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1 Innledning

1.1 Formålet med oppgaven

Siktemålet med denne avhandlingen er i første omgang å redegjøre for gjeldende rett, hva 

gjelder noen sentrale, utvalgte tema innenfor stillingsvernet.  Det materielle innholdet av 

arbeidsmiljølovens og sjømannslovens bestemmelser om vernet mot usaklig oppsigelse, av-

skjedsinstituttet og til slutt retten til å stå i stilling, utgjør hovedfokus.

 

I neste omgang er hensikten å få frem nyansene mellom rettsreglene etter vedkommende 

lover, og forsøke å peke på hvorfor gjeldende rett er som den er. En dynamikk i oppgaven 

er at det i tillegg til gjeldende rett redegjøres for utkastet til ny skipsarbeidslov som er ment 

å erstatte gjeldende sjømannslov.1

  

En  redegjørelse  av  det  materielle  innholdet  av  tilsvarende  bestemmelser  etter  den  nye 

skipsarbeidsloven hører med.  For ordens skyld minnes det allerede her om at denne loven 

ikke er vedtatt, og at det kun dreier seg om forslag til ny lov. Lovforslaget gjør det inter-

essant  å  knytte  noen  de  lege  ferenda  vurderinger  til  fremtidens  stillingsvern  etter  de 

relevante lovene. Et ytterligere poeng med dette oppsettet, er at en på en bedre måte får 

frem reglene i lys  av den betydelige utviklingen som har skjedd når det gjelder norske 

arbeidstakeres rettigheter, herunder stillingsvernet, det siste århundret. 

1.2 Disponering av oppgaven

Oppgaven er delt inn i fire hoveddeler.

 

Del 1, skisserer problemstillingen og trekker opp rammen og den nærmere oppbyggingen 

av  oppgaven.  Pliktsubjektene  identifiseres  og  det  foretas  en  avgrensning av oppgavens 

rammer mot øvrige tema og bestemmelser. Innledningsvis nevnes også noen særegne retts-

kildemessige  synspunkter  som knytter  seg  til  problemstillingen.  I  tillegg  følger  et  eget 

punkt om den historiske bakgrunnen for oppgavens tema, både nasjonalt og internasjonalt. 

1 NOU 2012:18
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Til slutt følger en kort presentasjon av det offentlige utvalget som 01.11.12 kom med for-

slag til en revidert sjømannslov.

 

Del 2 utgjør oppgavens hoveddel og tar for seg noen av de mest sentrale bestemmelsene i 

stillingsvernet for norske arbeidstakere. Det foretas en bred fremstilling av gjeldende rett 

etter saklighetskravet ved oppsigelse som følger av arbeidsmiljøloven, sjømannsloven og 

av utvalgets innstilling. Ved siden av dette følger også en utgreing av avskjedsinstituttet 

etter vedkommende regelsett. Den nærmere disponering av denne delen følger av del 2.1.

 

Del 3 tar for seg et annet grunnleggende aspekt ved stillingsvernet, arbeidstakers rett til å 

fortsette i stillingen ved oppsigelse. Som i del 2, vil det først og fremst redegjøres for gjel-

dende rett  separat etter  henholdsvis arbeidsmiljøloven,  sjømannsloven og utvalgets  inn-

stilling, før det foretas en oppsummerende analyse der likheter og ulikheter ved rettsreglene 

kartlegges. En mer detaljert oversikt over disponeringen under del 3 følger av punkt 3.1.

Til slutt oppsummeres hovedlinjene i oppgaven og del 4 inneholder også konklusjonen for 

problemstillingen oppgaven reiser.

Begrunnelsen for at oppsigelse og avskjed tas med i samme del, og at retten til å stå i 

stilling behandles i den etterfølgende delen, er først og fremst at sondringen mellom oppsi-

gelse og avskjed er avgjørende for om reglene om retten til å stå i stilling får anvendelse. I 

tillegg er oppsigelse og avskjed nært beslektede reaksjonsformer som ligger foran i tid, i 

forhold til en eventuell rett til å stå i stillingen.  

1.3 Stillingsvernsbegrepet generelt og i denne oppgaven

Kort fortalt kan stillingsvern beskrives som regler som beskytter og verner om den enkelte 

arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalen. Stillingsvern i vid forstand omfatter et bredt 

og sammensatt  spekter av regler.  Etter arbeidsmiljøloven følger disse reglene av lovens 

kapittel 15, mens det følger av kapittel 2 i gjeldende sjømannslov. Oppgavens formål er 

ikke å gi en fullstendig oversikt over reglene om stillingsvern i  vid forstand, men å se 

nærmere på enkelte sentrale elementer ved stillingsvernet. Med hensyntagen til oppgavens 
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ramme, er det ikke plass til å redegjøre for alle materielle regler som til sammen utgjør 

stillingsvernet.

 

Sentrale bestemmelser slik som eksempelvis oppsigelsesvern ved sykdom jfr. aml § 15-8 

og sjml. § 14, oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med prøvetid etter aml. § 15-6, opphør av 

arbeidsforhold grunnet alder jfr. aml. § 15-13 a, er noen av bestemmelsene oppgaven av-

grenses mot. Oppgavens ramme avgrenses ytterligere ved at i aml. § 15-7, utelates 3.ledd.

Den delen av stillingsvernet som er tema er oppsigelsesvernet etter aml. § 15-7 1. og 2 ledd 

og sjml. § 19 nr. 1, 3. og 4. Videre avskjedsregelen etter aml. § 15-14 1.ledd og sjml. § 15 

og retten til å fortsette i stilling etter aml. § 15-11 1. og 2. ledd.

 

Etter  sjømannsloven,  er  det  i  relasjon  til  oppsigelse  sjml.  §  19  nr.1  1.ledd  om 

saklighetsnormen ved oppsigelse begrunnet  i  sjømannens  eller  rederiets  forhold som er 

utgangspunktet for drøftelsen. I sammenheng med dette hører også § 19 nr.1, 3. og 4. ledd 

med. Dette innebærer at tema som saklig oppsigelse når rederiet skifter eier, og oppsigelse 

på grunn av alder, faller utenfor rammen i denne oppgaven. Dette gjelder også bestemmel-

sen i sjml.§ 19. nr. 2. Når det kommer til avskjedsregelen etter sjml. § 15, er det § 15. nr.1 

som er tema. 

1.4 Særegenheter ved en arbeidskontrakt i forhold til alminnelig 
kontraktsrett. En plassering av emnet i en større kontekst. 

1.4.1 Særegenheter ved arbeidskontrakten

En arbeidsavtale er et eksempel på en løpende ytelse. Normalt sondrer en mellom resultat- 

og innsats forpliktelser. Avtaler som typisk regulerer personlig arbeidsinnsats vil som regel 

være  innsatsforpliktelser.2 Den  alminnelige  obligasjonsrettslige  regel  om at  et  løpende 

kontraktsforhold kan bringes til opphør med alminnelig oppsigelsestid, gjør seg gjeldende 

ved  spørsmål  om  oppsigelse.  Dette  innebærer  at  arbeidskontrakten  ikke  opphører 

automatisk ved oppsigelse. Det må fremsettes en erklæring om det, og da trer nærmere reg-

2 Hagstrøm (2004) s. 116. 
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ler om oppsigelsestid inn. Virkningen er annerledes ved reglene om avskjed, der arbeids-

forholdet bringes til opphør straks erklæringen er kommet frem til den annen part.

