 

gjennomførbarheten av det arbeid permitteringene relaterer seg til. Ved utvelgelse ved 

permittering kreves en nærmere vurdering og avveining. Bedriften hadde ved sin utvelgelse 

her bygget på kostnadene ved dekning av reiseutgifter for arbeidstagerne. Dens vurdering 

og avveining ble i dette tilfelle ikke ansett tariffstridig. Lagt vekt på at alle arbeidstagerne 

hadde kort ansettelsestid og at ansiennitetsforskjellene var små.”  

                                                 
46 ”Omstilling og nedbemanning”, side 175 
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Dommen ble avgitt med dissens 5-2 og mindretallet uttaler: 

”Ansiennitetsrekkefølgen kan fravikes ut fra en vurdering av arbeidstagernes faglige 

kvalifikasjoner, sett i forhold til bedriftens behov, og av den enkeltes sosiale og 

økonomiske situasjon. En vurdering som den bedriften her bygget på, har intet grunnlag i 

praksis, og det vil kunne få store konsekvenser om det aksepteres at det bygges på slike 

hensyn. Spørsmålet har heller aldri vært tatt opp mellom hovedavtalens parter. Det 

bedriften her har bygget på ved sin utvelgelse, må anses å ligge utenfor hva hovedavtalens 

§ 8-1 annet ledd gir adgang til å legge vekt på.”  

Kommentarer til Hovedavtales kap 8: ” I ARD 1990 s. 169 godtok Arbeidsretten avvik fra 

ansiennitet til fordel for å permittere de arbeidstakere det var knyttet størst reiseutgifter til. 

Dommen gjelder en nokså spesiell situasjon og man kan ikke tolke dommen dit hen at 

Arbeidsretten generelt aksepterer slike avvik fra ansiennitet. I protokoll av 21.6.1996 er LO 

og NHO enige om at det ikke er saklig grunn til å fravike ansiennitet ved ordinære 

sesongmessige permitteringer på det grunnlag at det er knyttet større reiseutgifter til 

arbeidstakere med lengst ansiennitet.” 

3.2.5.1 Verv  

Det skal legges vekt på tillitsvalgtes spesielle rolle ved permittering. Det er noe som også 

vektlegges i utvelgelsen mellom flere arbeidstakere. 

ARD-2003-88: ”Tvisten gjaldt spørsmålet om det var tariffstridig å permittere styrelederen. 

Retten la til grunn at den aktuelle bestemmelsen må forstås slik at bedriften uavhengig av 

ansiennitet i en viss utstrekning har plikt til aktivt å søke alternativer til permittering av 

medlemmer av styret i bedriftsgruppen. Etter en konkret vurdering tok retten som 

utgangspunkt at bedriften ut fra hensynet til representasjon ved tillitsvalgte, 

ansiennitetshensyn og behovet for kompetanse hadde saklig grunnlag for å varsle 

permittering av styrelederen fremfor andre arbeidstakere. Etter mottakelsen av oppsigelsen 

fra det siste styremedlemmet, som ville medføre at bedriften sto uten NITO-tillitsvalgte fra 

årsskiftet, oppsto det imidlertid en ny situasjon som innebar at bedriften måtte være 

forpliktet til å foreta en fornyet vurdering av beslutningen om hvem som skulle permitteres. 

Det forhold at bedriften ikke gjorde tilstrekkelig for å oppfylle denne forpliktelsen, førte til 

at permitteringen av styrelederen ble kjent tariffstridig og ugyldig.” 
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 ”Det er enighet om at § 8-1 nr. 4 ikke innebærer noe absolutt vern mot permittering av den 

aktuelle kategori av tillitsvalgte. Bestemmelsen gir heller ikke anvisning på hvilken vekt 

behovet for representasjon ved slike tillitsvalgte skal tillegges ved utvelgelsen. Dette må 

bero på omstendighetene i det enkelte tilfelle. Bedriftens forpliktelser må imidlertid under 

enhver omstendighet antas å rekke lengre enn det å ta behovet for tillitsvalgtrepresentasjon 

i betraktning ved utvelgelsen. Retten viser her særlig til NHOs kommentarer til 

hovedavtalen LO-NHO, slik disse er gjengitt i del I foran. Etter rettens syn må § 8-1 nr. 4 

forstås slik at bedriften i en viss utstrekning har plikt til aktivt å søke alternativer til 

permittering av medlemmer av styret i bedriftsgruppen. Dette må gjelde uavhengig av hva 

ansiennitet eller andre saklige hensyn i utgangspunktet kan tilsi med hensyn til utvelgelsen. 

