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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling  

 

Oppgavens problemstilling er å belyse ansiennitetens relevans og vekt som utvelgelseskriterium. Problemstillingen gjør 

seg gjeldende når arbeidsgiver må foreta nedskjæringer av arbeidsstokken i forbindelse med omorganiseringer eller rene 

nedbemanninger. Oppgaven vil bare omhandle nedbemanninger.  

 

 En av problemstillingene for oppgaven er om ansiennitet er et utvelgelseskriterium som skal inngå i utvelgelsesprosessen 

av arbeidstakere ved nedbemanninger. Det er sikker rett at arbeidsgiver kan trekke inn ansiennitet som 

utvelgelseskriterium.  

 

 En arbeidsgiver kan være tariffbundet til å følge at ansiennitet skal ha relevans som utvelgelseskriterium.  

Problemstillingen blir så om en arbeidsgiver som ikke er tariffbundet, kan se helt bort fra ansiennitet som 

utvelgelseskriterium? Omformulert blir dette et spørsmål om det følger av ulovfestet rett at ansiennitet er et obligatorisk 

utvelgelseskriterium som arbeidsgiver må følge.   

 

I juridisk teori er det hevdet at en arbeidsgiver som er ubunden av tariffavtale, rettslig sett står fritt til å velge andre 

kriterier enn ansiennitet så lenge disse kriteriene er saklige, forsvarlige og tar hensyn til eldre arbeidstakere.1

 

Jeg mener at Hilleslanddommen i Rt 1986- 879 og eldre rettspraksis2, er vanskelig å forene med at slikt syn. Dette er en 

problemstilling jeg kommer til å behandle i oppgaven. 

 

Dersom det legges til grunn at ansiennitet er et utvelgelseskriterium arbeidsgiver skal følge ved nedbemanninger, blir 

spørsmålet hvilken vekt ansiennitet skal ha i forhold til de andre utvelgelseskriteriene. 

 

Problemstillingen blir så om ansiennitet er et utvelgelseskriterium som inngår i utvelgelsen på linje med de øvrige 

utvelgelseskriteriene, eller om det er det førende utvelgelseskriteriet. Hvis ansiennitet er det førende utvelgelseskriterium, 

innebærer dette at arbeidsgiver må vektlegge ansiennitet i større grad enn de øvrige. Omformulert kan man si at det skal 

mer til for at de andre utvelgelseskriteriene skal bli utslagsgivende for hvem av arbeidstakerne som får beholde jobben.  

 

 

                                                                 
1 Fougner ( 2003) s 207. 
2 Jfr Rt 1966.393 og Rt 1972-1330 
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 Ansiennitet er det kriteriet som antas å ha størst oppslutning blant arbeidstakere om hva som bør være det førende hensyn 

i utvelgelsesprosesser. Mye tyder på at mange også tror at dette er det rettslige utgangspunktet. Det er derfor ikke 

uproblematisk om gjeldende rett avviker fra denne oppfatningen. 

 

 Oppgaven vil belyse om ansiennitet er det førende hensyn eller om det bare er et av flere kriterium som det skal tas 

hensyn til. Videre vil jeg gi en oversikt over rettspraksis på kriterier har vært utslagsgivende for hvem av de ansatte som 

har blitt oppsagt.   

 

I lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) nr 62 2005 (heretter aml) § 15-7 første ledd 

hjemles et saklighetskrav for oppsigelser av arbeidsforhold. Regelen sier at arbeidstaker ikke kan sies opp med mindre 

dette er ”saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.” Bestemmelsen tar sikte på å gi 

arbeidstaker et stillingsvern, og saklighetskontrollen favner vidt. Når oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold er 

det ved driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak en særregel i annet ledd. Bestemmelsen angir to isolert selvstendige 

vurderinger som må foretas for at saklighetsvilkåret skal være oppfylt. Etter aml § 15-7 annet ledd 1 punktum må en 

arbeidstaker som har blitt overtallig i en nedbemanningsprosess ha fått tilbud om ” annet passende arbeid” i virksomheten 

for at oppsigelsen skal være saklig. Videre i annet ledd 2 punktum oppstilles et krav om at det skal foretas en ”aveining 

mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.”  Rettsvirkningen av at 

arbeidsgiver overtrer saklighetsskranken er at oppsigelsen kjennes ugyldig jfr § aml 15-12, og at arbeidstaker kan kreve 

erstatning etter aml § 15-12 annet ledd.         

  

Problemstillingen i denne oppgaven er bare relevant i forhold til oppsigelser som er begrunnet i virksomhetens forhold. 

Ofte konsumeres oppsigelser begrunnet i arbeidsgivers forhold av virksomhetens forhold. Oppsigelse på grunn av 

arbeidsgivers forhold har dermed liten selvstendig betydning.3  

 

I 1989 avsa Høyesterett Hilleslanddommen i Rt -1986-879. Dette er en sentral Høyesterettsdom der arbeidsgiver foretar 

en utvelgelse blant få arbeidstakere.   

  

 

I forhold til ansiennitet var den rettslige problemstillingen som ble fremlagt for retten som følger: 

 

”Kan ansiennitetsprinsippet ses på som rettslig bindende slik at det bare kan fravikes av hensyn til virksomhetens behov 

for arbeidstakere med spesielle kvalifikasjoner? 

 

Avgjørelsen har en obiter dicta4 som er interessant i forhold til spørsmålet om hvorvidt ansiennitet er det førende hensyn i 

utvelgelsesprosessen. Jeg vil foreta en analyse av denne problemstillingen i dommen og belyse hvilke avklaringer den gir 

om ansiennitet og avveiningen mellom de øvrige utvelgelseskriteriene. Fordi dommen har en rekke prinsipielle uttalelser i 

forhold til saklighetsvurderingen i den tidligere aml § 60, vil den bli delvis gjengitt i andre sammenhenger.      

   
                                                                 
3 Jakhelln (2006) s 449 
4 Dette er uttalelser fra Høyesterett som ikke er premisser for det resultatet retten kommer til.  
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1.2 Begreper og avgrensninger 

1.2.1 Nedbemanning  

Med nedbemanning menes den situasjonen en arbeidsgiver står overfor når det etter deres mening er nødvendig å redusere 

arbeidsstokken. I aml § 15-7 annet ledd benyttes betegnelsene driftsinnkrenkning eller rasjonaliseringstiltak. Det kan 

stilles spørsmål om det er identitet mellom begrepene ”virksomhetens forhold” i første ledd og ”driftsinnskrenkning eller 

rasjonaliseringstiltak” i annet ledd. Omformulert blir dette et spørsmål om annet ledd favner over mer enn bare 

nedbemanning som ordlyden skulle tilsi. Også i forbindelse med omorganiseringer vil det kunne bli overtallige 

arbeidstakere. Det samme gjelder når arbeidsoppgaver settes ut på oppdrag til selvstendige oppdragstakere. Det følger av 

lovforarbeidene at aml § 15-7 tredje ledd ”ikke får anvendelse der en virksomhet skiller ut en del av bedriften, og kjøper 

inn igjen samme type tjeneste fra andre virksomheter med egne ansatte eller leier inn arbeidskraft.”5 I juridisk teori er det 

fastslått at aml § 15-2 annet ledd også omfatter oppsigelser på grunn av omstillinger og utsetting av arbeidsoppgaver som 

ikke hjemles i aml § 15-7 tredje ledd.6     

 

I forhold til oppgavens problemstilling er det kun nedbemanninger som skal behandles.   

  Hjemmel for oppsigelse i disse tilfellene er aml 15-7 første ledd. Hva som menes med ”virksomhetens forhold” spenner 

seg fra et ønske om høyere inntjening til den situasjonen der virksomheten står i fare for å gå over ende. Ved 

nedbemanninger er det sjeldent uenighet om hvorvidt arbeidsgiver kan foreta oppsigelser, men det er adgang for 

arbeidstaker å angripe begrunnelsen for nedbemanningen. Dette følger av aml § 15-7 første ledd ”uten at det er saklig 

begrunnet i virksomhetens ” forhold.. Valget av hvem som blir oppsagt er langt oftere stridens tema. Selve begrunnelsen 

for å nedbemanne kommer også inn i interesseavveiningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som skal foretas etter aml 

§ 15-7 annet ledd. Oppsigelser som skyldes forhold på arbeidstakers eller arbeidsgivers side vil ikke bli behandlet. 

 

1.2.2  Litt om problemet med kamuflerte oppsigelser. 

 Fordi en nedbemanningsprosess ofte vil være omfattende, kan mangel på oversikt vært et problem. Dette fordi det ikke er 

lett å avdekke forskjellsbehandling. Dersom det opereres med utvelgelseskriterier som er vanskelig å måle, så som 

kvalifikasjoner og sosiale hensyn, kan det være at arbeidsgiver med vilje retter oppsigelser mot en eller flere bestemte 

personer. Det er i høy grad opp til bedriften å velge å gå til nedbemanning. Domstolene er ofte tilbakeholdne med å prøve 

selve oppsigelsesgrunnlaget. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp på grunnlag av forhold ved virksomheten og 

utvelgelseskriteriet egnethet var utslagsgivende for at vedkommende måtte gå, kan det tenkes at arbeidsgiver med vilje 

har valgt å begrunne oppsigelsen i virksomhetens forhold for å unngå å komme inn under den vurderingen som kreves i 

forhold til oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. På denne måten kan usakelig oppsigelser bli kamuflert. For 

domsstolene blir det da et bevisspørsmål hvorvidt oppsigelser som er begrunnet i virksomhetens forhold egentlig er 

motivert av forhold som refererer seg til arbeidstaker.   

 

                                                                 
5 Ot. prp. Nr 49 (2004-2005) s 230.  
6  Jakhelln( 2006) side 439 
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1.2.3 Masseoppsigelser alm.15-2 

Med masseoppsigelser menes nedbemanninger som omfatter minst 10 personer og som strekker seg innenfor et tidsrom 

på 30 dager.7  Bestemmelsen inneholder viktige saksbehandlingsregler som informasjon og drøftingsplikt. Disse 

motvirker en del av problemstillingene som kommer opp i forbindelse med store nedbemannings og omstillingsprosesser.  

 

1.2.4 Arbeidsgiver og arbeidstaker 

En arbeidstaker er enhver som ”utfører arbeid i en annens tjeneste” jfr aml § 1-8 første ledd. Med arbeidsgiver menes 

enhver som har ”ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste” jfr § 1-8 annet ledd. Enkelt ganger kan det være et 

problem å fastslå om det foreligger et ansettelsesforhold eller om det dreier seg om et selvstendig oppdragsforhold. Dette 

vil bero på en helhetsvurdering av en rekke momenter deriblant forholdets varighet og stabilitet. Dersom det konkluderes 

med at det er et ansettelsesforhold medfører dette at reglene i aml om oppsigelsesvern kommer til anvendelse. Det kan 

således forekomme at et arbeidsforhold med islett av å være et selvstendig oppdragsforhold, vil bli definert som et 

arbeidsforhold og vurdert sammen med øvrige arbeidstakere i en nedbemanningsprosess.  

1.2.5 Arbeidsavtale og tariffavtale  

Et arbeidsforhold blir regulert i en arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen inneholder 

vanligvis bestemmelser om hvilke rettigheter og plikter partene har overfor hverandre.  

 

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om arbeids- og 

lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.8 Av dette følger at partene i en tariffavtale kan være arbeidsgiver eller en 

arbeidsgiverforening på arbeidsgiversiden, mens det må være en fagforening på arbeidstakersiden. Dette motvirker det 

asymmetriske styrkeforholdet som det i utgangspunktet er mellom partene.  

   

For denne oppgaven er Hovedavtalen( heretter Ha) mellom LO og NHO av størst praktisk betydning.  Ha kommer inn i 

første del av alle tariffavtaler som er eller blir sluttet mellom de Ha tilsluttede organisasjoner og deres medlemmer som 

ikke omfattes av andre Hovedavtaler jfr Ha § 1-2.   