 

Adgangen til å si opp en avtale tilfaller normalt begge avtalens parter, dette uttales gjerne 

som at det gjelder en alminnelig regel om en gjensidig oppsigelsesadgang. I rettspraksis er 

dette stadfestet: ”Avtalen er en løpende avtale, og dersom det ikke finnes holdepunkter for 

annet, må en slik avtale fra begge parters side kunne sies opp”.3

Rettsavgjørelsen kan tolkes dithen at med mindre det foreligger konkrete holdepunkter for 

noe annet, så kan avtalen bringes til opphør av begge parter. Rimelighetsbetraktninger støt-

ter et slikt utgangspunkt dersom avtale er inngått mellom to noenlunde gjenbyrdige parter. 

Motsetningsvis  vil  rimelighetsbetraktninger  kunne tilsi  at  oppsigelsesadgangen  bør  inn-

skrenkes for den etter avtalen gjennomgående sterkere part. I en arbeidsavtale er noe av det 

særegne at det nettopp gjelder et grunnleggende underordningsforhold mellom partene. Det 

eksisterer et avhengig- og underordningsforhold som utgjør holdepunkter for å fravike det 

alminnelige utgangspunktet. På bakgrunn av dette oppstilles det i spesiallovgivningen det 

en kan kalle et kvalifisert vesentlighetskrav.

 

En oppsigelse innebærer i realiteten en heving. Et sentralt moment etter ulovfestet rett ved 

heving av en kontrakt, er betydningen for partene ved at avtalen heves. En oppsigelse kan 

ramme motparten hardt. Regelen i aml. § 15-7 1. ledd og sjml. § 19 nr. 1 oppstiller derfor  

regelen som skal verne arbeidstakeren mot usaklig oppsigelse fra arbeidsgiver. 

Den hevede terskelen for at den sterkere part skal kunne heve utgjør et unntak fra almin-

nelig kontraktsrett,  og representerer et særegent forhold ved en arbeidskontrakt innenfor 

den alminnelige kontraktsretten.

 

Reglene om stillingsvern etter arbeidsmiljøloven og sjømannsloven er som en hovedregel 

ufravikelige. Ufravikeligheten modifiseres gjennom at det for såkalte NIS-skip kan foretas 

betydelige unntak fra sjømannslovens regler. I avgrensningen i 1.5 nedenfor, redegjøres det 

3 Rt-1999-1673
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for denne unntaksadgangen. At det oppstilles preseptoriske regler som gjelder en arbeids-

kontrakt er også en særegenhet i forhold til det kontraktsrettslige utgangspunkt der en som 

et utgangspunkt i prinsippet kan inngå avtale om hva en måtte ønske. Den preseptoriske 

lovgivningen er en direkte følge av det underordningsforholdet mellom partene som hers-

ker på arbeidsrettens område.  At arbeidsmiljølovens regler er av slik tvingende karakter 

fremgår eksempelvis av aml. § 1-9. Sjømannslovens tilsvarende regler er også preseptoris-

ke, selv om dette ikke fremgår av ordlyden.

1.4.2 Plassering av emnet i en større kontekst

For på best mulig måte å kunne analysere stillingsvernet etter norsk rett, er det tjenlig å 

plassere emnet inn i en større kontekst. Dette har nær sammenheng med at en skal se be-

stemmelsene i lys av lovens område og plassering, slik kontekstuell lovtolkning forutsetter. 

Først  og  fremst  hører  stillingsvernsreglene  etter  arbeidsmiljø  inn  under  arbeidsrett. 

Arbeidsrett er igjen et spesialfelt innenfor kontraktsretten. Kontraktsretten hører til formue-

retten som igjen er en del av privatretten. 

Når det gjelder stillingsvernet etter sjømannsloven, er det en sentral del av loven som igjen 

er en del av norsk sjømannsrett. Sjømannsretten konsumeres av sjøretten, som igjen sort-

erer under formueretten. Formueretten er en undergruppe av privatretten

.

Vernet for norske arbeidstakere som oppstilles gjennom saklighetskravet i aml. § 15-7 og 

sjml. § 19, utgjør en av de viktigste rettsreglene på arbeidsrettens område. Saklighetskravet 

er svært grunnleggende og kan betraktes som bærebjelken i stillingsvernet.4

 

Avskjedsreglene er også av sentral karakter innenfor stillingsvernet, kanskje nettopp be-

grunnet i konsekvensene bestemmelsene gir anvisning på.

 

Retten til å fortsette i sin stilling, innebærer en effektuering av saklighetsnormen og er også 

en viktig del av stillingsvernet, idet den henger sammen med saklighetsnormen etter aml. § 

15-7 og sjml. § 19. 
4 Johansen (1999) s.38. 
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1.5 Lovenes virkeområde, herunder en presisering av retts- og 
pliktsubjektene etter henholdsvis arbeidsmiljøloven og sjømannsloven.

1.5.1  Sjømannslovens virkeområde og parter

Lovens virkeområde har nær tilknytning til hvorledes partene som omfattes av loven defi-

neres, og dette tilsier en felles behandling av dem. 

Blant annet fremgår det av ordlyden etter sjml.§ 19 at partene omtales som «rederi» og 

«sjømann». Med parter i denne sammenheng forstås på den ene siden den som vernes av 

lovens bestemmelser. Motparten er pliktsubjektet som er ansvarlig for oppfyllelse av lo-

vens krav.

Det fremgår av aml.§ 1-2 at utgangspunktet er at loven gjelder for «virksomhet som syssel-

setter arbeidstaker». Dersom en tolker ordlyden på ordet, skulle dette tilsi at alle arbeidsta-

kere omfattes. Slik er det imidlertid ikke. Etter aml. § 1-2. 2. ledd bokstav a, er sjøfart po-

sitivt oppregnet som et unntak fra lovens anvendelsesområde. Rettigheter og plikter for sjø-

folk, faller således utenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. En henvises til sjømannsloven 

for å kunne trekke opp rammene for lovens anvendelse.

 

Sjml. § 1 regulerer lovens anvendelsesområde. Loven gjelder for personer «som har sitt 

arbeid på norsk skip, og som ikke bare arbeider om bord mens skipet ligger i havn».

Først om kravet om tilknytning til skipet. Havnearbeid og lossearbeid hører ikke med under 

skipets mannskap.5 Sjømannsloven er ikke begrenset til å omfatte arbeidstakere som har 

arbeidsoppgaver knyttet  til  den maritime driften av skipet. En kantinemedarbeider på et 

norsk skip omfattes på lik linje som eksempelvis en styrmann.