Og i en slik sammenheng vil arbeidsgiveren etter omstendighetene kunne ha plikt til å søke 

alternativer innen bedriften som helhet, selv om det i utgangspunktet skulle foreligge saklig 

grunn for å vurdere permitteringsuttaket avdelingsvis.”  

 

 

3.3 Utvelgelseskrets  

 

Er det deler av virksomheten eller enkelte arbeidstakere som er overflødige? Skal hele 

virksomhet sees under ett eller skjer nedbemanningen i den avdelingen hvor behovet for 

rasjonalisering er størst? Kan vi begrense utvelgelseskretsen til en avdeling? Og kan man 

nedbemanne innenfor visse yrkeskategorier eller må man se hele bedriften under ett? 

Disse spørsmålene henger tett sammen med kravet om å finne annet passende arbeid i 

virksomheten før oppsigelsen i det hele tatt finner sted, se § 15-7 (2), 1.punktum. Når er 

dette kravet oppfylt? Hva anser vi som et virksomhet i lovens forstand? 

Utgangspunktet etter loven er at hele virksomheten skal sees under ett. Virksomheten er det 

rettssubjektet hvor arbeidstaker er ansatt. En snevrere utvalgskrets må ha klare 

holdepunkter, se Rt 1992 s 77647

                                                 
47 Også Borgarting lagmannsrett av 24.november 2003, Frostating lagmannsrett av 7.januar 2005., Borgarting 

lagmannsrett av 23. oktober 2006 

 



 49 

”Spørsmålet om hvorvidt utvelgelseskretsen kan begrenses må avgjøres konkret. Det må i 

denne forbindelse legges vekt på: om nedbemanningsprosessen har vært foretatt i 

samarbeid med de tillitsvalgte, virksomhetens økonomiske situasjon, herunder behovet for 

rask nedbemanning, virksomhetens størrelse og komplekse struktur 

om virksomheten er geografisk spredt og hvilke praktiske problemer utvelgelse innen hele 

virksomheten vil by på. Praksis ved tidligere nedbemanning kan i noen tilfeller være 

relevant å vektlegge”48

Rt 1992 s 776:  ”Ansettelsesforhold til de tre arbeidstakerne saken gjelder var ”knyttet til” 

de respektive filialene som skulle bli nedlagt. Med det meget betydelige geografiske 

område banken dekket, og på bakgrunn av at banken, slik den da forelå, hadde sitt 

utgangspunkt i nylig gjennomførte fusjoner av en rekke lokalbanker, var det ikke urimelig 

å vurdere hver avdeling for seg. Jeg nevner i denne sammenheng at ansettelsesmyndigheten 

var tillagt avdelingbankene. I og med at ansettelsesforholdene for arbeidstakere ved 

filialene var knyttet til disse, var det også et naturlig utgangspunkt at det var de filialansatte 

som måtte fratre når filialen ble nedlagt. Den ordning som ble fulgt, kan i utgangspunktet 

ikke sies å være i strid med arbeidsmiljøloven § 60.” 

 

Selv om utgangspunktet er det å se hele virksomheten under ett så er det veldig vanlig å 

nedbemanne innenfor yrkeskategorier da det ofte er sammenfallende med det behovet 

bedriften har. Arbeidsgiveren kan velge et annet utvelgelseskrets hvis dette er saklig 

begrunnet, og knytte kriteriet ansiennitet til forskjellige faggrupper. Dette er mest 

hensiktsmessig i bedrifter med et større antall ansatte som er fagarbeidere og også hvor det 

betydelige skiller mellom de ulike faggruppene. Dette er mindre praktisk i en liten bedrift, 

hvor det forventes at de ansatte er mer fleksible og brukes til flere ulike oppgaver og hvor 

de stillingene de innehar ikke krever fagkunnskaper.  

 

Innimellom er det allikevel ikke saklig å innskrenke utvelgelseskretsen til en 

stillingskategori, se f.eks LH 2003 s 13169. Her var arbeisgiveren bundet av tariffestede 

ansiennitetshensyn.  