 

I forhold til den individuelle arbeidsavtale kan Ha betraktes som en ”rammeavtale” som gir retningslinjer for hva en 

arbeidsavtale kan inneholde i de arbeidsforhold som tariffavtalen gjelder for.9 Dersom partene er tilsluttet Ha er de 

således bundet til å holde seg innenfor de rammene denne angir. Tariffavtalen inngår da som en del av den individuelle 

arbeidsavtalen. I de fleste tvistene i arbeidsrett er partene tilsluttet en tariffavtale. Dersom partene i en individuell 

arbeidsavtale er tariffbundet, og tvisten dreier seg om et tariffregulert forhold, bringes saken inn for de ordinære 

domsstolene. Retten må da foreta en prejudisiell prøving av tariffavtalen. Hvis partene i en tariffavtale for eksempel LO 

og NHO, er uenige om et tariffregulert forhold, vil tvisten bli forelagt Arbeidsretten.     

 

                                                                 
7 Legaldefinisjonen i aml § 15-2 
8 Legaldefinisjonen i Lov om arbeidstvister av 5 mai ni 1927 § 1 nr 8.  
9 Jakhelln( 2006) s 25 
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I individuelle arbeidsavtaler kan det ikke avtales noe som er til ugunst for arbeidstaker på områder som er underlagt 

preseptorisk lovgivning. Dette følger av aml §1-9. Dette gjelder i hovedsak også for tariffavtaler, men her gjøres det 

viktige unntak. Dette gjelder for eksempel for arbeidstid jfr aml § 10-12 fjerde ledd.  

  

Etter aml § 10-12 fjerde ledd kan en fagorganisasjon med innstillingsrett10 avtale arbeidstid som fraviker bestemmelsene i 

aml. Dette gjelder dog med visse unntak 

 

Det er selvsagt ingenting i veien for at det kan inngås individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler som gir arbeidstaker 

bedre rettigheter enn det som følger av lovgivningen.   

  

 

 

1.2.6 Konfliktbildet 

Interessemotsetningene i en nedbemanning står ikke bare mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det vil også være en 

interessekonflikt mellom de ulike arbeidstakere. Dette bør ses i sammenheng med betydningen av drøftelsen mellom 

tillitsvalgt og arbeidsgiver. De tillitsvalgte vil kunne ha egeninteresser som står i strid med mange av de øvrige ansatte.      

1.3 Avgrensning 

 

1.3.1 Generelt 

 

Hvorvidt det er adgang til å begrense utvelgelsen til en bestemt krets innenfor virksomheten, eller om hele virksomheten 

må ses under ett, vil ikke bli behandlet fullstendig. Problemstillingen har betydning for hvem av arbeidstakerne som vil 

bli oppsagt. 

Det blir likevel for omfattende å behandle temaet fullt ut innenfor rammen av denne oppgaven. For fullstendighetens 

skyld vil utvelgelseskretsen bli kort omtalt under punkt 3. 

 

Arbeidsgivers plikt til å tilby overtallige arbeidstakere ”annet passende arbeid” jfr aml § 15-7 annet ledd 1 punktum, 

faller utenfor oppgavens problemstilling. Det samme gjelder den isolerte interesseavveiningen mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker som skal foretas etter aml § 15-7 annet ledd 2 punktum.        

1.3.2 Mot forhold som reguleres av annen lovgivning  

Oppgaven omhandler bare nedbemanninger i privat sektor. Nedbemanninger som reguleres av annen lovgivning faller 

således utenfor. I Lov om statens tjenestemenn m.m av 4. mars nr.3 1983 §§ 9 flg finnes det bestemmelser om tjenestens 

opphør. Disse er etter sin art forskjellige fra de regler som er i arbeidsmiljøloven. For å påvise sammenhengen i 

lovgivningen nevnes Sjømannsloven av 30. mai nr 18 1975 § 19. Denne bestemmelsen bærer samme overskrift som aml § 

15-7, og utformingen er svært lik.       
                                                                 
10 En fagforening med minst 10 000 medlemmer jfr arbtvl § 11 første ledd. 
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2 Rettskildene 

I samsvar med juridisk metode har de sentrale rettskildefaktorene i arbeidet med oppgaven vært arbeidsmiljøloven, 

rettspraksis, forarbeider og juridisk teori. 

 

En betydelig andel av arbeidsforhold er regulert gjennom tariffavtaler. For denne oppgaven har Hovedavtalen mellom LO 

og NHO  ( 2006 -2009 )  § 9-12  størst  relevans. Dette er en bestemmelse som fastsetter at ansiennitet skal være et hensyn 

i nedbemanninger. 

 

Arbeidsavtaler omfattes av avtaleretten. Dette innebærer at alminnelige avtalerettslige regler og prinsipper får anvendelse.     

 

Det er ikke mulig å utlede noe direkte fra loven om verken ansiennitet eller de øvrige utvelgelseskriteriene eller 

avveiningen mellom disse.  Imidlertid er det i rettspraksis angitt hvilke kriterier som kan legges til grunn, og det er også 

sagt noe om avveiningen mellom kriteriene11. Saklighetskravet i aml § 15-7 er ikke til hinder for at arbeidsgiver benytter 

ansiennitet som utvelgelseskriterium.12     

  

I samtlige dommer som behandles i oppgaven er oppsigelsesvernet forankret i arbeidsmiljøloven av 1977. Dette er 

uproblematisk fordi aml § 15-7 er en videreføring av 1977 lovens § 60, med unntak av en endring i tredje ledd.13 Dette 

gjør at rettspraksis og forarbeider fra den tidligere aml § 60 fremdeles har relevans. 

 

I denne forbindelse må det nevnes at saklighetskravet i arbeidstakerens stillingsvern er en rettslig standard. Det har det 

vært siden den tidligere arbeidsmiljøloven kom i 1977. Dette innebærer at vurderingsnormen for hva som er saklig kan 

tillegges ulikt innhold til ulik tid.14 Det er også i lovforarbeidene forutsatt at saklighetskravet må følge med den sosiale 

utviklingen ellers i samfunnet.15  Utviklingen siden det begrensede saklighetskravet ble lovfestet i 1936 har gått i retning 

av å gi arbeidstaker et sterkere stillingsvern. I forarbeidene til 1977 loven fremgår det i forhold til nedbemanning blant 

annet at ” ikke enhver rasjonaliseringsgevinst berettiger til oppsigelse, og avveiningen må nødvendigvis skje i forhold til 

den enkelte arbeidstaker som er sagt opp.” Videre er rimelighetsvurderingene kommet sterkere inn til fordel for 

arbeidstaker.16            

 

                                                                 

 
12 Jfr Rt 1986- 879 
13 Jfr Ot prp. nr. 49 (2004-2005) s 335 
14 jfr definisjonen i Jusleksikon 
15 Jakhelln s 429.  
16 Jrf Ot.prp. nr. 41 (1975-1976) og rettspraksis  
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Reelle hensyn er sentralt i forhold til om ansiennitet skal ha relevans og hvilken vekt det i tilfelle skal ha som 

utvelgelseskriterium. Konfliktbildet i en nedbemanning, som er skissert ovenfor, gjør at reelle hensyn både 

taler for og imot å gi ansiennitet utslagsgivende vekt. Jeg har derfor valgt å behandle reelle hensyn i et egent 

punkt.  

 

3 Reelle hensyn 

   I det følgende vil jeg redegjøre for de reelle hensyn som taler for og imot at ansiennitet skal ha relevans og 

få utslagsgivende vekt. Jeg har inndelt etter arbeidsgiver, arbeidstakers, og samfunnets ståsted.17  

3.1 Arbeidsgiver  

For en arbeidsgiver vil det være ønskelig å kunne beholde de arbeidstakerne som i den foreliggende situasjonen er de best 

kvalifiserte. Dette vil ikke alltid samsvare med et prinsipp om at de som senest kom inn skal være de første til å gå.  

 

Hvor nødvendig det er å vektlegge kvalifikasjoner beror i høy grad på hvilken bransje det er tale om. I en bransje hvor 

arbeidsoppgavene er likeartet og kvalifikasjonene er tilnærmet like, vil ikke arbeidsgivers behov for å vektlegge 

kvalifikasjoner være like pressende som der hvor     

 Dersom arbeidsgiver skulle være tvunget til å følge ansiennitet slavisk, ville det ikke være rom for å vektlegge andre 

forhold. Dette ville også være til ugunst for arbeidstaker, fordi sosiale forhold ikke ville spille inn. 

 En så snever adgang til å kunne velge blant arbeidstakere ville i mange tilfeller undergrave det resultatet en ønsker med 

nedbemanningen. Dette gjør seg særlig gjeldende der bedriften befinner seg i en økonomisk presset situasjon. 

Videre vil et rendyrket ansiennitetsprinsipp kunne utvikle seg til å bli en sovepute blant de ansatte, og sette et negativt 

preg på bedriftskulturen. Denne innvendingen er ikke så tungtveiende da arbeidstaker også er avhengig av at bedriften 

skal gå bra for i det hele tatt ha en arbeidsplass.    

  

Imidlertid er det ikke alltid at utvelgelse på bakgrunn av ansiennitet er til ugunst for arbeidsgiver. De best kvalifiserte vil i 

mange tilfeller være de med lang erfaring. Videre kan det føre til at arbeidsgiver får en stabil arbeidsstokk, fordi de 

ansatte føler at de har en trygg arbeidsplass. Arbeidsgiver slipper da å benytte ressurser til å ansette nye medarbeidere. 

Det vil helle ikke være nødvendig å ha nye medarbeidere under opplæring.  

 

 I forhold til om ansiennitet skal være et relevant utvelgelseskriterium, er det færre innvendinger som gjør seg gjeldende 

for arbeidsgiver. Ansiennitet et kriterium som er lett målbart, og det blir dermed mindre ressursskrevende å foreta 

utvelgelsen. De ressurser som spares her kan benyttes på mer pressende områder.  

                                                                 
17 Fremstillingen er basert på Henning Jakhellns artikkel i Lov og rett 1967 s. 122-134, og Fredrik Engelstads artikkel i tidsskrift 

for samfunnsforskning 1990 s 319-339.  
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For arbeidsgiver er det også et poeng å minimere den uroen en nedbemanning vil medføre. Dersom 

utvelgelsen foretas på en måte som samsvarer med det arbeidstakerne oppfatter som riktig, vil man slippe de 

negative konsekvensene som at de oppsagte går til sak og at deres gjenværende kollegaer har en svekket tillit 

til ledelsen. 

     

3.2 Arbeidstaker 

For arbeidstaker representerer en oppsigelse en svært stresset situasjon. Arbeidstaker blir fratatt et fast element i 

hverdagen og må leve med de økonomiske belastningene som bortfall av arbeidsinntekt medfører. Da oppsigelsen ikke er 

begrunnet i noe som kan lastes arbeidstaker er det rimelig at det tas sterke hensyn som gjør seg gjeldende på denne siden. 

. 

 

For arbeidstaker fremstår en utvelgelse basert på ansiennitet ofte som den mest rettferdige løsningen. Prinsippet er enkelt 

å forstå, og gir ikke grobunn for tvil om oppsigelsen var sakelig eller vilkårlig. Slik tvil vil oppstå der det er mange som 

sies opp og utvelgelsen skjer etter mindre målbare kriterier. I disse tilfellene er det også vanskeligere å kontrollere at de 

kriteriene som er fastsatt blir etterlevd. Dette fordi det er vanskelig for så vel arbeidsgiver som arbeidstaker å sette seg inn 

i alle de ansattes sosiale forhold og kvalifikasjoner.  

 Alle tanker om at arbeidstaker har måttet gå fordi vedkommende har gjort en dårligere jobb enn andre blir avfeid, og 

arbeidstaker går med æren i behold. Videre vil en sluttattest der det oppgis at utvelgelsen ble foretatt på bakgrunn av 

ansiennitet lette situasjonen for arbeidstaker som nå må rette seg mot en ny arbeidsgiver. 

 

Ansiennitetsprinsippet samsvarer med rettslig utgangspunkt på andre rettsområder. Først i tid, best i rett gjelder i mange 

andre sammenhenger. Dessuten har prinsippet stor oppslutning i folks bevissthet når det gjelder utvelgelseskriterium ved 

oppsigelse.  