Det følger av virkeområdeforskriften til sjømannsloven at personer som foretar inspeksjo-

ner om bord, eksempelvis personer fra klasseselskap, er unntatt fra loven.6 Forskriften unn-

5 Ot.prp.nr.26. (1984-1985) s. 18.
6 Forskrift av 31.januar 1986 nr. 222 
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tar også personell som tjenestegjør på forsvarets skip, riktignok ikke sivilt personell på skip 

befraktet av sjøforsvaret. 7 En kan formulere det som at loven gjelder for skipets mannskap.

I virkeområdeforskriften legges det til  grunn at begrepet «sjømann» skal likestilles med 

arbeidstakerbegrepet.8Dette innebærer at en arbeidstaker som oppfyller de kriterier om til-

knytning til skipet som gjelder eter sjml. § 1. 1. ledd, er å anse som sjømann. «Sjømann» 

må følgelig tolkes i lys av lovens anvendelsesområde som kom til uttrykk ovenfor.

 

Sjømannsloven betegner sjømannens motpart etter arbeidsforholdet som «rederiet». Loven 

inneholder ingen definisjon av rederibegrepet. 

Hvem som etter  sjømannsloven  skal  regnes  for  pliktsubjekt,  herunder  «rederiet»,  er  et 

spørsmål gjeldende rett ikke gir noe opplagt svar på. I tilknytning til denne utfordringen 

knyttes det noen kommentarer nedenfor.

 

Det tradisjonelle rederibegrepet der virksomheten eier, drifter og bemanner sine skip ligger 

til grunn for gjeldende sjømannslov. Hvordan rederivirksomheten organiseres har utviklet 

seg gradvis. Mens det før i tiden var vanlig med ett selskap, er flertallet av fullintegrerte 

rederier i dag annerledes strukturelt fundert. Landansatte og sjøansatte er som regel ansatt i 

ulike selskap. Bakgrunnen for dette er gjerne skatte- og pensjonshensyn. Mer interessant er 

det at det dreier seg om ulike selskap som eier, drifter og bemanner skip. Denne strukturen 

kjennetegnes ved at det i planet over disse selskapene er en felles ledelse og administrasjon. 

Etter denne strukturen ansettes sjøfolk ofte gjennom et bemannings- og rekrutteringssel-

skap. 

Spørsmålet om hvem som dermed skal identifiseres og regnes som pliktsubjekt etter gjel-

dende sjømannslov er et relevant spørsmål. Fra forarbeidende kan det utledes at som en 

hovedregel er den som er part i arbeidsavtalen rette pliktsubjekt.9 Hvem som er arbeidsgi-

ver vil fremgå av arbeidsavtalen og volder sjelden tvil. Organisasjonsformen til parten etter 

7 Dalheim mfl. (2008) s. 29
8 Forskrift av 31.januar 1986 nr. 222 om sjømannslovens virkeområde.

9 NOU 2004:5 s.149
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arbeidsavtalen er dermed ikke avgjørende. Dersom det dreier seg om et bemanningsselskap 

er selskapet pliktsubjekt på lik linje med et rederi.

Forskriften om sjømannslovens virkeområde definerer rederiet  som arbeidsgiver.  En an-

nerledes  tilnærming  er  tatt  i  IMOs ISM-kode som ligger  til  grunn for  skipssikkerhets-

loven.10 Pliktsubjektet er her det driftsansvarlige selskapet. ISM-koden definerer selskapet 

som skipets eier eller enhver annen organisasjon eller person, for eksempel reder eller total-

befrakter, som har overtatt ansvaret for driften av skipet fra eieren og som ved overtakelsen 

av ansvaret samtykket  i å overta alle plikter og alt  ansvar koden pålegger denne.11 Det 

faktum at rederbegrepet er defineres på denne måten, skaper ytterligere usikkerhet til be-

grepet «rederi».

 

Sjømannsloven gjennomgikk endringer i 2008. For å bringe loven i samsvar med MLC 

2006, ble blant annet sjml. § 1 A endret. Den definerer rederiet som det «driftsansvarliges 

selskap». Denne endringen er ikke trådt i kraft per 25.11.12.

Redegjørelsen ovenfor viser at det verserer to ulike definisjoner av «rederi» i lovgivingen, 

og dette skaper en uklarhet rundt hva som skal forstås med «rederi». 

Det tradisjonelle skipsbegrepet krever at det må dreie seg om en hul og flytende innretning 

som er beregnet på å bevege seg på eller gjennom vannet, og som har en viss størrelse, for 

at  det  skal  forstås  som  et  skip.12 Noen  grensetilfeller  mot  innretninger  som  nyttes  i 

petroleumsvirksomhet, kan så tvil. I den foreliggende sammenheng faller en nærmere rede-

gjørelse for sondringen for grensene mot petroleumsvirksomheten utenfor. Grensedragnin-

gen er like fullt interessant, idet grensen kan være vanskelig å trekke, og dersom en er over 

i petroleumsvirksomhetsbegrepet, reguleres arbeidsforholdet etter arbeidsmiljøloven.

Sjømannsloven får anvendelse for norske skip, dette innebærer både skip som er registrert i 

NOR-  og  NIS  registrene.  NOR og  NIS  er  to  ulike  skipsregistre  som presenteres  kort 

10 Lov om skipssikkerhet av 16. 02. 2007 nr.9
11 Ot.prp.nr.87 (2005-2006)
12 Bull/Falkanger (2010) s. 25
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nedenfor. Sondringen mellom de to er viktig, idet skip registrert i NIS-registeret i betydelig 

grad kan gjøre unntak fra sjømannsloven. Dette utdypes nærmere nedenfor.

Hva som skal regnes som norske skip er regulert  av sjøloven § 1. Loven fastsetter  na-

sjonalitetsvilkårene for registrering i det norske ordinære skipsregisteret, NOR. Et skip an-

ses som norsk dersom det ikke er innført i annet lands skipsregister og i tillegg tilfreds-

stiller nærmere angitte tilknytningsvilkår til Norge. Kort oppsummert kan en si at skipet må 

være eiet av en norsk statsborger eller et norsk selskap. En mer inngående drøftelse av dis-

se vilkår faller utenfor her, men det bør nevne at vilkåret om at et skip ikke kan være inn-

ført i et annet lands register, harmonerer med det grunnleggende prinsippet innen sjøfart 

om at et skip kun kan føre én stats flagg. Prinsippet kommer til uttrykk i havrettskonvensjo-

nen nr.91.

 

Som pekt på innledningsvis kan sjømannslovens regler fravikes for NIS-skip. Hovedrege-

len er at sjømannsloven gjelder for både NIS og NOR-skip.13 Etter Nisl.§ 8, kan store deler 

av sjømannsloven fravikes. Hva gjelder saklighetsnormen og avskjed er dette regler i sjø-

mannsloven som ikke kan fravikes. Dermed er ikke en videre redegjørelse av unntakene 

som kan foretas for NIS-skip relevant for oppgavens problemstilling. 