                                                 
48 ”Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor”, side 278 



 50 

 

Dette illustreres også av RG 1993 s 355 der arbeidsgiver fulgte utgangspunktet og valgte 

omplassering av en overflødig arbeidstaker  til en annen stilling. Konsekvensen var at 

medarbeideren i yrkesgruppen som ikke var overtallig ble oppsagt. Dette var en lovlig 

fremgangsmåte, som da bekrefter hovedregelen.  

Saklige grunner til å innskrenke utvelgelseskretsen kan være prekær økonomisk situasjon 

og behovet for rask nedbemanning. Ulemper ved en slik fremgangsmåte er at arbeidstakere 

ikke blir vurdert opp mot andre enn de som er i den utvalgte kretsen og dette kan føre til 

urimelige resultater (saklighetskravet i §15-7 blir ikke oppfylt).  

 

Utvidelse av virksomhetsbegrepet: 

Rt 1997 s 623 - Flere rettssubjekter kan ha et arbeidsgiveransvar etter arbeidsmiljøloven 

§ 60 nr 2 dersom arbeidsgiverfunksjonene har vært delt mellom dem, jf også Rt 1990 s 

1126. 

 

 

3.4 Krav til saksbehandlingen  

”En oppsigelse er basert på visse faktiske forutsetninger når det gjelder arbeidstakers 

forhold og virksomhetens behov. Dersom saksbehandlingen ikke har vært tilfredsstillende, 

kan dette føre til at det faktiske grunnlag blir ufullstendig eller uriktig.”49

 

 

I TOSLO-2009-41725 var fremgangsmåten ved utvelgelsen tidskrevende og innvinklet. 

Den valgte fremgangsmåten førte til at utvelgelsen ikke kunne anses som saklig. ”Klubben 

markerte tidlig at fremgangsmåten bedriften valgte, ikke hadde Klubbens tilslutning. Retten 

stiller spørsmål ved om ikke bedriften i den situasjon skulle tydeliggjort hvilken 

kompetanse de var ute etter og presentert dette for de ansatte. Slik kartleggingen foregikk, 

ble det ingen mulighet for de ansatte til å innrette seg etter bedriftens endrede behov eller 

                                                 
49 Arne Fanebust ”Oppsigelse i arbeidsforhold” 3. utgave, side 86 
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til å kunne påvirke vurderingene utover det som skjedde i drøftelsesmøtene etter at 

kartleggingen for lengst var gjennomført.  

       Etter dette er retten kommet til at Selvaag-Bygg med sitt omstillingsbehov hadde 

saklig grunn til å fravike ansiennitet ved utvelgelse av arbeidstakere som skulle sies opp 

ved nedbemanning, men at fremgangsmåten som ble benyttet, innebar at saklighetskriteriet 

ble krenket.”  

 

Saksbehandlingsreglene skal sikre arbeidstakere adgang til mest mulig informasjon og gi 

dem mulighet til å påvirke endringer på sin arbeidsplass. Det at saksbehandlingen ikke har 

vært tilfredsstillende kan være av sentral betydning ved saklighetsvurderingen etter § 15-7 

(1), se Arne Fanebust50

I en virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere 

om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med 

arbeidstakernes tillitsvalgte, se §8-1 AML. 

: ”Saklighetskravet inneholder derfor også et 

saksbehandlingselement.”.  

Oppsigelse er også noe som arbeidstaker skal få mulighet til å avverge så langt det lar seg 

gjøre. Oppsigelse skal, så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren før selve 

beslutningen er tatt, se § 15-1. Arbeidstakeren har da mulighet til å komme med 

synspunkter som kan tas i betraktning ved saklighetsvurderingen etter § 15-7.   

Skal flere enn 10 arbeidstakere sies opp er det spesielle krav til informasjon og drøfting. 

Drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte skal ha som formål  ”å komme fram til en 

avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å redusere antall oppsagte”, se § 15-2 (2). 