 

Det vil være uheldig om arbeidsgiver ensidig vil ha adgang til å skumme fløten av arbeidstaker i sin mest produktive 

alder. Dette gjør seg særlig i de tilfeller hvor arbeidstaker har vært i bedriften i størsteparten av sitt yrkesaktive liv. I disse 

tilfellene viser ansiennitet til mer enn at arbeidstakeren var ”først til mølla”, men også til selve ytelsen arbeidstakeren 

allerede har bidratt med.  Innvendingene mot dette er at arbeidstaker har mottatt lønn, og selv valgt å arbeide i bedriften 

denne tiden.  

 

 

3.3 Samfunnet 

 
Rent samfunnsøkonomisk er vanskelig å si om gevinsten som oppnås av en effektiv nedbemanning der ressurser 

allokeres, oppveies av utgiftene samfunnet må bære i form av ulike trygder og stønader.  
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Dersom det ses bort fra det rent økonomiske og tenker at arbeid er et gode, kan en si at ansiennitet er et verktøy for å 

fordele dette gode.  

Det er grunn til å tro at dersom ansiennitet praktiseres ved oppsigelser vil dette føre til at 

samfunnet får et mer inkluderende arbeidsliv. Dette er positivt på mange måter ikke minst 

fordi arbeid kan sier å være er sosialt lim.     

3.4 Metode og rettskildesituasjonen 

Det foreligger ikke mange høyesterettsavgjørelser omhandler avveiningen av utvelgelseskriteriene. Jeg har ikke funnet 

andre enn Hillesland i Rt 1986-879, samt eldre avgjørelser publisert i Rt 1967-91,    

 

Oppgaven baserer seg derfor i stor grad på rettspraksis avsagt av tingrettene, og lagmannsrettene. Sett i lys av at det 

øvrige rettskildebildet ikke gir noen avklaring på problemstillingen for oppgaven, blir resultatet at Hilleslanddommen, 

eldre høyesterettsdommer, juridisk teori, reelle hensyn og rettspraksis fra underinstansene får størst relevans.   

 

3.5 Den videre fremstilling  

 

Den videre fremstilling blir som følgende. I kapittel fire redegjør jeg for kravet om ”saklig grunn” i aml § 15-7. Det 

sentrale ved redegjørelsen er å vise at bestemmelsen er en saklighetsregel og en saksbehandlingsregel. Fordi en adgang til 

å begrense utvelgelseskretsen har en side til ansiennitetens betydning, har jeg valgt å ta med litt om konsekvensene når 

dette tillates. Hvorvidt det er adgang til å begrense utvelgelseskretsen og en redegjørelse for når dette har blitt tillat er ikke 

behandlet. I kapittel fem behandler jeg ansiennitetbegrepet, herunder beregningen av ansiennitet. 

 

 Den sentrale problemstillingen i oppgaven er å belyse hvorvidt ansiennitet er det førende 

prinsipp i en utvelgelsesprosess eller om det bare er et relevant kriterium på linje med 

kvalifikasjoner og sosiale hensyn. Dette blir behandlet i kapittel 6 hvor jeg foretar en 

analyse av Hilleslanddommen.   

4 Krav til saklig utvelgelse 

 

4.1 Rettslig grunnlag aml § 15-7 

 Bestemmelsen oppstiller en skranke om at oppsigelser må være sakelige. Jeg vil her se nærmere på innholdet av den.   
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4.1.1 Ordlyd og historikk 

Bestemmelsen bærer overskriften vern mot usakelig oppsigelse. Første ledd lyder ”Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at 

det er sakelig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold.” Det stilles altså et saklighetskrav 

til oppsigelsesgrunnlaget. I denne oppgaven forutsettes det at oppsigelsesgrunnlager er sakelig.  For oppsigelser som er 

begrunnet i virksomhetens forhold vil en økonomiske vanskelig situasjon typisk være en sakelig grunn for å nedbemanne.    

 

I annet ledd er oppsigelser som skyldes virksomhetens forhold nærmere regulert. I 1. punktum heter det ” Skyldes 

oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke sakelig begrunnet dersom arbeidsgiver har et 

annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker.” Med dette forstås at arbeidsgiver har plikt til å tilby annet 

passende arbeid til de overtallige dersom slikt arbeid finnes i virksomheten. Vurderinger om det finnes annet passende 

arbeid kommer da inn etter at selve utvelgelsesprosessen har funnet sted.  

 

 I andre ledd 2 punktum stilles det ytterligere krav til oppsigelser som er bergrunnet i virksomhetens forhold. Het står det 

”Ved avgjørelse av om en oppsigelse har sakelig grunn i driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, skal det 

foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.” Her 

oppstilles det krav til flere vurderinger. Disse vil det bli redegjort for under punkt 3.1.3. 

 

Opprinnelig fantes det ikke noe lovfestet stillingsvern for en vanlig arbeidstaker.  

Den store hovedregel var at begge parter sto fritt til å bringe arbeidsforholdet til opphør, og det ble ikke stilt krav om at 

opphørsgrunnen skulle oppgis.18 Dette fremgår også av Rt 1935-. 467. Om arbeidsgivers ubetingede rett til å oppsi 

arbeidstaker uttaler retten: ” i et arbeidsforhold kan efter norsk rett utvilsomt en arbeidsgiver si op folk fra sitt arbeide 

efter egent skjønn og godtykke med lovlig frist uten at behøve at angi eller paavise noget forsvarlig grunnlag eller nogen 

grunn overhodet- og uten at være underkastet domstolenes kritikk.”  Men det fantes likevel visse bergrensninger. Dersom 

det kunne godtgjøres at oppsigelsen var motivert av noe som rettsordenen den gang ikke godkjente eller fant forkastelig, 

ville ikke oppsigelsen stå seg. Videre ble det i teorien hevdet man måtte se hen til den privatrettslig regel om at en 

rettsutøvelse blir rettsstridig dersom hensikten bare er å skade en annen eller når handlingen mangler ethvert av 

rettsordenen godkjent formål, og at denne regelen også måtte gjelde for oppsigelsesretten. 19  Om dette var det imidlertid 

ulike teorier.  

 

Riktignok fantes det et vern av ”nøkkelpersoner” på arbeidstakersiden. I lov av 23.juli 1920 om arbeiderutvalg i 

industrien § 8 fantes et oppsigelsesvern for arbeidsutvalgets medlemmer. Vernet gikk på at oppsigelsen måtte være 

sakelig. Samme vern hadde mange fagforeninger lykkes å få for sine tillitsmenn ved at dette ble lagt inn i tariffavtalene. 

Videre fantes det da som nå tariffavtaler som gjorde innhugg i arbeidsgivers oppsigelsesrett. Det fantes tariffavtaler som 

påbød arbeidsgiver å ta hensyn til ansiennitet og sosiale forhold ved utvelgelse grunnet driftsinnskrenkninger. Dette er 

utvelgelseskriterium som vi opererer etter i dag.     

 

                                                                 
18 Berg( (1930)  s. 141 
19 Berg ( 1930) s 141 
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Det første alminnelige oppsigelsesvern for arbeidstakere kom med Arbeidervernloven av 1936.20 Vernet var begrenset 21 

og inneholdt ikke noen beskyttelse mot usakelig oppsigelse, men en erstatningsplikt for usaklig oppsigelse tilsvarende et 

halvt års lønn. Bestemmelsen representerte likevel en radikal endring i arbeidstakers favør. 

 Det fantes imidlertid en hvis politisk vilje til å gi arbeidstakere et sterkere stillingsvern. Fra departements hold ble det 

fremmet et forslag om at en oppsigelse måtte underkjennes dersom den virker ubillig overfor arbeidstaker. Her var det i 

tillegg til et krav om sakelig grunn til oppsigelsen også et krav om at den enkelte arbeidstakers situasjon skulle 

vektlegges. Forslaget ble imidlertid nedstemt i Stortinget. 

Veien frem til den rettstilstanden vi har i dag gikk via arbeidervernloven av 1956 hvor vilkårene for å komme inn under 

oppsigelsesvernet ble oppmyknet og det ble tatt inn en bestemmelse som ga arbeidstaker et vern mot oppsigelse på grunn 

av sykdom.  

I arbeidsmiljøloven av 1977  ble stillingsvernet ytterligere styrket i tråd med praksis og lovgivningen i Sverige. Kravet om 

”saklig grunn” ble inntatt. Det samme gjaldt tilbud om annet passende arbeid.  Arbeidstakers interesse skulle ha større 

gjennomslagskraft enn tidligere.   

 

 

4.1.2 Formål og virkeområde 

Bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens formål som er fastsatt i § 1-1. I § 1-1 litra b angis ” å sikre trygge 

ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet ” som et av lovens formål.  

 

I følge aml § 1-2 er loven virkeområde all ” virksomhet som sysselsetter arbeidstaker ”. Dette gjelder når ikke annet er 

”utrykkelig fastsatt i loven.” Det følger av annet ledd at blant annet sjøfart og militær luftfart er unntatt.   

 

   

Det sentrale i bestemmelsen er å hindre at oppsigelser motivert av forhold som ikke er av betydning for arbeidsforholdet 

forekommer. Videre tas det sikte på å gi arbeidstaker et mer omfattende stillingsvern.  Det kreves også at 

utvelgelsesprosessen blir gjennomført uten at det forekommer usakelig forskjellsbehandling av arbeidstakere. For å oppnå 

dette stilles det krav til en forsvarlig saksbehandling. Dette innebærer vurderingene har fått tilstrekkelig bredde, og bygger 

på riktige fakta. Bestemmelsen er en saklighetsregel og en saksbehandlingsregel ved at det stilles krav til at det skal 

foretas en interesseavveining.   

4.1.3 Oversikt over vurderingene 

I avgjørelsen om en oppsigelse er saklig etter aml § 15-7 første ledd må det foretas flere vurderinger. Jeg vil for 

oversiktens skyld redegjøre for vurderingene slik de fremgår av ordlyden. Rekkefølgen av vurderingen, slik jeg har valgt 

å presentere de, følger ikke lovens system.    

 

                                                                 
20 Fougner ( 1999) s 558 
21 For å kunne påberope seg erstatningskrav på grunn av usaklig oppsigelse, måtte arbeidstaker ha en ansiennitet på 3 år i samme 

bedrift etter fylte 21 år.  
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 For det første må det tas stilling til om oppsigelsesgrunnlaget er sakelig. Oppsigelsesgrunnlaget refererer seg til 

arbeidsgivers motiv for å gå til oppsigelse. Oppsigelsesgrunnlaget kan være ” virksomhetens, arbeidsgivers eller 

arbeidstakers forhold” jfr aml § 15-7 første ledd. Når oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, må det være 

bedriftsøkonomiske motiver som ligger bak. Videre vurderes om de bedriftsøkonomiske motiver er tilstrekkelige til å 

begrunne en nedbemanning.22 Vurderingen kan også gå på om det faktisk er bedriftsøkonomiske motiver som ligger bak, 

jfr det som er sagt om kamuflerte oppsigelser.  

 

Etter aml § 15-7 andre ledd er det for oppsigelser begrunnet i ”virksomhetens forhold” jfr aml første ledd, nødvendig med 

ytterligere vurderinger.  

   

 Det må foretas en interesseavveining mellom virksomhetens behov for å nedbemanne og de ulempene oppsigelsen 

medfører for den enkelte arbeidstaker jfr aml § 15-7 andre ledd 1 punktum.   

I en nedbemanning vil det oftest være tale om oppsigelse av mer enn en arbeidstaker. Det presiseres at kravet til den 

individuelle interesseavveiningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer inn i alle oppsigelser som er begrunnet i 

virksomhetens forhold, uavhengig om det er en eller flere som skal sies opp.  

I Hilleslanddommen uttalte retten ” Ved avgjørelsen av hvilke av flere arbeidstakere som skal sies opp, gir ordlyden i § 60 

nr 2 ikke direkte veiledning, men et saklighetskrav vil selvsagt gjelde også her”  

 

I vurderingen av hvilke arbeidstakere som vil bli berørt av nedbemanningen, vil man først måtte definere 

utvelgelseskretsen. Når dette har blitt gjort vet man hvem av de ansatte som skal sammenliknes med hverandre. 