1.5.2 Arbeidsmiljølovens anvendelse og parter

Arbeidsmiljølovens  innledende  kapittel  inneholder  en  legaldefinisjon  av  begrepene 

«arbeidstaker» og «arbeidsgiver», jfr. § 1-8 1. og 2. ledd.  Disse er henholdsvis retts- og 

pliktsubjekt.

 

Aml. § 1-8 1.ledd har følgende utforming; «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver 

som utfører arbeid i annens tjeneste».

  

En ser at lovens definisjon alene basert på ordlyden, ikke er dekkende. Ordlyden gir ikke 

anvisning på et klart meningsinnhold av begrepet. En må se hen til det øvrige rettskilde-

bildet for å fastlegge hva som ligger i begrepet.
13 Sjømannsloven § 1 og NIS-loven § 3

9



Lovforarbeidene har her relevans. «En person skal regnes som arbeidstaker i lovens for-

stand hvis tilknytningen til arbeidsgiver reelt sett har karakter av et ansettelsesforhold. Det 

skal foretas en helhetsvurdering av samtlige omstendigheter i avtaleforholdet»14

For å avgjøre om en arbeidstaker faller inn under det anseelsesforhold loven dekker, må en 

se nærmere på ansettelsesforholdet. Videre lister forarbeidene opp en rekke momenter som 

skal vurderes i en samlet helhetsvurdering.

Disse momentene er utmeislet og nyansert gjennom rettspraksis. Momentene er ikke uttøm-

mende, og må vurderes i sammenheng i ethvert konkret tilfelle. Etter en konkret tolkning 

av de relevante momentene i den konkrete sak, vil en kunne slå fast hvorvidt forholdet har 

tilstrekkelig karakter av et ansettelsesforhold til at forholdet dekkes av lovens arbeidsta-

kerbegrep.

 

En ser altså at det grunnleggende ved arbeidstakerbegrepet er om det har karakter av å være 

et typisk ansettelsesforhold. Selvstendig næringsdrivende, konsulenter og oppdragstakere 

regnes ikke for å være «arbeidstakere» i lovens forstand. En nærmere redegjørelse for hvil-

ke momenter som er avgjørende, faller utenfor oppgavens relevans. Det mest sentrale er 

angitt i forarbeidene og tas med: 

«Et særtrekk ved arbeidsavtalen er arbeidstakerens avhengige stilling i forhold til arbeidsgi-

veren og sistnevntes styringsrett i arbeidsforholdet. Arbeidstakeren er normalt  økonomisk 

avhengig som lønnsmottaker og står i et organisatorisk avhengighetsforhold som innebærer 

underordning i forhold til arbeidsgiver»15

 «Arbeidsgiver» er den andre parten i et ansettelsesforhold etter arbeidsmiljøloven, og be-

grepet er et slags speilbilde av arbeidstakerbegrepet.  

1.6 Rettskilder/Metodisk perspektiv

Generelt innenfor oppgavens problemstilling er rettskildebildet som ligger til grunn relativt 

omfattende. Det foreligger omfattende juridisk litteratur, uførlige lovforarbeider og til dels 

14 Ot.prp.nr.49.(2004-2005) s.73.
15 Ot.prp. nr.49 (2004-2005) s.73
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rikholdig  rettspraksis.  Rettskildene  er  av  størst  omfang,  når  det  gjelder  tolkningen  av 

saklighetsnormen.

I dette avsnittet  pekes det på enkelte synspunkter som er av rettskildemessig interesse i 

denne oppgaven. Viktige materielle rettigheter reguleres typisk på lovsplan. Dette gjøres 

gjerne for å ivareta hensynet til forutberegnelighet. Det er ønskelig at borgerne i et samfunn 

skal være klar over sine rettigheter. Hensynet gjør seg gjeldene med økt styrkegrad i takt 

med viktigheten av reglene. For arbeidsrettens og sjømannsrettens vedkommende, herunder 

reglene  om  stillingsvern,  er  dette  hensynet  ivaretatt,  idet  reglene  om  stillingsvern  for 

arbeidstakere fortrinnsvis er regulert i lovs form. Det er klart at retten til arbeid er en meget 

viktig rettighet for et individ. Dette synspunktet bekreftes langt på vei ved Grunnloven § 

110. Bestemmelsen omtales typisk som «retten til arbeid». Det materielle modifiseres rik-

tignok av at det ikke oppstilles en rett som kan prøves for domstolene.

 

Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen i sjml. § 19 er utformet etter mønster fra § 60 

fra aml. av 1977, senere opphevet og erstattet av gjeldende § 15-7. 16 Dette synspunktet er 

opprettholdt og gjentatt i rettspraksis, og det uttales at praksis etter arbeidsmiljøloven vil 

være retningsgivende for tolkningen og forståelsen av sjml. § 19. Samtidig poengteres det 

at det ikke foreligger «full parallellitet» mellom reglene, og at parallelliteten begrenses av 

særegne hensyn som gjelder på mannskapsrettens område som kan få betydning for tolk-

ningen av regelen.17

I tillegg kan det nevnes at praksis etter  stillingsvernsreglene etter  den tidligere arbeids-

miljøloven av 1977 er relevant også for tolkningen av gjeldende bestemmelser. 

Praksis etter arbeidsmiljøloven vil antakelig også være avgjørende for tolkningen av skips-

arbeidsloven, dersom den vedtas. Fordi endringene fra gjeldende sjømannslov materielt sett 

innebærer en ytterligere harmonisering i retning av arbeidsmiljølovens regler, kan en hevde 

at praksis på bakgrunn av dette er relevant for tolkningen. Endog kanskje i sterkere grad 

enn etter gjeldende rett. 

16 Ot.prp.nr.26 (1984-1985) s. 31
17 Rt-2001-71
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1.7 Historisk bakgrunn 

1.7.1  Innledende bemerkninger 

Ved å  sette  denne  oppgavens  tema  i  et  historisk  lys,  herunder  rettsutviklingen,  får  en 

tydeliggjort en interessant dynamikk ved oppgavens problemstilling. En historisk redegjø-

relse bidrar ofte til at en lettere kan belyse bakgrunnen for reglene og hva lovgiver ønsker 

oppnådd. I tillegg er en ytterligere grunn til det, i og med at oppgaven tar sikte på, ved si-

den av gjeldende rett,  nettopp å presentere utvalgets innstilling, samt å si noe om frem-

tidens stillingsvern etter sjømannsloven. En får tre tidsaspekter, fortiden som er med på 

kaste lys over gjeldende rett (nåtiden) som igjen kan gi holdepunkter for å kunne si noe om 

tiden videre.

Redegjørelsen av den historiske bakgrunnen for stillingsvernet som følger nedenfor, viser 

en markant endring av arbeidstakeres rettigheter i norsk rett, og utvalgets innstilling er siste 

skritt  i  denne  utviklingen  per  25.11.12.  Den historiske  bakgrunn,  nasjonalt  og  interna-

sjonalt, skildrer behovet og bakgrunnen for at regjeringen nedsatte utvalget som hadde som 

mandat å foreta en fullstendig revisjon av sjømannsloven. Avsnittene nedenfor peker på 

ulike elementer som kan sies å utgjøre bakgrunnen for at utvalget ble satt ned. 