Videre sier §15-2 (2) at hvis dersom oppsigelser ikke kan unngås, skal de uheldige sidene 

ved dem søkes redusert. Arbeidsgiveren har også plikt til å gi tillitsvalgte alle relevante 

opplysninger, se § 15-3. Hvorvidt virksomheten har drøftet behovet for 

driftsinnskrenkningene med de tillitsvalgte, er et moment som i rettspraksis er tillagt 

selvstendig betydning i saklighetsvurderingen, Rt 1992 s 776 ”Jeg finner det ikke 

nødvendig til å ta stilling til om utvalget, og dermed de ansattes tillitsvalgte, i sitt videre 

                                                 
50  ”Oppsigelse i arbeidsforhold”,3. utgave, side 81 
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arbeid også direkte sluttet seg til forslaget om oppsigelser av overtallige ansatte ved 

nedleggelse av filialer. Vesentlig for meg er at banken blant annet gjennom utvalget, og 

hermed i nær kontakt med de ansatte, ut fra den prekære situasjon som gjaldt hele bankens 

fremtid, på best mulig måte søkte å sikre både bankens og de ansattes interesser, og at de 

ansatte i hvert fall ikke hadde avgjørende innvendinger mot de fremgangsmåter som ble 

valgt.” 

Arbeidsgiver bør ha rimelig god oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon og 

fremtidsutsikter samt fremtidige behov ift bemanning for å kunne imøtekomme lovens krav 

om å finne annet passende arbeid i virksomheten, § 15-7 (2).  

Det er også viktig å sørge for god dokumentasjon for hva som har blitt gjort. Det legges 

stor vekt på dokumentasjon for at arbeidsgiver forut for oppsigelser har definert klare og 

saklige utvelgelseskriterier og disse er fulgt konsekvent – Rt 1992 s 776 

 

Arbeidsgiveren plikter å gi de ansatte relevante opplysninger og skriftlig melding om stort 

sett alle sider ved saksbehandlingen, se § 15-2 (3) slik at de får fullstendig oversikt over 

situasjonen. For å kunne oppfylle kravene på en tilfredsstillende måte bør virksomhetens 

ledelse ha gjennomføt en detaljert analyse av virksomhetens situasjon samt har oversikt 

over arbeidsstokken, dens kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver og ansiennitet. Et av kravene er 

skriftlig melding om forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp, se 

§ 15 (3) pkt g. Det er da naturlig å forutsette at virksomhetens ledelse bør ha en oversikt 

over hvilket behov de har for kompetanse framover samt hvilke stillinger som er 

overtallige. 

Det har også av stor betydning at selve utvelgelseskriterier blir godkjent av de tillitsvalgte.  

”Det vil ha betydning for domstolenes saklighetsvurdering om de tillitsvalgte eller andre 

ansattes representanter har vært enige i bedriftens individuelle vurderinger tilknyttet 

utvelgelsen av arbeidstakere. Ved slik enighet skal det mer til enn ellers for å sette 

bedriftens vurderinger til side”51

                                                 
51 ”Omstilling og nedbemanning”, Jan Fougner, Eli Aasheim, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Espen 

Bergh, Tron Sundet, 2003  
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Arbeidstakere bør ha mulighet til å bli kjent med den nye situasjonen bedriften står ovenfor 

og hvilke krav denne stiller til arbeidsstokken, se RG 1990 s 1098 ”  Dersom bedriften vil 

gjøre unntak fra ansiennitetsprinsippet må dette hente sin saklige begrunnelse i en konkret 

vurdering av den enkelte arbeidstakers arbeidsoppgaver og hvordan hver enkelt kan tilpasse 

seg de nye forhold i bedriften som en innskrenkning gjerne medfører.” 

 

Har oppsigelsen formfeil kan den bli kjent ugyldig etter AML § 15-5. Feil i 

saksbehandlingen måtte ha virket inn på resultatet. 

 

Rettspraksis viser at mangelfull saksbehandling får betydning der erstatning utmåles, se 

blant annet Rt 1988 s 1188. Det er allikevel høyst uvanlig at en oppsigelse blir ugyldig på 

grunn av feil ved saksbehandlingen. Men oppdages det saksbehandlingsfeil, kan det 

medføre at arbeidstakers sak styrkes. 