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for sammenlikningen kommer da inn som neste vurdering. Når 

utvelgelseskriteriene er fastsatt, er neste vurdering hvordan de ulike kriteriene skal avveies mot hverandre, og på denne 

bakgrunn vurderes de ansatte opp mot hverandre. Dette er lagt til grunn i rettspraksis jfr ”Hilleslanddommen” hvor retten 

uttaler: ”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 oppsigelsen påfører arbeidstakeren.  Skal det bli sammenheng mellom 

rettsreglene, må det samme gjelde når man må velge ut til oppsigelse en eller noen blant flere arbeidstakere.” 

  

Kravet til saklighet kommer inn i samtlige vurderinger. Det samme gjelder for interesseavveiningen mellom 

virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Den siste vurderingen skal inngå som 

et element i saklighetsvurderingen jfr § 15-7 annet ledd annet punktum. 

 

Etter at arbeidsgiver har funnet ut hvem som er overtallige, har han etter § 15-7 annet ledd første punktum en plikt til å 

tilby disse et ”annet passende arbeid” innen virksomheten.  

 

                                                                 
22 I Ot.prp.nr. 41 (1975-1976) heter det at ”ikke enhver rasjonaliseringsgevinst berettiger til oppsigelse, og avveiningen må 

nødvendigvis skje i forhold til den arbeidstakeren som er sagt opp” 
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4.1.4 Tillitsvalgtes betydning, drøftingsplikt ved masseoppsigelser 

En utvelgelsesprosess vil alltid forekomme hvor en bedrift har behov for å gå til oppsigelse av flere arbeidstakere. Aml § 

15-2 oppstiller egne saksbehandlingskrav til masseoppsigelser. Det er derfor nødvendig å sondre mellom 

masseoppsigelser og mindre nedbemanningsprosesser.   

 

Aml § 15-2 andre og tredje ledd omhandler arbeidsgivers plikter i forbindelse med masseoppsigelser. Bakgrunnen for 

bestemmelsen EF direktiv 98/59/EF. 23 Andre ledd oppstiller en drøftingsplikt med arbeidstakerens tillitsvalgte på et så 

tidlig tidspunkt som mulig i prosessen. Partene skal forsøke å komme frem til en avtale for ” å unngå masseoppsigelser 

eller for å redusere antall oppsagte.” Tredje ledd inneholder en informasjonsplikt for arbeidsgiver om at tillitsvalgte skal 

ha ” alle relevante opplysninger, herunder skriftlig melding om: hvilken arbeidsgruppe de tilhører” jfr litra c. Av 

bestemmelsens litra g fremgår det at tillitsvalgte skal ha informasjon om ” forslag til kriterier for utvelgelse av de som 

eventuelt skal sies opp.”     

 

Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte er en selvstendig ordensregel. Den supplerer således drøftingsregelen i aml 

§ 15-1.   

 

Rettspraksis viser at oppsigelser hvor drøftingsplikten er overholdt er dette et forhold som taler for at 

rimelighetsvurderingen er blitt foretatt på en forsvarlig måte.   

 

I  Rt 1992s. 776( Sparebanken Nord –Norge) ble det i saklighetsvurderingen lagt vekt på at oppsigelsene var skjedd etter 

drøftelser med de ansattes fagorganisasjoner.  

 

Her uttalte retten: ” Vesentlig for meg er at banken bla 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. Jeg 

finner det derfor ikke tvilsomt at banken etter de vurderinger og frivillige løsninger som hadde funnet sted, generelt sett 

hadde saklig grunnlag for ut fra bankens behov å gå til oppsigelse av en rekke arbeidstakere, jf kravet i arbeidsmiljøloven 

§ 60 nr 2, 2 punktum. ” 

 

I motsatt fall hvor arbeidsgiver ikke har overholdt drøftingsplikten er dette forhold ved fremgangsmåten som kan tilsi at 

oppsigelsen ikke er gyldig. Det må her presiseres at brudd på drøftingsplikten ikke er en usaklighetsgrunn. Derimot er det 

et argument for at fremgangsmåten ikke har vært omfattende nok til at vurderingen har fått tilstrekkelig bredde.   

 

I NAD -1984-85-188 ble gjeldende saksbehandlingsregler etter Ha ikke overholdt. Retten la til grunn at denne 

omstendighet måtte ” telle med ved vurderingen av oppsigelsens saklighet.”  

 

                                                                 
23 Jakhelln( 2006) s 449 
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Dersom det har blitt drøftet med tillitsvalgte oppstår spørsmålet hvorvidt man i saklighetsvurderingen skal legge vekt på 

resultatet av forhandlingene. For de tilfeller partene har kommet til enighet oppstår spørsmålet om tillitsvalgtes 

kompetanse til å binde medlemmene. Dette kommer opp der arbeidstaker er uenig i det som er blitt avtalt.  

Dette er ikke upraktisk med tanke på at i nedbemanningsprosesser alltid vil være en interessemotsetning mellom 

arbeidstakerne, og at tillitsvalgte ofte vil befinne seg i en krysspressituasjon.  

  

I Rt 1987-117 ble det lagt til grunn at slike avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet ikke er bindende. 

Tilføyelsen om at det heri må "ligge at de som sies opp, også fratrer", skaper imidlertid tvil om ikke lagmannsretten har 

ment at enigheten mellom bedriften og verkstedklubben iallfall langt på vei er bindende ved en etterfølgende rettslig 

prøving. Det er i så fall en uriktig lovforståelse.”   

 

Av dette kan det utledes at selv om tillitsvalgte og bedriftsledelsen har kommet til enighet i de forutgående drøftelsene, 

kan domsstolen likevel fullt ut ta stilling til om dette er usaklig i forbindelse med interesseavveiningen mellom 

virksomhetens behov og den enkelte arbeidstaker.  

At domsstolene i prinsippet kan tilsidesette avtaler mellom bedriftsledelsen og tillitsmannsapparatet er således klart. Dette 

vil i så fall være tilfeller der en vurdering av avtalens forhold til avtalelovens § 36 inngår som en del av 

rimelighetsvurderingen.24  

 

Det er også på det rene at avtaler mellom bedriftsledelsen og tillitsmannsapparatet kan settes tilside dersom den fraviker 

fra preseptorisk lovgivning til ugunst for arbeidstaker.   

4.2  Utvelgelseskretsen 

 
Ved å trekke opp rammene for utvelgelseskretsen bestemmes hvem som skal sammenliknes mot hverandre. Ansiennitet 

kommer inn etter at utvelgelseskretsen er fastsatt.  Det er ikke anledning til å komme med en nærmere redegjørelse for 

utvelgelseskretsen i denne oppgaven. Likevel synes jeg det er nødvendig å belyse at rammen for utvelgelseskretsen har en 

side til denne oppgavens problemstilling. 

 

I forbindelse med utvelgelseskrets reiser det seg to problemstillinger. Den ene dreier seg om hvorvidt arbeidsgiver kan 

begrense utvelgelseskretsen til en avdeling, slik at de øvrige ansatte i virksomheten skjermes for nedbemanningen. Den 

andre vurderingen er om arbeidsgiver kan inndele bedriften inn i flere utvelgelseskretser. Dette kan for eksempel gjøres 

ved at hver av avdelingene i bedriften utgjør en utvelgelseskrets eller at hver av faggruppene i bedriften utgjør ulike 

utvelgelseskretser.       

 

 

 Ved å snevre inn utvelgelseskretsen vil gruppen som skal sammenliknes med hverandre bli mindre. De som faller utenfor 

utvelgelseskretsen vil ikke bli berørt av nedbemanningen. Blant disse vil en kunne finne arbeidstakere som hadde måttet 

gå dersom de hadde blitt vurdert opp mot arbeidstakere innen utvelgelseskretsen. En adgang til å begrense 

                                                                 
24 Jakhelln(2006) s 441 

 14



utvelgelseskretsen kan føre til konkrete urimeligheter dersom en sammenlikner ansienniteten til en som må gå mot en som 

har blitt holdt utenfor utvelgelseskretsen. Imidlertid er jo selve poenget med å fastsette en utvelgelseskrets at 

sammenlikningen skal foregå innenfor kretsen. Innvendinger mot oppsigelsen basert på sammenlikninger av oppsagte mot 

arbeidstakere utenfor utvelgelseskretsen, må derfor reises mot adgangen til å begrense utvelgelseskrets.    

       

       

4.3 Utvelgelseskriteriene 

I en nedbemanningsprosess er det vanlig å operere med tre hovedkategorier av utvelgelseskriterier. Utvelgelseskriteriene 

angir hvilke momenter som har relevans. Disse blir angitt i det følgende men det er ikke mulig innenfor oppgavens 

rammer å behandle kriteriene i full bredde.      

4.3.1  Ansiennitet 

4.3.2 Er ansiennitet et ulovfestet utvelgelseskriterium? 

 

Ansiennitet er et kriterium som domsstolene anerkjenner som sakelig.  

Hvorvidt en arbeidsgiver som er ubundet av tariffavtale som regulerer ansiennitet, kan se bort fra ansiennitet som 

utvelgelseskriterium , er omdiskutert.  

 

Problemstillingen her er om det følger av ulovfestet rett at ansiennitet skal være et utvelgelseskriterium..  

 

  

I Rt 1966-393 kom retten til at en 48 år gammel regnskapssjef med 28 års ansiennitet hadde krav på erstatning da 

oppsigelsen ikke hadde saklig grunn i bedriftens forhold jfr arbeidervernloven § 43. Avgjørelsen bygget på en 

helhetsvurdering der arbeidstakerens lange ansiennitet, sykdom, forsørgelsesbyrde inngikk som momenter sammen med 

at bedriften ikke hadde foretatt tilstrekkelig for å unngå oppsigelsen.  

 

I Rt 1972-1330 ble en 45 år gammel bokholder oppsagt da personalet måtte reduseres som følge av en brann. Dette til 

tross for at han med sine 19 års ansiennitet avgjort var den med lengst ansiennitet. Ansiennitetsforskjellen til de tre som 

fikk beholde arbeidsplassen var 2 år til den ene, og 17 og 15 ½  til de to øvrige. Flertallet i retten kom til at bokholderen 

hadde krav på erstatning etter arbeidevernloven § 43 , og bygget dette delvis på at han ”på grunn av lang tjeneste og 

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

 

Disse to høyesterettsavgjørelsene viser at lang ansiennitet og ansiennitetsforskjeller har hatt relevans og vekt for om en 

oppsigelse er saklig.    

 

I Rt 1986-879 ble spørsmålet om en bedrift var forpliktet til å anvende ansiennitetsprinsippet forelagt retten. Retten tok 

utgangspunkt i at ” ingen av de arbeidstakerne denne sak gjelder har vært ansatt lenge ved bedriften, og at det heller ikke 

er noen betydelige forskjeller i ansettelsestid mellom dem”.  Jeg forstår dette som at lang ansiennitet og 

ansiennitetsforskjeller er forhold som skal tillegges vekt.    
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Reelle hensyn gjør seg gjeldende for at arbeidstakere som har lang ansiennitet25, og betydelig lengre ansiennitet enn de 

øvrige arbeidstakerne, ikke skal bli ”sjaltet ut”.   Dette gjelder særlig der arbeidstaker også er eldre, og har tilbrakt sin 

mest produktive alder i bedriften. Noe annet vil lett føre til at arbeidsgiver ”skummer fløten” av arbeidstakerne. For at 

dette ikke skal forekomme, er det en forutsetning at ansiennitet kommer inn som et obligatorisk utvelgelseskriterium.  

Hvis ansiennitet ikke blir tatt med i vurderingen, vil man ikke ta hensyn til arbeidstakerne som kan påberope seg de reelle 

hensynene. 

 

Innvendingene mot at ansiennitet skal være et obligatorisk utvelgelseskriterium, er at for noen bedrifter vil det med 

sikkerhet ikke være arbeidstakere som kan påberope seg de ovennevnte reelle hensynene. Dette vil typisk være bedrifter 

som har eksistert i kort tid. I slike bedrifter vil ingen av de ansatte ha opparbeidet seg lang ansiennitet, og det vil heller 

ikke være tale om store ansiennitetsforskjeller. Dette kan imidlertid ikke noe vektig argument fordi det er lite 

ressursskrevende å måle ansiennitet. Videre er det adgang til å fravike ansiennitet selv om det er at utvelgelseskriterium.   

 

4.3.3  Konklusjon 

 

På bakgrunn av det ovennevnte kommer jeg til at ansiennitet er et ulovfestet 

utvelgelseskriterium. Heretter forutsettes det at ansiennitet er obligatorisk for arbeidsgiver å 

vurdere.   