1.7.2 Internasjonalt regelverk

International Labour Organization (ILO) er en verdensomspennende organisasjon og et or-

gan som hører under FN. ILO ble stiftet i 1919. Organisasjonen er FNs særorganisasjon for 

arbeidslivet. ILO ble etablert med en ambisjon om å bedre vilkårene, arbeidsmulighetene 

og arbeidsforholdene for arbeidstakere over hele verden. Per 25.11.12 består organisasjo-

nen av 185 medlemsland, deriblant Norge.

Organisasjonen er bygget opp etter en trepartsstruktur som består av arbeidstakerorganisa-

sjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og representanter fra medlemslandene.  Det særegne er 
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at alle tre partene har stemmerett. Vanligvis er det kun statene som har slik stemmerett. 

Derfor er denne strukturen unik i FN-systemet.

ILO utarbeider internasjonale arbeidsstandarder for arbeidslivet gjennom konvensjoner og 

anbefalinger. Det er riktignok ikke slik at et medlemsland automatisk er bundet av alle kon-

vensjonene ILO vedtar, men hver enkelt konvensjon gjøres folkerettslig bindende gjennom 

medlemslandenes ratifikasjon.

Maritime Labour Convention (MLC 2006) er nettopp en konvensjon utarbeidet av ILO. 

Konvensjonen er det viktigste internasjonale regelverket på sjømannsrettens område og ble 

ratifisert av Norge i 2009. Sjøfart er en av verdens eldste globale industrier, og sjøfolks ret-

tigheter har fra ILOs oppstart vært et viktig tema for organisasjonen. Konvensjonen opp-

stiller minimumskrav til verneregler for sjøfolk. Materielt sett inneholder nasjonal lovgiv-

ning et høyere vernenivå enn MLC 2006. Gjeldende sjømannsloven er et eksempel på det-

te. I relasjon til oppgavens tema, er det verdt å merke seg at MLC ikke oppstiller materielle 

krav til stillingsvern. 

Stortinget vedtok i 2008 endringer i sjømannsloven for å bringe norsk rett i samsvar med 

konvensjonen. Lovendringene ble fastsatt i tråd med et lovforslag fra Nærings- og handels-

departementet. 18

MLC 2006 trer i kraft 20. august 2013. Dette skjer som følge av at formelen som stilte krav 

om at 33 % av verdens brutto skipstonnasje og minst 30 ILOs medlemmer ratifiserte kon-

vensjonen ble oppnådd. Land nummer 30 ratifiserte den 20. august 2012, og da trer kon-

vensjonen i kraft nøyaktig ett år senere. Norge har ratifisert MLC 2006.

1.7.3 Utvikling av stillingsvernet etter nasjonal rett

Rettshistoriens første lovfesting av oppsigelsesvernsregler for norske arbeidstakere stam-

mer fra 1920-tallet.19. Personkretsen bestemmelsen omfattet begrenset seg til «medlemmer i 

18 Om lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv (gjennomføring av ILO konvensjon nr. 186 om 
sjøfolks arbeids- og levevilkår).

19 Lov om arbeiderutvalg i industrielle bedrifter av 23. juli 1920 nr. 3 § 8.
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arbeiderutvalg». Den nevnte gruppe var beskyttet mot både oppsigelse og avskjed « med 

mindre saklige grunner herfor er til stede». Dessuten var det i rådende tariffavtaler fra den 

tid vanlig at tillitsvalgte arbeidstakere var beskyttet av et vern mot usaklig begrunnet oppsi-

gelse eller avskjed.20. Vernet omfattet således kun en begrenset gruppe arbeidstakere.

 

I 1936 ble det for første gang vedtatt en lovfestet saklighetsnorm ved oppsigelse. Med de 

begrensinger som er nevnt i forrige avsnitt, var det klare generelle utgangspunkt før 1936, 

at det ikke krevdes noen saklig grunn for oppsigelse av arbeidere. Denne rettstilstanden ble 

opprettholdt i rettspraksis. Riktignok kommer dette til uttrykk gjennom et obiter dictum, 

men den er like fullt relevant i denne sammenheng. Høyesterett  uttaler i dommen at en 

arbeidsgiver har kompetanse til å si opp sine ansatte « etter eget skjønn og godttykke med 

lovlig frist uten å behøve å angi eller påvise noe forsvarlig grunnlag eller noen grunn over-

hodet».21

En ser en klar tendens til at rollefordelingen mellom arbeidsavtalens to parter var mer mar-

kant tidligere. Styringsretten til arbeidsgiver var langt videre, i hvert fall hva gjelder oppsi-

gelse. Det fremgår av dommen ovenfor at en arbeidsgiver kunne si opp en arbeidstaker 

nærmest etter eget forgodtbefinnende.

En nyere høyesterettsdom kaster lys over utviklingen fra dommen ovenfor. Høyesterett ut-

taler: «Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grun-

ner».22 Hvis en ser denne dommen i sammenheng med det materielle kravet som var gjel-

dende rett etter den eldre dommen ovenfor, ser en raskt at det har funnet sted en betydelig  

utvikling av det materielle stillingsvern. Saken gjaldt oppsigelse, men det er ikke bare den 

delen av arbeidervernet som gjelder oppsigelsesinstituttet som har endret seg. 

20 Paal Berg (1930) s.14 
21 Rt-1935-471
22 Rt-2009-685
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1.8 Om utvalget som har fremmet forslag til ny skipsarbeidslov

På bakgrunn av begrunnelsen ovenfor, nedsatte den sittende regjeringen Stoltenberg II, ved 

kongelig resolusjon av 18.11.2011 et bredt sammensatt  offentlig utvalg. Mandatet  var å 

foreta en helhetlig revisjon av sjømannsloven, herunder å utarbeide utkast til en ny tids-

riktig sjømannslov tilpasset dagens forhold. Utvalget skulle vurdere om de rettigheter som 

er oppstilt i arbeidsmiljøloven, deriblant stillingsvernet, også bør gjøres gjeldene for sjø-

folk. 

Det fremgår av utvalgets mandat at de spesielle sjørettslige hensyn som gjelder skipsfarten, 

skal tas hensyn til i den foreliggende sammenheng.

 

Utvalget bestod av representanter fra partene, blant annet sjømannsorganisasjonene, Norges 

Rederiforbund, Rederienes Landsforening, Norges Fiskarlag,  Nærings- og handelsdepar-

tementet, Arbeidsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og til slutt to relevante uavhengige re-

presentanter. Utvalget ble ledet av professor dr. juris ved Universitet i Oslo, Hans Jacob 

Bull.

 

Utvalget leverte sin innstilling 1.11.2012 til nærings–og handelsministeren, og lovforslaget 

ble sendt på høring direkte.

Utvalgets utkast til ny lovgivning som er foreslått å erstatte den gjeldende sjømannsloven, 

har fått navnet skipsarbeidslov. Denne vil bli vist til flere steder i oppgaven, og danner et 

viktig utgangspunkt for konklusjonen i del 4.