4 Oppsummering  

 

Oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens eller arbeidsgiverens forhold: dvs. 

den må være begrunnet i bedriftens økonomiske eller organisatoriske hensyn, og den må 

være nødvendig ut ifra langsiktige betraktninger for å redde flest mulig arbeidsplasser på 

lang sikt og gjøre bedriften konkurransedyktig på markedet. Saksbehandlingen før selve 

nedbemanningen er en del av saklighetskravet, arbeidsgiveren har ansvar for nødvendige 

beregninger, langsiktig planlegging, bevis for at bedriften enten er i en vanskelig situasjon 

eller har behov for omorganisering/rasjonalisering for å kunne forbli konkurransedyktig og 

lønnsom. 

Før arbeidsgiver setter i gang permitteringer/oppsigelser må omplassering tas i betrakting 

og arbeidsgiveren må prøve å finne en annen passende arbeid i bedriften for de 

medarbeidere som han vurderer å nedbemanne med. 
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Ved en oppsigelse er det nærmest uendelig mange hensyn som gjør seg gjeldende. 

Virksomhetens behov – for eksempel lønnsomhet, profitt, konkurransedyktighet, 

effektivitet skal veies mot de ulemper oppsigelsen medfører den enkelte arbeidstaker – for 

eksempel inntektstap og tap av arbeidstid med alle deres virkninger, økonomiske og 

psykologiske, nåværende og fremtidige. 

Ved avveining av disse behovene og ulempene kan arbeidsgiver velge noen holdepunkter å 

forholde seg til slik at avveiningsprosessen blir mulig å gjennomføre. Det er ikke mulig å ta 

hensyn til alle forhold både på arbeidsgiverens og arbeidstakerens side, heller ikke alle 

slike forhold anses som saklige. Ingen av de såkalte utvelgelseskriteriene er lovfestet, men 

noen er tariffestet og anerkjent i rettspraksis. Når det ikke er mulig å ta hensyn til alle 

forhold (kriterier) er det veldig viktig at begge sider av nedbemanningsprosessen blir enige 

om hvilke saklige kriterier det skal tas hensyn til i den aktuelle prosessen og hvilke saklige 

kriterier som blir utgangspunktet for utvelgelsen. Dette gjør prosessen forutsigbar for den 

enkelte arbeidstaker og sikrer likebehandling. 

Arbeidstakeren i en bedrift som skal nedbemanne må engasjere seg i prosessen så tidlig 

som mulig og benytte seg av den informasjonsadgangen arbeidsmiljøloven og tariffavtaler 

gir. 

 

Det er ikke i samsvar med AML regler at arbeidsgiveren ”kvitter seg” med medarbeidere 

han ikke ønsker å ha i bedriften av grunner som ikke anses som saklige. Utvelgelsen kan 

heller ikke baseres kun på det mest objektive utvelgelseskriteriet ansiennitet, selv om det 

ofte er det arbeidstakerorganisasjoner anser som mest rettferdig. Arbeidsgiveren trenger et 

større spillerom og loven forutsetter klart at mye bredere vurderingsgrunnlag. 

Saklighetskravet er en rettslig standard som følger samfunnsutviklingen så kriteriene og 

vektleggingen av disse forandrer seg i takt med denne. 

Kriteriene og den endelige beslutningen må allikevel så langt det er mulig være forutsigbar 

for arbeidstakere. 

Det er et stort spekter arbeidsgivere og et enda større spekter stillinger. Det er noen hensyn 

som gjør seg gjeldende i alle arbeidsforhold, men det er også veldig mange forskjeller som 

gjør det vanskelig å oppstille stillingsverns regler som tjener sin hensikt i alle typer 
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arbeidsforhold. Det å være skuespiller stiller helt andre krav til en arbeidstaker enn det å 

være en bygningsarbeider.   

Derfor er lovens utgangspunkt en rettslig standard som gir arbeidsgiveren et stort spillerom 

forutsatt at utvelgelsen er saklig. 

 

Utviklingen i dag går i retning av et bredere vurderingsgrunnlag med større vekt på 

kvalifikasjoner.  

I produksjonsvirksomheter med kollektive arbeidsavtaler har ansiennitet fortsatt stor vekt. 

I virksomheter som ikke er underlagt tariffrettslige ansiennitetshensyn og spesielt 

kunnskapsvirksomheter er kravet om å vektlegge kvalifikasjoner større og man ser bort ifra 

forskjeller i ansiennitet ved utvelgelsen. Dette er i samsvar med gjeldende rett. 
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