 

Vekten av ansiennitet som utvelgelseskriterium 
  

Arbeidsrettslige tvister i forbindelse med nedbemanning dreier seg ofte om hvilken vekt ansiennitet har i forhold til de 

øvrige kriteriene. 

 

Når en skal fastslå ansiennitetens vekt må det sondres mellom ulike tilfeller. Det ene tilfellet er der bedriften ikke er 

tariffbundet og ikke har inngått en individuell arbeidsavtale som regulerer forholdet, og det tvisten må løses alene på 

bakgrunn av aml § 15-7.  

 

Det andre tilfellet er der bedriften er| tilsluttet en tariffavtale som regulerer tjenestetidens betydning. Jeg vil for 

oversiktens skyld kort skissere de ulike alternativene.    

 

For det første tilfellet der arbeidsgiver er ubundet av tariffavtale, følger det som jeg har vist at ansiennitet skal komme inn 

som et utvelgelseskriterium.  

 

                                                                 
25  Normalt mer enn 10-15 år  Jakhelln LoR  
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Problemstillingen blir da om det følger av ulovfestet rett at: 

 

1) Ansiennitet bare kan fravikes i særlige tilfelle, altså et skjerpet ansiennitetsprinsipp  

2) Ansiennitet er det førende hensyn, slik at det er utgangspunktet for vurderingen og at det skal ha større vekt enn de 

andre kriteriene 

3) Ansiennitet er et hensyn som inngår som et av flere likeverdige hensyn.  

 

 Denne problemstillingen vil jeg komme tilbake til.  

 

 

Det forekommer ofte at en bedrift gjennom tariffavtale har bundet seg til å følge et prinsipp om at ansiennitet bare kan 

fravikes dersom det foreligger saklig grunn for dette. Dette er tilfelle for alle bedrifter som er tilsluttet Ha. I Ha § 9-12 

heter det:” Ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det korekommer 

sakelig grunn.” Av dette kan det utledes at for bedrifter som er tilknyttet Ha er ansiennitet det førende prinsipp ved 

nedbemanninger, dog med den reservasjon at prinsippet kan fravikes når det foreligger saklig grunn.    

 

Videre kan det også forekomme avtaler med et ”skjerpet” ansiennitetsprinsipp. Dette var tilfellet i Rt 1996-

1401(Autronica). Bedriftens hovedavtale hadde en bestemmelse om at ved driftsinnskrenkninger ”skal de sist ansatte sies 

opp først, såfremt de ikke er helt nødvendig for firmaets drift.” Retten fastslo at bedriften var bundet av denne 

bestemmelsen, og at det derfor gjaldt er skjerpet ansiennitetsprinssipp. Oppsigelsen i denne saken ble gyldig, men på et 

annet grunnlag enn virksomhetens forhold.  

 

Det kan også være at en bedrift må følge et ansiennitetsprinsipp liknende det som følger av Ha § 9-12 eller som ble 

praktisert i Autronica på grunnlag av sedvane i bedriften.26 I Hillsesland ble dette anført. I juridisk teori er det sagt at det 

skal en del til for at en bedrift skal være forpliktet på et slikt grunnlag.27     

 

  

 

   

  

 

 

 

        

 

                                                                 
26 Handlingsmønstre jfr Jusleksikon  
27 Fanebust (2001)s 175 
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4.3.4 Kvalifikasjoner  

I interesseavveiningen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er kvalifikasjoner det kriteriet arbeidsgiver oftest påberoper 

som grunnlag for utvelgelsen. Kvalifikasjoner er i denne sammenheng et vidt begrep. Det omfatter ikke bare formell 

kompetanse men også egnethet. I Hilleslanddommen ble det lagt til grunn at det ikke bare er nøkkelpersoner for 

bedriftens fortsatte drift som kan begrunne at man fraviker ansiennitetsprinsippet jfr ”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.”   

 

Hva angår formell kompetanse er det flere forhold som avgjør betydningen av denne. Dersom det hele veien fra 

stillingsannonsen til selve nedbemanningen finner sted har blitt fremholdt viktigheten av en slik formell kompetanse, er 

dette noe som legitimerer betydningen28. Et annet spørsmål er hvorvidt det er bedriftens ansvar at de ansatte er oppdatert 

på den kompetanse som kreves, men dette velger jeg å ikke gå inn på.  

 

Når det gjelder arbeidstakers egnethet fremgår det av juridisk teori og rettspraksis at dette er et vidt begrep. Dege har i sin 

fremstilling opplistet følgende forhold. Lojalitet, samarbeidsevner, egnethet overfor kunder, selvstendighet, 

tilpasningsevne, pålitelighet, arbeidstakers fysiske og psykiske opptreden, fravær, skoft, herunder sykdom.29 Dette viser 

at forhold som kan gi grunnlag for oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold også kommer med i betraktning i en 

utvelgelsesprosess. Igjen dukker problemet med kamuflerte oppsigelser opp. Når en oppsigelse er begrunnet i 

arbeidstakers forhold innebærer kravet om ”sakelig grunn” et krav om at de forhold som er anført er tungtveiende nok til 

at de gir en tilstrekkelig sakelig grunn til oppsigelsen. Dette gjelder ikke på samme måte når oppsigelsen er begrunnet i 

virksomhetens forhold.30 Her ser en at forhold som ikke er tilstrekkelig til å medføre oppsigelse på grunn av arbeidstakers 

forhold vil kunne bli rubrisert som å være dårligere egnet i en utvelgelsesprosess. Dette er et moment som taler for at 

domstolene skal kunne kontrollere oppsigelsesgrunnlaget. Videre er det et moment pro ansiennitetsprinsippet da dette er 

et lettere målbart kriterium.  

4.3.5  Sosiale hensyn 

Dette er et kriterium som i likhet med ansiennitet kan beskytte arbeidstakers interesser. Også dette kriterium favner over 

mangt. Dette er videre et kriterium som heller ikke er lett målbart, og i en omfattende nedbemanning vil det kreve 

betydelige ressurser fra arbeidsgiver å kartlegge de sosiale forholdene ved den enkelte arbeidstaker. 

 

 

Generelt kan man si at sosiale hensyn er forhold ved den enkelt arbeidstaker som gjør det ekstra belastende for 

vedkommende å bli sagt opp. All den stund det alltid vil være en belastning for arbeidstaker å bli oppsagt, kan ikke 

enhver vanskelig konsekvens av oppsigelsen påberopes. Det stilles krav om at det må ”klare sosiale eller menneskelige 

hensyn” jfr Hilleslanddommen til for at forholdet skal anses som relevant.  

I Hilleslanddommen ble det lagt til grunn at enslig forsørgelsesbyrde, og høy alder er forhold som kan ha relevans. 

Hensett til rettens uttalelse ” Det kan her være flere forhold som må tillegges vekt, således kvalifikasjoner, alder, 
                                                                 
28 Dege( 2003) s 613 
29 Dege( 2003) s 613 
30 Fanebust ( 2001)s 172 
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ansiennitet, og også klare sosiale eller menneskelige hensyn” kan det synes som om retten med dette mener at alder og 

menneskelige hensyn er selvstendige kriterier. Jeg har valgt å bruke samlebetegnelsen sosiale hensyn for disse forholdene. 

Dette fordi hensynene har klare likhetstrekk samt refererer seg til arbeidstakerens private forhold.  

 

Begrunnelsen for å ta hensyn til arbeidstakers høye alder er dels at det vil være vanskelig for vedkommende å finne seg 

ny jobb.  

Høy alder er dessuten ofte er sammenfallende med lang ansiennitet. Motsatt vil en forholdsvis ung arbeidstaker ofte ikke 

ha rukket å opparbeide seg lang ansiennitet. Ut fra dette kunne en tro at ansiennitet og sosiale forhold er korrelert, men 

her kommer også forholdet til enslig forsørgerbyrde inn. Det kan antas at arbeidstakere med forsørgerbyrde normalt vil 

være yngre arbeidstakere. Spesielt for enslige forsørgere og de som har mange å forsørge, vil en oppsigelse ramme hardt.      

4.4 Eksempler på kriterier som ikke er sakelige 

Kriterier som etter sin art er utenforliggende kan ikke tas med. Arbeidsmiljøloven har et egent kapittel om vern mot 

diskriminering. I aml § 13-1 står det ” Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i 

arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt.” Det følger av fjerde og femte 

ledd i bestemmelsen at likestillingsloven og diskrimineringsloven gjelder. At disse bestemmelsen får anvendelse på 

oppsigelser ved nedbemanning, følger av aml § 13-2 første ledd litra d.  

 

I lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv (diskrimineringsloven) av 3. juni nr 3 2005  

(heretter  diskrl) § 4 første ledd gjelder et forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av ” etnisitet, nasjonal 

opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn”. Etter annet ledd er direkte diskriminering en ”handling  

eller unnlatelse som har til formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir 

dårligere behandlet enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.” Etter tredje ledd i § 4 

gjelder indirekte diskriminering i arbeidslivet ” enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling 

eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere 

eller arbeidstakere på grunn av forhold som er nevnt i første ledd. ” 

 

Etter lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) av 9. juni nr. 45 1978( heretter likesl .) § 4 annet ledd, er det 

ikke adgang til å foreta oppsigelse ”hvor det gjøres forskjell på kvinner og menn i lovens § 3.” Likesl § 3 er en 

generalklausul som forbyr ” direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn”. Av annet ledd fremgår det 

at direkte forskjellsbehandling menes handlinger som ” setter kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn” jfr nr 

1. Videre i nr 2 ” setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, 

eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av 

permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn”. Med indirekte forskjellsbehandling menes det som ” faktisk 

virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet”.  

 

Utvelgelseskriterier som faller inn under de ovennevnte tilfellene, er etter dette ikke tillatt. Arbeidstaker har i mange av 

disse tilfellene et dobbelthjemlet oppsigelsesvern. Dette fordi disse forholdene etter sin art, også vil være usaklig å trekke 

inn i en utvelgelsesprosess jfr saklighetsskranken i aml § 15-7.        
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Når det gjelder arbeidstaker med funksjonshemming følger det av aml § 13-5 arbeidsgiver så langt det er mulig skal ” 

iverksette tiltak for at arbeidstaker med funksjonshemming skal kunne få eller beholde arbeid.” Dette gjelder med det 

forbehold at tiltakene ikke vil ” innebære en uforholdsmessig stor byrde for arbeidsgiver”.    

 

4.5 Domsstolskontroll 

Rammen for domsstolprøvingen ble angitt i Rt -1984-1058 (Veslemøy Haslund) Her uttalte retten: ”Det er etter min 

mening domsstolens oppgave å prøve om regelen er riktig anvendt i det konkrete tilfelle. Dette innebærer at domstolene 

kan prøve om oppsigelsen bygger på et riktig og fyldestgjørende faktisk grunnlag, om den begrunnelse som ligger til 

grunn bygger på relevante argumenter, om vurderingen har tilstrekkelig bredde, således også om avveiningen omfatter 

de rimelighetshensyn som her gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstakeren. Når det gjelder sistnevnte moment, finner 

jeg grunn til å vise til Ot. prp. nr. 41 (1975-1976), side 72, hvor det påpekes at rimelighetssynspunkter i forhold til den 

oppsagte etter hvert er kommer sterkere inn i bildet.”  

 

I forhold til domsstolens adgang til å prøve selve oppsigelsesgrunnlaget står det: ”Det kan nok reises spørsmål om hvilken 

vekt en domstol bør legge på arbeidsgiverens vurdering av bedriftens behov for oppsigelse og arbeidstakerens 

kvalifikasjoner. Men dette er etter min mening mer et spørsmål om domstolens praktiske muligheter til å prøve skjønnet 

enn et spørsmål om begrensning av selve prøvingsretten.”   

 

 I en senere avgjørelse i Rt -1989-508 viser Høyesterett en mer tilbakeholdenhet med å ta stilling til selve avgjørelsen om 

å gå til nedbemanning. Retten uttaler her: ”I prinsippet hører det til bedriftseiernes styringsfunksjoner å treffe avgjørelse 

om nedlegging eller fortsatt drift. Men bedriften må følge den fremgangsmåte som er fastsatt i lov og avtaleverk.” 