2 Gjeldende rett om oppsigelse og avskjed etter 
arbeidsmiljølovens og sjømannslovens regler

2.1  Innledning

2.1.1 Siktemålet med fremstillingen

Siktemålet i del 2 av denne avhandlingen er for det første å redegjøre for det materielle inn-

holdet av det saklighetskrav som kommer til uttrykk i henholdsvis arbeidsmiljøloven § 15-

7 1. ledd og sjømannsloven § 19 nr. 1. Det vern som oppstilles for arbeidstakerne gjennom 
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saklighetskravet som kommer til uttrykk i disse bestemmelsene vil bli gjort til gjenstand for 

nærmere  analyse.  På  denne  måten  vil  gjeldende  rett  etter  bestemmelsene  belyses. 

Paragrafene vil bli analysert separat. Arbeidsmiljølovens regel plasseres først fordi den er 

mer omfattende og rettstilstanden gir uttrykk for noen felles utgangspunkter som også gjel-

der for tilsvarende bestemmelse i sjømannsloven.

 

For det andre, vil det i tillegg redegjøres for henholdsvis arbeidsmiljølovens og sjømanns-

lovens bestemmelser om avskjed, hjemlet i aml. § 15-14 og sjml. § 15.

Deretter gis en fremstilling av utvalgets forslag til ny skipsarbeidslov hva gjelder oppsigel-

se og avskjed. Til slutt følger en oppsummering.

2.1.2 Disponering av oppgavens del 2

Redegjørelsen for gjeldende rett etter aml. § 15-7, utgjør oppgavens punkt 2.2. Deretter 

redegjøres det for saklighetskravet som gjelder etter sjømannsloven § 19 i del 2.3. I 2.4 

behandles avskjedsregelen etter aml. § 15-14, mens i 2.5 redegjøres det for gjeldende rett 

etter avskjedsregelen i sjml. §15. 2.6 utgjør utvalgets forslag til endring av både oppsigel-

ses – og avskjedsreglene i den gjeldende sjømannsloven. Avslutningsvis utgjør 2.7 en opp-

summering.

2.1.3 Avgrensing under del 2

Oppsigelse i vid forstand er et omfattende tema og for oppgavens del er det nødvendig å 

foreta visse avgrensinger av oppgavens ramme. For arbeidsmiljølovens § 15-7, er det be-

stemmelsens 1. og 2. ledd som er tema. Tema er avgrenset mot 3. ledd.

 

Arbeidsmiljøloven  inneholder  øvrige  bestemmelser  som  regulerer  oppsigelse,  disse  er 

unntatt, herunder regelen i § 15-4 som oppstiller formkrav for at påbudet om oppsigelse 

skal anses gyldig. § 15-4 virker kumulativt i samspill med saklighetsvilkåret i § 15-7. I 

denne sammenheng vises det kun til at reglene henger sammen, men ikke får noen nærmere 

betydning for hva som ligger i saklighetsnormen etter § 15-7.
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Punkt 2.2 er ikke ment å utgjøre en uttømmende fremstilling av oppsigelsesvernet etter 

arbeidsmiljøloven, men en redegjørelse for saklighetsnormen i § 15-7 1.ledd. En slik frem-

stilling er det ikke plass til innenfor rammene i denne oppgaven. 

Tilsvarende gjelder for sjømannslovens tilfelle. Tema etter sjml. § 19 nr. 1. begrenser seg 

til det samme som etter § 15-7, nemlig hva saklighetsnormen materielt sett innebærer.

2.2 Arbeidsmiljølovens § 15-7 1. ledd. Gjeldende rett etter saklighetskravet 
ved oppsigelse.

2.2.1 Felles for virksomhetens, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold. 

Aml. § 15-7 1.ledd er uttrykt med disse ordene i loven; «Arbeidstaker kan ikke sies opp 

uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

I denne delen vil det redegjøres for noen utgangspunkter, prinsipper og grunnleggende hen-

syn som gjelder uavhengig av om det er virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens 

forhold en vurderer opp mot saklighetskravet etter aml. § 15-7 1.ledd.

Rettsspørsmålet er hva som er det materielle innholdet av ordlyden «saklig» og hvordan 

dette saklighetskravet forstås etter gjeldende rett. 

Selve testen ved om en oppsigelse er gyldig, er hvorvidt den er «saklig begrunnet» i enten 

arbeidsgivers, arbeidstakers eller virksomhetens forhold. Dersom en oppsigelse anses for å 

være «saklig begrunnet», vil den anses for å være gyldig avsagt. Motsetningsvis er en opp-

sigelse ugyldig dersom retten finner den usaklig og dette er begjært av arbeidstaker, jfr. 

aml. § 15-12.      

2.2.1.1 Prinsippet om individuell saklighet

Utgangspunktet for vurderingen av hva som skal omfattes av saklighetskravet, er først og 

fremst prinsippet om individuell saklighet. Høyesterett har gitt uttrykk for at det gjelder et 

slikt prinsipp. «Domstolsprøvingen knytter seg til den enkelte oppsigelse, slik at det i prin-

sippet skjer en individuell vurdering for hver enkelt oppsagt».23 Dette prinsippet gir anvis-

23 Rt-1989-508 
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ning på en subjektiv vurdering av hva som er «saklig» i den enkelte, konkrete sak. Prin-

sippet går ut på at oppsigelse i hvert enkelt (individuelle) tilfelle, må oppfylle saklighets-

kravet.

Prinsippet om individuell saklighet medfører at dersom et forhold som er årsak til oppsigel-

se,  generelt  sett  kan  bedømmes  som  saklig,  er  ikke  dette  tilstrekkelig  for  å  statuere 

saklighet. Et eksempel på en generelt sett saklig oppsigelse, kan være når en bedrift vedtar 

driftsinnskrenkninger. Bedriften kan ha gode grunner for dette, men dette er altså ikke til-

strekkelig  alene.  Vurderingen  av  oppsigelsens  saklighet  må  følgelig  knytte  seg  til  den 

enkelte oppsagte arbeidstaker.

2.2.1.2 Skjønnsmessig vurdering

Når det gjelder oppsigelse som skyldes forhold hos arbeidstaker, kan sakligheten naturlig-

vis variere fra sak til sak, og innebærer at en oppsigelse kan være saklig i et tilfelle og 

usaklig i et annet.

 

Bestemmelsen i § 15-7 1.ledd gir anvisning på en skjønnsmessig avveining mellom hensy-

net til arbeidsgiver på den ene siden og hensynet til arbeidstakeren på den annen side. Ved 

denne vurderingen må en se hen til om de forhold som har foranlediget oppsigelsen er av 

en slik betydning for arbeidsforholdet at det rettslig sett er rimelig og naturlig at det kon-

krete arbeidsforholdet bør bringes til opphør. Vurderingen av saklighetskravet går altså ut 

på at en foretar en samlet vurdering der arbeidstakers og arbeidsgivers behov er størrelser 

som holdes opp mot hverandre. 