Faktum var noe annerledes i førstnevnte dom. Spørsmålet det ble tatt stilling til var for det vesentlige knyttet til 

arbeidstakerens kvalifikasjoner og saksbehandlingen i forbindelse med oppsigelsen. Uttalelsen kan derfor ses på som at 

den tok utgangspunkt i virksomhetens behov for å nedbemanne og vurderingen av arbeidstakers kvalifikasjoner i den 

forbindelse.31  

 

I de lavere instanser har oppsigelsesgrunnlaget vært gjenstand for domsstolenes prøvelse atskillige ganger. Temaet har da 

vært hvorvidt det fra arbeidsgivers hold har blitt foretatt en omstendig vurdering av den økonomiske situasjonen. Det har 

også blitt vurdert de ganger domstolene har vært i tvil om økonomiske forhold i virksomheten virkelig har vært årsaken til 

oppsigelsen. Dette har sammenheng med kamuflerte oppsigelser som blir behandlet innledningsvis. 

Eksempelvis nevnes NAD 1984-85-820. Her kom retten til at bedriftsøkonomiske hensyn ikke gjorde seg gjeldende slik 

at oppsigelsen var sakelig. Bedriften hadde lagt vekt på økonomien i avdelingen til arbeidstaker, noe retten ikke fant 

holdbart da den la til grunn at| bedriften som helhet var å betrakte som arbeidsgiver. Bedriften hadde basert oppsigelsen 

dels på grunnlag av ”bortfall av arbeidsoppgaver”, og dels på grunn av ”manglende samarbeidsvilje.” Retten kunne ikke 

gi sin tilslutning til ”en slik sammenblanding av bedriftsøkonomiske argumenter med individuell vurdering av 

arbeidstakerens personlige egenskaper og arbeidsinnsats.”  

 

 På denne bakgrunn kan en si at domstolene har prøvingsrett av oppsigelsesgrunnlaget, med de kan selv velge å avstå.    
                                                                 
31 Jakhelln( 2006) s 443 
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5 Hva er ansiennitet?  

5.1 Definisjoner fra leksikon 

Under punktet reelle hensyn ble det som argument for ansiennitets hevdet at dette er det hensynet som har størst 

oppslutning blant arbeidstakers bevissthet. Imidlertid er det ikke klart hva arbeidstaker legger i begrepet.   

Begrepet ansiennitet har mange sider. Jeg har valgt å ta med to ulike definisjoner fra leksikon for å belyse hvordan 

ansiennitet kan oppfattes. I Aschehoug og Gyldendals store norske ettbinds leksikon er definisjonen; ”tjenestetid, 

fortrinnsrett på grunn av tjenesteår.” 

 

 I kunnskapsforlages tolvbindsleksikon er definisjonen mer omfattende: ” Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern 

innebærer at arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstaker som har lang ansiennitet i virksomheten når det gjelder 

oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkelse m.m., og når det gjelder fortrinnsrett til ny ansettelse. I tariffavtaler er det ofte 

fastsatt at ansienniteten under |ellers like vilkår skal legges til grunn både når det gjelder oppsigelser og permitteringer.”  

 

Ansiennitet kan også ha betydning i andre sammenhenger enn arbeidsretten. I vedtektene til borettslag kan det følge at 

”andelseigarar eller andre har forkjøpsrett når ein andel skiftar eigar” jfr Lov om burettslag av 6 juni 2003 § 4-11. 

Forkjøpsretten avgjøres da på bakgrunn av hvor lenge en har vært medlem av borettslaget, det vil si ansienniteten i 

borettslaget.    

 

I Hilleslanddommen ble det anført at ansiennitetsprinsippet i praksis nærmest har fått en enerådende stilling, og at sterke 

reelle hensyn også taler for å legge ansiennitetsprinsippet til grunn. 32  Hensett til saken faktum var ansiennitetsprinsippet 

her å forstås som at tjenestetidens lengde skal være avgjørende i utvelgelsesprosessen. Videre måtte det forstås som at 

enhver forskjell i ansiennitet skal ha betydning og at ansiennitet bare kan fravikes i særlige tilfeller.  Jeg tror at denne 

oppfatningen er representativ for hvordan ansiennitet oppfattes blant majoriteten av arbeidstakere.  

5.2 Stillingsansiennitet 

Stillingsansiennitet er den tiden en arbeidstaker har vært ansatt i en bestemt stilling. Dersom en arbeidstaker har vært 

ansatt seks år som støttekontakt i en kommune og senere blir ansatt som bydelslege i samme kommune, vil 

stillingsansienniteten bli beregnet ut fra den tiden vedkommende begynte som bydelslege. Arbeidstakers 

stillingsansiennitet blir altså avbrutt selv om arbeidsgiver forblir den samme.   

5.3 Lønnsansiennitet 

En arbeidstaker som har opparbeidet seg et bestemt lønnstrinn i en virksomhet har krav på å bli avlønnet i samme 

lønnstrinn dersom vedkommende går over i en ny stilling.  

5.4 Beregning av ansiennitet 

Utgangspunktet ved beregningen er at ansienniteten regnes som sammenhengende tjenestetid i virksomheten.    

 

                                                                 
32 Rt 1986-879 s 882 
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 Dersom en arbeidstaker har tjenestegjort i forskjellige stillinger i samme virksomhet, er det den samlede tjenestetiden 

som skal legges til grunn.33 Dette er ikke direkte uttrykt i loven men det følger av rettspraksis og systemet i § 15-7. 

Arbeidstakers stillingsvern er i betraktelig utstrekning knyttet til virksomhetsbegrepet. Det følger av rettspraksis at 

tolkningen av virksomhetsbegrepet har hjemlet adgang til å begrense utvelgelseskretsen.34  Videre følger det av ordlyden 

i § 15-7 annet ledd at overtallige fra en nedbemanningsprosess skal tilbys annet passende arbeid ” virksomheten ” dersom 

dette finnes. Også ved virksomhetsoverdragelse gjelder det at den samlede tjenestetiden skal legges til grunn. .35 Dette har 

sammenheng med at når en virksomhet overdras trer den nye eier inn i den forrige eiers rettslige forpliktelser herunder 

arbeidsrettslige kontrakter.  

 

Utgangspunktet for beregningen av den samlede tjenestetiden er ansettelsestidspunktet. 

 

Det er fullt mulig å inngå avtaler om hvordan ansienniteten skal beregnes. Hvorvidt dette hadde blitt gjort var et av mange 

spørsmål  i  Rasmussendommen i Rt 2001-71. Retten kom til at tillitsmannsapparatet på bakgrunn av konkludent adferd, 

hadde inngått en avtale om ansiennitetsberegning.   

 

Et spørsmål som gjør seg gjeldene i forbindelse med beregningen av ansiennitet er hvorvidt avbrudd i tjenesten skal 

regnes med. I juridisk teori er det ulike oppfatninger om dette. Dege er talsmann for at fravær som har hjemmel i loven så 

som permisjon i forbindelse med militærtjeneste og familieforøkning skal innberegnes som sammenhengende 

tjenestetid.36 Jakhelln innehar et annet synspunkt. Hans syn er at tidligere opparbeidet ansiennitet bevares under denne 

type permisjoner men at den tid arbeidstaker er fraværende ikke skal regnes med.  Jeg deler Deges standpunkt. Hans 

argument for å inkludere fraværstiden er at det motsatt fører til en beregning av ansiennitet som ikke er kjønnsnøytral og 

dermed diskriminerende. Dette er også etter min oppfatning et mer tungtveiende argument enn at det kan virke urimelig 

overfor de arbeidstakere som ikke har hatt en slik permisjon og dermed i realiteten har en lengre tjenestetid.  

 

5.5 Avdelingsansiennitet eller bedriftsansiennitet? 

 

Hvorvidt bedriften kan legge tjenestetiden i avdelingen eller om det er tjenestetiden i bedriften som må legges 

til grunn, er av stor betydning for hvem av arbeidstakerne som vil bli oppsagt.  
 

I Rg 1990 – 1098 uttalte retten at spørsmålet om avdelingsansiennitet eller bedriftsansiennitet ” må løses konkret for den 

enkelte arbeidstaker i den enkelte bedrift. Utgangspunktet med ansiennitetsprinsippet er imidlertid at man tar hensyn til 

den tjenestetid de enkelte ansatte har ved bedriften, slik at de sist ansatte normalt må sies opp før de senere ansatte. 

Likedan som vesentlig driftsmessige hensyn kan slå igjennom dette utgangspunktet kan de samme hensyn tillate 

avdelingsvise oppsigelser, dersom det vil oppstå vesentlige driftsmessige farer eller ulemper å overføre de ansatte fra en 

avdeling til en annen, for så å si opp det nødvendige antall ansatte etter deres ansiennitet. Hvor bedriften kan tåle det må 

                                                                 
33 Dege ( 2003) s 619 
34  
35 Dege (t s 384 
36 Dege( 2003) s 619 
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derimot bedriftansiennitet  følges.” Altså anså retten at hovedregelen er at bedriftsansiennitet legges til grunn. Dette er 

forøvrig også hovedregelen ved ansiennitetsberegning. 

 

  

Lagmannsretten tok deretter utgangspunkt i de seks av arbeidstakerne som fikk beholde arbeidet til tross for at de hadde 

lavest bedriftsansiennitet. Flertallet kom til at det for to tilfeller forelå sakelig grunn til å fravike bedriftsansienniteten. To 

av de som fikk bli hadde etter flertallets mening utmerket seg med sin dyktighet slik at forskjellen til de andre kunne 

betraktes som vesentlig.    

 

I LA-1998-154 ble en oppsigelse av en arbeidstaker i pakkeavdelingen på Selektiv AS kjent sakelig. Den oppsagte hadde 

lengre ansiennitet enn de som fikk bli i puncheavdelingen, og gjorde gjeldende at bedriftsansienniteten måtte legges til 

grunn. Lagmannsretten avviste anførselen under henvisning til at arbeidet avdelingene var vesensforskjellige, og at 

oppgavene på puncheavdelingen krevde spesielle kvalifikasjoner. Det ble lagt til grunn at ”oppsigelser ved 

puncheavdelingen og ansettelse av lagerarbeidere der ville ført til store vanskeligheter.” Lagmannsretten fastslo at denne 

praktiseringen av ansiennitetsprinsippet ikke var i strid med Hovedavtalens § 9-12.37

      
 

I ARD 1956-73 fant retten at en bestemmelse i en overenskomst som lyd på at ” ved innskrenkninger av personalantallet 

tas under ellers like vilkår hensyn til ansienniteten innen de forskjellige kategorier, krf. § 25, eller faggrupper”, ikke var 

til hinder for at en kontorfunksjonær med en lengre ansiennitet enn en annen ble oppsagt. Bedriftens begrunnelse var at 

den funksjonæren som fikk beholde arbeidet var ansatt ved hovedkontoret og utøvet flere oppgaver. Bedriften så seg 

dermed bedre tjent med å beholde denne kontorfunksjonæren. Det avgjørende for retten var at utvelgelsen var utøvet etter 

skjønn som blant annet bygget på den erfaring bedriften hadde høstet vedrørende hver enkelt funksjonærs 

arbeidsutførelser. Videre var det ikke godgjort at det var tatt utenforliggende hensyn 

 

6 Finnes det et ulovfestet ansiennitetsprinsipp? 

 

Det må her sondres mellom ulike grader av at ansiennitetens vekt som er redegjort for i tidligere.   

 

Juridisk teori står samlet om at dersom ansiennitet skal være det utslagsgivende hensyn kreves et særskilt grunnlag eks 

avtale.  
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6.1 Analyse av ”Hilleslanddommen” 

Avgjørelsen omhandler en rekke arbeidsrettslige problemstillinger deriblant hvorvidt det finnes et ulovfestet 

ansiennitetsprinsipp.  Analysen begrenses til den del av dommen som omhandler ansiennitetsprinsippet og bidrar til 

avklaring av dette.  

6.1.1 Sakens faktum 

 

Industribedriften Kåre Hillesland A/S gikk høsten 1983 ned betydelig underskudd. Situasjonen nødvendiggjorde 

innskrenkninger og seks arbeidstakere ble oppsakt. Av disse  

gikk fire kvinner til sak mot arbeidsgiver med krav om at oppsigelsen skulle kjennes ugyldig, samt et krav om erstatning. 