Ut fra dette finner en frem til hva som fremstår som den mest rimelige og naturlige løsning. 

Dette  argument  er  utledet  fra  høyesteretts  praksis.  Høyesterett  har  formulert  det  slik: 

«Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og 

naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør.»24. Ved å foreta en slik vurdering av den 

rettslige standarden, kan en si  at  Høyesterett  erstatter  den rettslige standarden «saklig», 

med to nye rettslige standarder «rimelig» og «naturlig».
24 Rt-2009-685
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Saklighetskravet innebærer at retten ved sin vurdering skal legge subjektive rimelighetsnor-

mer til grunn. Vekten av slike subjektive rimelighetsnormer vil være av mindre betydning 

når en vurderer om en oppsigelse er saklig på grunn av arbeidstakers forhold sammenlignet 

med arbeidsgivers.25 At det skal foretas en rimelighetsvurdering, er også et argument som 

kan sluttes ut fra forarbeidene.26

Når  det  gjelder  betydning  av  rimelighetsbetraktninger  som  kommer  til  uttrykk  i  for-

arbeidene, er dette synet opprettholdt og stadfestet i rettspraksis. Høyesterett fremhever sy-

net om at rimelighetshensyn skal tillegges stor vekt ved saklighetsbedømmelsen. Dette hen-

synet er direkte inntatt i dommens premisser. Førstvoterende uttaler at han legger vekt på 

forarbeidenes uttalelser om at rimelighetsbetraktninger skal ha betydning ved saklighets-

vurderingen.27

2.2.1.3 Partenes interesser

Ovenfor nevnes det at det skal foretas en rimelighetsvurdering ved vurderingen av om en 

oppsigelse er saklig. Tvisten består som skissert i  oppgavens del 1 av to parter, nemlig 

arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Rimelighetsvurderingen skal foretas i form av en inter-

esseavveining der de to parters motstående interesser veies mot hverandre. En kort pre-

sentasjon av begge parters interesser som knytter seg til oppsigelsessaken er det gode grun-

ner for å ta med her.

 

Når det gjelder virksomhetens interesser knytter disse seg først og fremst til å nå sine mål-

setninger, som regel vil det dreie seg om å maksimere profitt. Som et virkemiddel for å nå 

dette  målet,  bruker  virksomheten  sin  styringsrett.  «Styringsretten»  er  gitt  en  generell 

betegnelse av Høyesterett. «Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organi-

sere,  lede,  kontrollere  og fordele  arbeidet,  men  dette  må  skje  innenfor  rammen av  det 

arbeidsforhold som er inngått».28 Begrepet «styringsrett» er et sentralt prinsipp som ligger 

25 Rt-1992-1023 
26 Ot.prp.nr.41 (1975-76) s.72
27 Rt-1984-1058 s.1067
28 Rt-2000-1602
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til grunn for arbeidsretten. En kan si at utøvelse av styringsretten og virksomhetens mål om 

å tjene penger møter sin motstridende interesse i arbeidstakers behov for stillingsvern.

 

Det vil neppe være korrekt å hevde at arbeidstakers og arbeidsgivers interesser bestandig 

vil fremstå som motstridende interesser. I dette ligger at ledelsen i en virksomhet som regel 

vil se at å bruke ressurser på å trygge arbeidsplassene i bedriften vil hjelpe dem med å nå 

målsetningen om å maksimere profitt. Derfor er betegnelsen «motstridende interesse» ikke 

nødvendigvis betegnende. På den annen side er det jo heller ikke slik at det strider mot 

arbeidstakerens interesse at virksomheten vedkommende er ansatt i ønsker å tjene penger. 

Snarere tvert  om.  Dette  vil  naturligvis  bidra til  å  styrke  arbeidstakerens  stilling i  virk-

somheten. Dette leder over til hva som er arbeidstakers vesentligste interesse i et ansettel-

sesforhold. Fra arbeidstakers ståsted vil det i denne sammenheng være av vesentlig inter-

esse å være omfattet av et så sterkt oppsigelsesvern som mulig, slik at en kan fortsette å 

bære fruktene fra arbeidskontrakten.29

2.2.1.4 Domstolenes prøvelsesrett

En problemstilling som også reiser seg i denne delen, er hvor langt domstolenes prøvelses-

rett strekker seg når den får seg forelagt en oppsigelsessak etter aml. § 15-7. Dette har end-

ret seg med årenes løp, men det er den rettstilstanden som gir uttrykk for gjeldende rett som 

er av interesse i den foreliggende sammenheng.

 

En rettsavgjørelse fra Høyesterett er illustrerende for hva som er gjeldende rett.30 Saken 

gjaldt gyldigheten av en oppsigelse av en kvinnelig skuespiller ved Nathionalteateret etter 

daværende aml. 1977 § 60 nr.1. Grunnlaget for oppsigelsen var arbeidstakerens manglende 

kvalifikasjoner. Oppsigelsen ble av Høyesterett ansett å ligge innenfor saklighetsnormen. 

Anvendt i den foreliggende sammenheng er høyesteretts generelle uttalelser om domsto-

lenes prøvelsesrett av interesse. I tiden etter denne dommen, er det ikke avsagt noen retts-

avgjørelse  som  strider  mot  det  syn  Høyesterett  gir  uttrykk  for  i  denne  avgjørelsen. 

Dommen er avsagt med dissens 3 mot 2, men mindretallet sluttet seg til flertallets generelle 

29 Fanebust (2001) s. 55
30 Rt-1984-1058 
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uttalelser om prøvelsesretten. Denne tilslutningen fra mindretallet på dette punkt, styrker 

dommens vekt.

  

Kjernen av det en kan slutte fra dommen, kan oppsummeres med at det tilhører domstolen 

å vurdere hvorvidt regelen er korrekt anvendt i den konkrete sak. Mer presist vil dette si at 

det  tilligger  domstolenes  kompetanse  å  prøve  om oppsigelsen  bygger  på  et  «riktig  og 

fyldestgjørende» faktisk grunnlag. Videre kan domstolen prøve om begrunnelsen som lig-

ger til grunn for oppsigelsen er truffet på bakgrunn av relevante argumenter, herunder om 

vurderingen har tilstrekkelig bredde. Retten kommer også med uttalelser om at det tilligger 

domstolene  å  prøve  om  arbeidsgiver  har  tatt  tilstrekkelig  hensyn  til  den  konkrete 

rimelighet. 

2.2.1.5 Rettslig standard

For å fastslå hva som er meningsinnholdet av «saklig», er et naturlig utgangspunkt å se hen 

til lovens ordlyd. Ordlyden «saklig» er vag, og gir ikke i seg selv anvisning på et klart defi-

nert innhold. Riktignok presiseres saklighetsnormen nærmere gjennom § 15-7 2. og 3. ledd, 

samt de etterfølgende bestemmelsene i loven som eksempelvis §§ 15-8 og 15-9. Begrepet 

er en rettslig standard. Felles for rettslige standarder er at en ikke kan utlede rettsregelen fra 

selve lovteksten.  Med utgangspunkt i  norsk rettskildelære,  er en henvist til  å se hen til 

andre rettskildefaktorer.