De mente at oppsigelsen var ugyldig fordi ansiennitetsprinsippet var fraveket og at oppsigelsen dermed var usakelig 

begrunnet. Samtlige av de fire hadde en lengre ansiennitet enn tre arbeidstakere som fikk bli. Avviket i ansiennitet var på 

ett, to , og tre år. I utvelgelsesprosessen hadde arbeidsgiver i et tilfelle lagt avgjørende vekt på sosiale forhold. For et 

annet tilfelle var alder og kvalifikasjoner avgjørende for at vedkommende fikk bli. Bedriften var ikke tilsluttet Ha. De 

oppsagte mente at det på bakgrunn av oppfatning og sedvane i arbeidslivet forelå et ansiennitetsprinsipp som bedriften var 

rettslig forpliktet til å følge. Dette prinsippet måtte forstås slik at ansiennitet bare ” kan fravikes av hensyn til bedriftens 

behov for arbeidstakere med spesielle kvalifikasjoner.” De oppsagt fikk ikke medhold i verken i byretten eller 

lagmannsretten. Anken gjaldt bevisbedømmelse og rettsanvendelse.  Høyesterett kom enstemmig til det samme resultat 

som de lavere instansene. 

6.1.2 Rettslige problemstillinger 

 

Tvisten omhandlet hvorvidt rette personer hadde blitt oppsagt i en nedbemanningsprosess. Det ble i forhold til ansiennitet 

reist følgende problemstillinger: 

 

(1) Finnes det et ulovfestet ansiennitetsprinsipp som går på at ansiennitet bare kan fravikes i særlige tilfeller? 

( 2) Var bedriften bundet til å følge ansiennitetsprinsippet på grunnlag av tidligere praksis? 

(3) Forelå det i denne sak forhold som berettiget at ansiennitetsprinsippet ble fraveket? 

 

 

4) Kan arbeidsgiver i utvelgelsesprosessen foreta en interesseavveining mellom arbeidstakerne? 

 

Den sistnevnte problemstillingen angår ikke ansiennitetens betydning direkte. Imidlertid er interesseavveiningen mellom 

arbeidstakere et premiss for at problemstillingen om ansiennitetens vekt skal ha aktualitet.  

 

Retten tok ikke stilling til de to første problemstillingene, men kom med en uttalelse i form av oditer dicta i forhold til 

spørsmålet om det ulovfestede ansiennitetsprinsippet. Denne kommer jeg tilbake til senere.   

 

Hvorvidt Hillesland var bundet til å følge ansiennitetsprinsippet på grunnlag av sedvane tok som nevn ikke Høyesterett 

stilling til. En mulig forklaring på dette er at retten har oversett denne anførselen.  Under hovedforhandlingen i byretten 

 24



bemerket flertallet at: ” Dersom det kan sies at [det] er blitt fulgt ved sedvane i bedriften, er det klart at da må bedriften 

også følge ansiennitetsprinsippet hver gang den må gå til innskrenkninger.” Flertallet i byretten kom til at Hillesland ikke 

var bundet til å følge ansiennitetsprinsippet.        

 

Problemstillingen om hvorvidt ansiennitetsprinsippet kunne fravikes i dette konkrete tilfelle ble besvart bekreftende.  

 

Retten avgjorde også at den fremgangsmåten bedriftsledelsen hadde benyttet ikke ga grunnlag for kritikk. Retten fant det 

heller ikke sannsynlig at utenforliggende hensyn kan ha påvirket utvelgelsen av de oppsagte arbeidstakerne. Videre fastslo 

retten at de sosiale hensyn ble vektlagt ikke er i strid med likestillingsloven. Disse problemstillingene blir ikke behandlet 

nærmere da de ikke har tilknytning til betydningen av ansiennitet.     

 

6.1.3 Anførsler som ble påberopt 

Arbeidstakerens prinspale anførsel for Høyesterett bygget på et skjerpet ansiennitetprinsipp.  Det ble anført med praksis 

og sedvane, samt reelle hensyn som hjemmelsgrunnlag at ansiennitetsprinsippet er rettslig bindende slik at det ikke kan 

fravikes uten i særlige tilfeller. Videre ble det hevdet at i dette konkrete tilfelle var det ikke anledning til å la andre hensyn 

bli utslagsgivende.   

 

Ankemotparten, Hilleslands innsigelse til dette gikt på at selv om ansiennitetsprinsippet er viktig må også arbeidstakerens 

kvalifikasjoner og hensynet til deres individuelle forhold komme inn. Med henvisning til lovens ordlyd, teori og praksis 

hevdet de at ” ansiennitet ikke er så avgjørende” som motparten påstod.   

 

Hensett til partenes anførsler hadde retten to alternative løsninger for å fastslå den rettslige betydningen av ansiennitet. 

Den kunne valgt å høre arbeidsrakernes anførsel og fastslått at ansiennitet er det førende hensyn slik at det ikke kan 

fravikes uten i særlige tilfeller. Den andre muligheten var å si at ansiennitet er et av flere hensyn som skal tillegges vekt.    

 

Høyesterett valgte ingen av alternativene da den ikke anså det nødvendig i ta stilling til problemstillingen.    

Dette følger av dens uttalelse i form av oditer dicta ” Det er ikke nødvendig for avgjørelsen av den foreliggende sak 

generelt å ta standpunkt til den rettslige betydningen av ansettelsestiden ved bedriften. Selv om jeg må gå ut fra at er 

ansiennitetsprinsipp i vid utstrekning følges ved driftsinnskrenkninger er det nemlig på det rene at også andre hensyn 

teller med. 

 

Høyesterett avviser altså anførselen om at det ansiennitet er det førende hensyn i den forstand at det bare kan avvikes i 

særlige tilfeller, men avstår å ta stilling til ansiennitetens rettslige betydning. Hilleslanddommen kan etter dette ikke tas til 

inntekt for at ansiennitet ikke er det førende hensyn.  

Det retten her sier er at uansett om ansiennitetsprinsippet gjelder, er det også andre hensyn som spiller inn. Dette er ikke 

uforenelig med oppfatningen om at ansiennitet er det førende hensyn i utvelgelsesprosessen. Denne oppfatningen 

utelukker ikke at andre sakelige hensyn teller med. Derimot vil andre hensyn etter denne oppfatningen ha mindre 

gjennomslagskraft enn ansiennitet.      
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Videre sier retten at ” Det er på det rene at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en vurdering av arbeidstakers 

kvalifikasjoner hensett til bedriftens behov. Jeg mener også at man ikke her kan stille krav om at det bare er 

”nøkkelpersoner” – i den forstand at de er helt nødvendige for fortsatt drift – som kan beholdes etter en slik vurdering. 

Bedriften må kunne ta hensyn til forskjeller i kvalifikasjoner, erfaring og anvendelighet generelt eller på spesielle felter, 

når dette er tilstrekkelig begrunnet i bedriftens behov.” 

  

Jeg oppfatter denne uttalelsen som en generell retningslinje for forhold som kan begrunne at det gjøres unntak for 

ansiennitetsprinsippet. Synspunktet om at ansiennitet er det førende hensyn utelukker ikke at det gjøres unntak slik som 

retten har skissert i sin uttalelse ovenfor. At ingen av de overnevnte uttalelsene medfører at Høyesterett tar avstand fra 

oppfatningen om at ansiennitet er det førende hensyn følger av den overnevnte obiter dicta.    

  

 

Arbeidstakerne anførte også at det ikke er anledning til å trekke inn sosiale forhold i en interesseavveining mellom de 

ulike arbeidstakerne. Denne anførselen ble avist av Høyesterett under henvisning til at en sammenheng mellom 

rettsreglene krever en interesseavveining også mellom de ulike arbeidstakerne. Retten uttaler at både sosiale hensyn og 

kvalifikasjoner også gjør seg gjeldende her.  

6.1.4 Rettens drøftelse av ansiennitetens betydning i den foreliggende sak 

Innledningsvis fastslår retten at den hardt pressede økonomiske situasjonen til bedriften tilsa at dens behov ville ha 

gjennomslagskraft også der hvor oppsigelsene ”ville ramme hardt.” Denne uttalelsen angår interesseavveiningen og åpner 

for at andre hensyn enn ansiennitet skal ha stor gjennomslagskraft. Dette følger av at ansiennitet ikke er et hensyn som 

gjør seg gjeldende i forhold til bedriftens behov.  

 

Videre påpeker retten at ” ingen av de arbeidstakerne denne sak gjelder, har vært ansatt 

særlig lenge ved bedriften, og at det heller ikke er noen betydelige forskjeller i 

ansettelsestiden mellom dem.” På bakgrunn av de overnevnte forhold i denne saken og de 

generelle uttalelsene som jeg tidligere har gjort rede for, foretar retten en vurdering om 

utvelgelsen av de oppsakte var sakelig. Retten kom til at høy alder og større anvendelighet 

tilså at bedriften kunne fravike ansiennitetsprinsippet. Her forelå det både sosiale og 

kvalifikasjons hensyn for å fravike. I det andre tilfellet var det kun sosial hensyn som sto 

opp mot ansiennitet. Også her ble ansiennitetsprinsippet fraveket idet retten la avgjørende 

vekt på at den ”foretrukne arbeidstakeren” var eneforsørger til et 10 år gammelt barn.       
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6.1.5 Bemerkninger til dommens rekkevidde 

Det foreligger lite rettspraksis fra høyesterett på dette området. Dette er et moment som taler for å gi dommen vekt. 

Videre er det flere trekk ved dommen som ytterligere styrker dens vekt. For det første er den enstemmig, for det andre 

inneholder den flere prinsipielle uttalelser. I teorien er den så langt jeg kan se ikke blitt utsatt for kritikk, men blitt støtte 

opp under.     

 

6.1.6  Mine bemerkninger til Hilleslandommen  

 

Det sentrale ved min analyse av dommen har vært å vise at retten ikke avgjorde spørsmålet om ansiennitetens betydning. 

Det retten uttrykkelig sa er at ” det ikke er grunnlag for å hevde at ansienniteten uten videre skal være avgjørende.” Dette 

forstår jeg som at retten tar avstand fra et skjerpet ansiennitetsprinsipp hvor det begrenset er anledning til å vektlegge 

andre hensyn. Spørsmålet om ansiennitet er det førende hensyn i forhold til kvalifikasjoner og sosiale hensyn er således 

ubesvart.  

 

Jeg fremholder at retten faktisk tok utgangspunkt i ansiennitet da den innledningsvis bemerket at tjenestetidens lengde var 

kort og at forskjellen på tjenestetidens lengde ikke var betydelig. Dersom faktum i hadde vært det motsatte er det 

nærliggende å tro at retten i dette tilfelle hadde kommet til at ansienniteten måtte være avgjørende.   

 

Dersom man legger til grunn at ansiennitet er det førende hensyn er det likevel på bakgrunn av generelle uttalelser i 

Hilleslanddommen åpnet for en vidtgående adgang til å gjøre unntak fra utgangspunktet.  

 

Generelt kan en si at Hilleslanddommen taler for at ansiennitetens vekt der arbeidsgiverer er ubundet av tariffavtale vil 

bero på en helhetsvurdering. Ansiennitetslengde, ansiennitetsforskjeller, bedriftens økonomiske situasjon og de øvrige 

utvelgelseskriteriene vil spille inn.  

7 Avveiningen av de ulike utvelgelseskriteriene 
  
Jeg har nå vist at på bakgrunn av reelle hensyn, praksis og sedvane i bedrifter og en obiter dicta uttalelse i 

Hilleslanddommen, kan det ikke utelukkes at ansiennitet er det førende hensyn. Jeg vil i det følgende redegjøre for 

rettspraksis hvor ansiennitet ikke har vært utslagsgivende, og hvor ansiennitet har hatt gjennomslagskraft. 

 

Fremstillingen vil omfatte bedrifter som er tilsluttet Ha og de som er ubundet av denne.  

 

Innledningsvis finner jeg det nødvendig å knytte noen bemerkninger til Ha § 9-12 første ledd.  Bestemmelsen regulerer 

ansiennitetens betydning og lyder ” Ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkninger / omlegging kan ansienniteten 
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fravikes når det foreligger sakelig grunn.” Bestemmelsen om ansiennitet var tidligere regulert i Ha § 9-9. I en 

hoveravtalerevisjon i 1993 ble det foretatt en endring av den tidligere ordlyden som sa at ansiennitet skal gjelde under 

”ellers like vilkår” til den nåværende ordlyden. Dette reiser spørsmålet om endringen av ordlyden også endrer 

ansiennitetens vekt. 

Dette ser ut til å være tilfellet hvis en ser på ordlyden i første ledd isolert sammenliknet med den tidligere ordlyden.. Sett i 

sammenheng med protokolltilførselen som NHO fikk inntatt blir situasjonen en annen. 

 Protokolltilførselen lyder ” Tekstendringene innebærer ikke endring i gjeldende rettspraksis.”        

 Et sentralt tolkningsmoment er partenes forutsetninger. Dersom partene har ment at ordlydsendringene ikke skal medføre 

noen endring, må dette legges til grunn.  

 

I LOs kommentarer til Hovedavtalen av 2006-2009 heter det blant annet ” Bestemmelsen fastslår som hovedregel at 

ansiennitetsprinsippet skal følges ved innskrenkninger. Ansienniteten kan likevel fravikes når det foreligger sakelig grunn 

til det”. Videre står det ” Regelen medfører at ansiennitet som hovedregel skal følges også i tilfeller hvor det ikke er like 

vilkår. Regelen gjelder uansett ansettelsesforholdets varighet. Generelt må det antas at jo større ansiennitetsforskjellen 

er, jo større er kravene til saklig grunn for å fravike ansienniteten.” 

 

I følge denne kommentaren er ansiennitet det førende hensyn innen tariffregulerte arbeidsforhold. Annsiennitet kan 

fravikes men det forutsetter at det foreligger saklig grunn. I denne sammenheng blir ”ulikheter i kvalifikasjoner” angitt 

som det mest nærliggende. Men også andre forhold jfr ”en rekke forhold” kan gi saklig grunn til å fravike ansienniteten.     

 

 

 

7.1 Unntak begrunnet i ulike kvalifikasjoner 

 
I utgangspunktet er det sakelig grunn for å gjøre unntak fra ansiennitetsprinsippet dersom hensynet til bedriften tilsier at 

det er nødvendig å beholde arbeidstakere med klart bedre kvalifikasjoner. Dette har Høyesterett gitt uttrykk for i 

Hilleslanddommen i Rt 1986-879 jfr ” Det er på det rene at avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en vurdering av 

arbeidstakerens kvalifikasjoner hensett til bedriftens behov.” 

 

Denne dommen er den mest sentrale i forhold til utvelgelse blant få arbeidstakere i arbeidsforhold som ikke er regulert 

gjennom en tariffavtale. For en av arbeidstakerne som fikk bli, ble det dels begrunnet i at han kvalifikasjonsmessig stilte 

sterkere, men også i at hans høye alder ville gjøre det vanskelig for han å skaffe seg et annet arbeid. Her var det altså en 

kombinasjon av kvalifikasjons hensyn og sosiale forhold som gjorde at ansiennitet ble fraveket. Men som jeg tidligere har 

nevnt var også bedriftens utsatte økonomiske stilling et forhold som retten la vekt på. Videre var det også forhold ved 

ansienniteten som sådan som begrunnet fravikelse, idet retten la vekt på at det ikke dreide seg om lang ansiennitet eller 

store forskjeller mellom ansienniteten til de ansatte. Det kvalifikasjonshensynet som begrunnet avvik fra 

ansiennitetsprinsippet i denne avgjørelsen refererte seg til arbeidstakerens kompetanse i forhold til arbeidsoppgaver.  
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I Rg -1992-1167 kom Drammen byrett til at oppsigelsen av en 58 år gammel kontorassistent var gyldig. Kontorassistenten 

gjorde forgjeves gjeldende at en av de fem arbeidstakere med kortere ansiennitet enn henne skulle vært oppsagt i stedet jfr 

hovedavtalens § 9-9. Retten kom til at kontorassistenten ikke kunne påberope seg at ”ellers like vilkår” i hovedavtalens 9-

9 forelå. Retten fant det sannsynlig at hun ville ha behov for en opplæringstid på omkring et halvt år for å kunne fylle 

stillingen.  

I praksis vil det sjeldent være at arbeidstakerne stiller under helt like vilkår. Dommen gir en indikator på hvor grensen for 

forskjellen trekkes.     

Det bemerkes at avgjørelsen er avsagt av byretten, noe som gjør at den har mindre vekt som rettskildefaktor.      

 

I Rg –2001-1276 kom retten til at en oppsigelse av en 56 år gammel forsker med 12 års ansiennitet var gyldig. I denne sak 

ble det reist innsigelser mot selve oppsigelsesgrunnlaget idet den oppsagte hevdet at oppsigelser kunne vært unngått 

dersom flere hadde fått tilbud om sluttpakker. Flertallet i lagmannstetten kom til at oppsigelsesgrunnlaget var gyldig da de 

hadde ” 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, - de man hadde størst behov for fremover.”  

Selve utvelgelsesprosessen hadde bedriften foretatt på bakgrunn av kompetanse, markedsinngrep, egnethet, og deretter 

ansiennitet. Retten fant disse utvelgelseskriteriene sakelig, herunder at ansiennitet kom inn etter at det var foretatt en 

avveining av de øvrige kriteriene. Det må i denne sammenhang vises til at det ikke var strid i forhold til 

utvelgelseskriteriene. Tvisten dreide seg om oppsigelsesgrunnlaget, og om hvorvidt det var noe å utsette på den oppsagtes 

egnethet.  

 

 For den oppsakt arbeidstakeren var det egnethet som var utslagsgivende for at han måtte gå. Retten anså at han hadde 

opptrådt ”påfallende egenrådig” slik at det heftet seg betydelige problemer til hans egnethet. Arbeidstakerens påfallende 

egenrådighet hadde grunnlag i hans engasjement i et forhold som ikke angikk bedriften. Han hadde trukket det eksterne 

forholdet inn i sin bedrift ved flere anledninger, og hadde vist liten evne til å ta korrigerende signaler fra bedriftsledelsen 

om at dette ikke var ønskelig. Retten la også vekt på at han under ankeforhandlingen ikke hadde vært villig til å ta 

selvkritikk i nevneverdig grad.38  

 

I NAD -1981-83-67 kom retten til at oppsigelsen av en kontorassistent var saklig. Bedriften hadde foretatt utvelgelsen på 

bakgrunn av kvalifikasjoner, og bekreftet at den ikke hadde foretatt noen konkret vurdering basert på ansiennitet. Partene 

var ikke bundet av tariffavtale, og retten uttalte at den ”er enig med partene at arbeidsmiljøloven alen ikke pålegger 

arbeidsgiveren noen forpliktelse til å følge ansiennitetsprinsippet ved oppsigelse. Det må i tilfellet foreligge noe mer for 

at en slik regel skal legges til grunn” Videre uttalte retten ”det er ennå ikke påvist noen rettsavgjørelse som fastslår at 

ansiennitet skal være utslagsgivende. Retten legger til grunn at etter loven vil ansiennitet komme inn som en av flere 

faktorer når domstolen skal prøve oppsigelsens saklighet.” 

                                                                 
38 I NAD –1984-85-820 ble en oppsigelse av en kjemiingeniør med 14 åra ansiennitet kjent ugyldig. Oppsigelsesgrunnlaget ble ikke ansett saklig 

da bedriftens økonomi var god. Det kunne ikke legges vekt på eventuelle økonomiske problemer ved den enkelte avdeling. Bedriften hadde delvis 

basert oppsigelsen på bortfall av arbeidsoppgaver dels på grunn av manglende samarbeidsvilje. Retten ga ikke tilslutning til denne 

sammenblandingen av argumenter. Ingen av anførslene hadde den påkrevde selvstendige bærekraft.  
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 Til tross for at dette ikke hadde vært tilfellet i den foreliggende sak anså retten likevel at oppsigelsen var saklig jfr ”Dette 

er beklagelig, men retten finner ikke at avgjørelsen av den grunn kan sies å være usaklig og derfor ugyldig.” Den 

oppsagte måtte ha opplæring til å fylle stillingen, noe en annen arbeidstaker ikke hadde behov for. Hensynet til bedriften 

gikk foran. Videre ville en oppsigelse av en annen eldre arbeidstaker kunne medføre større vanskeligheter for denne enn 

den oppsagte. På denne bakgrunn kom retten til at arbeidsgiver hadde foretatt en samvittighetsfull vurdering av de 

relevante omstendigheter.      

7.2 Unntak begrunnet i sosial forhold 

 

I Hilleslanddommen i Rt 1986-879, som jeg tidligere har omtalt, ble det for en arbeidstaker lagt avgjørende 

vekt på at hun var eneforsørger for et barn på 10 år. For en annen arbeidstaker ble hans høye alder og dårlige 

utsikter til å få seg ny jobb i kombinasjon med hans faglige dyktighet avgjørende for at han fikk beholde 

jobben.   
 

 

7.3 Ansiennitet har vært utslagsgivende. 

 

I Frostating lagmannsrett 2002-07-11 fikk en 52 år gammel produksjonsarbeider medhold i at han var usaklig oppsagt, og 

oppsigelsen ble kjent ugyldig. Partene var bundet av Hovedavtalen LO/ NHO 1998-2001. Retten tok utgangspunkt i aml § 

60 nr. 1 og 2, og Hovedavtalens ansiennitetsbestemmelse i § 9-12 og fastslo at ” Med Bergs meget lange ansiennitet er det 

klart at det skulle mye til for at han i den foreliggende situasjonen ikke skulle få beholde sin stilling.” Arbeidstakeren 

hadde 21 års ansiennitet og var noe yrkeshemmet. Dette medførte ikke større praktiske problemer enn at han ikke kunne 

ta nattskift. Bedriften hadde ved utvelgelsen av han, lagt avgjørende vekt på dette forhold samt at han måtte ha litt hjelp 

fra de andre i forbindelse med en spesiell oppgave. Retten kom til at dette ikke var tilstrekkelig for at denne 

arbeidstakeren ble oppsagt fremfor flere andre med kortere ansiennitet. Det ble også lagt vekt på at arbeidstakeren ikke 

kunne regne med å få annet alminnelig arbeid i distriktet. Lang ansiennitet i samspill med sosiale forhold ser ut til å ha 

vært avgjørende. At sosiale forhold også spilte inn fremkommer av rettens uttalelse ” Arbeidsplassen ved Polimoon AS 

var og er en hovedbestanddel i hans liv, og med hans for øvrig begrensede livsutfoldelse, må dette veie tungt i denne 

sammenhengen.” I dette saksforholdet er det likevel nærliggende å tro at arbeidstakerens lange ansiennitet alene skulle ha 

vært utslagsgivende slik at nedbemanningen ikke ville ha rammet han.     

 

I RG-1990-1098 ble to sider av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalens § 9-9 forelagt retten. 

Først hvorvidt bedriften kan velge hvem som skal sies opp etter bedriftsansiennitet eller om den kan si opp etter 

avdelingsansiennitet. Dernest for begge tilfeller hvorvidt det var adgang til i fravike ansiennitetsrekkefølgen. Den første 

problemstillingen har ikke direkte relevans til oppgaven men er likevel tidligere behandlet under punkt 5.5.  

Saken dreide seg om seks arbeidstakere som alle hadde bedre ansiennitet enn seks som fikk beholde arbeidet 
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7.4 Konklusjon 

Ansiennitet ser ut til å ha størst vekt i tilfellene hvor det er snakk om lang ansiennitet og 

ansiennitetsforskjellene mellom arbeidstakerne er store. Dette ser ut til å gjelde både for 

tariffbundet og ubundet arbeidsgiver. 

 

I nedbemanninger der arbeidsgiver er ubundet av tariffavtale kan det ut fra 

Hilleslanddommen utledes at vektingen av utvelgelseskriteriene er en helhetsvurdering av 

en av flere momenter.   

 

I forhold til arbeidsgiver som er tariffbundet vil tariffavtalen kunne fastslå at ansiennitet 

skal ha oppgradert vekt.      
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