Begrepsbruken er bevisst fra lovgiverhold, idet en har ønsket at det videre meningsinnhold 

av «saklig», etter en nærmere vurdering skal fastlegges av domstolene. Forarbeidene forut-

setter at meningsinnholdet i saklighetskravet må følge den sosiale samfunnsutvikling el-

lers.31

Ut fra forarbeidene kan en lese at forståelsen av hva som skal til for å anse en oppsigelse 

som «saklig»,  ikke  er  statisk.  Dette  innebærer  at  for  å  fastlegge  meningsinnholdet  av 

«saklig», må en se hen til normer utenfor lovens ordlyd. Avgjørende i denne sammenhen-

gen er de til en hver tid gjeldende samfunnsnormene. Høyesterett har i en avgjørelse kom-
31 Ot.prp.nr.41 (1975-76) s.72.
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met med uttalelser som harmonerer med forarbeidenes syn. Denne dommen er avsagt under 

dissens (3-2), og den er nærmere 30 år gammel. Likefullt ser en ingen spor i høyesteretts 

praksis på at en skal ha endret det synspunkt at saklighetskriteriet bygger på en rettslig 

standard der meningsinnholdet følger de til enhver tid gjeldende samfunnsnormer. På bak-

grunn av dette resonnement, har ikke dommens uttalelser om dette mistet sin rettskildemes-

sige  egenvekt.  Uansett,  gikk  ikke  dissensen i  dommen ut  på  en  uenighet  om hvorvidt 

saklighetskravet skal forstås som en størrelse som endrer seg i tråd med samfunnet ellers. 

Derfor kan en hevde med bibehold i både forarbeidene og høyesteretts praksis, at det er 

klart etter gjeldende rett at saklighetskravet er en rettslig standard. 

2.2.1.6 «Virksomhetens forhold» konsumerer «arbeidsgivers forhold»

Ovenfor er det redegjort for enkelte prinsipper, utgangspunkter og hensyn som er felles for 

den tredelingen arbeidsmiljøloven § 15-7 1. ledd gir anvisning på. Like fullt er det slik at 

de ulike prinsippene og hensynene kan slå ut ulikt ettersom saklighetskravet skal begrunnes 

i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Nedenfor vil denne tredelingen, 

kuttes ned til en todeling. På grunn av de mange likhetstrekk og overlappende hensyn ved 

forhold  ved  virksomheten  og  forhold  ved  arbeidsgiver,  vil  disse  behandles  sammen. 

Alternativet «arbeidsgivers forhold», blir i praksis som regel konsumert av «virksomhetens 

forhold». I tillegg er det slik at oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers forhold sjelden er ak-

tuelt i praksis. Rekkevidden begrenser seg til den situasjon der personlige omstendigheter 

legger  hindringer  på  virksomhetens  drift.  Oppsigelse  begrunnet  i  arbeidstakers  forhold 

skiller seg ut og blir behandlet for seg. Oppsigelsesspørsmålet vil på denne måten bli delt 

inn i to grupper.

 

Skjæringspunktet for når det må foreligge saklig grunn til oppsigelse, er på oppsigelsestid-

punktet.32 Etter den alminnelige avtalerettslige regel om påbud, vil dette tidspunktet være 

når erklæringen har kommet mottaker til kjennskap.

32 Fanebust. (2001) s. 203
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2.2.1.7 Forholdsmessig reaksjon 

Det skal være forholdsmessighet mellom oppsigelsesgrunnlaget og reaksjonen (oppsigelse). 

Kravet om forholdsmessighet krever at det ikke skal overreageres fra arbeidsgivers side. 

Forholdet mellom mål og middel skal være i balanse. Dersom det i en sak eksempelvis vil 

være tilstrekkelig med oppsigelse,  taler hensynet  til  forholdsmessighet  for at  det da fra 

arbeidsgiverhold ikke skal reageres med avskjed. Dette forholdsmessighetsprinsippet gjel-

der både ved oppsigelse og avskjed. I tillegg er prinsippet like relevant for oppsigelse og 

avskjed etter sjømannsloven33 Prinsippet kommer til uttrykk i en avgjørelse fra lagmanns-

retten. Retten legger der vekt på at arbeidsgiver kunne oppnådd mye av det samme ved 

oppsigelse, i stedet for avskjed som var deres reaksjon på arbeidstakers forgåelse.34 

2.3 Oppsigelse saklig begrunnet i virksomhetens forhold

2.3.1 Innledning- kort om situasjonen, aktualitet og noen utgangspunkter

Ovenfor ble det nevnt at «virksomhetens» og «arbeidsgivers» forhold blir behandlet under 

ett, idet «arbeidsgivers forhold» konsumeres av «virksomhetens forhold». Dette uttrykkes 

enklete steder i juridisk teori som at oppsigelsessaker inndeles i to grupper, de saker som 

skyldes arbeidstakers forhold og de som skyldes virksomhetens forhold. Den vanlige situa-

sjonen der det er snakk om virksomhetens forhold, er når en bedriften i en omstillings-

prosess ser seg nødt til å foreta visse endringer. Gjennom rasjonaliseringstiltak eller drifts-

innskrenkninger, blir arbeidstakere varslet om at de blir sagt opp.35

Aml. § 15-7 2. ledd innebærer en presisering av saklighetsnormen som gjelder i de tilfelle 

der en virksomhet sier opp arbeidstakere på grunn av «virksomhetens forhold». Det følger 

ikke direkte av 2. ledd, men etter en tolkning av ordlyden må 2. ledd avgrenses mot oppsi-

gelsessaker begrunnet i arbeidstakers forhold. Det nærmere innholdet at § 15-7 2. ledd vil 

bli drøftet nedenfor. I første omgang nevnes det for å konstatere at ordlyden her går lengre 

33 Dege  (2009) s. 428
34 LG-2004-11171
35 Fougner (2006) s.245
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sammenlignet med «arbeidstakers forhold» nedenfor. Ordlyden gir her utfyllende 

kommentarer om oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold. 

Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens driftsinnskrenkninger eller rasjonalise-

ringsbehov, er ikke det nok til at saklighetsnormen er tilfredsstilt. Gyldigheten er betinget 

av at et ytterligere kumulativt vilkår er oppfylt. Dersom arbeidsgiver har «annet passende 

arbeid» å tilby vedkommende arbeidstaker, resulterer dette til at oppsigelse av arbeidsta-

keren ikke er saklig etter § 15-7 1. ledd. 

Loven gir ikke noe ytterligere tolkningsbidrag som fastslår eller kaster lys over hva som 

materielt  sett  ligger  «driftsinnskrenkninger  eller  rasjonaliseringstiltak».  Dette  drøftes 

nedenfor. 

2.3.2  «Driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak»

For å kunne identifisere rettsregelen som ligger bak begrep som «driftsinnskrenkninger», 

«rasjonaliseringstiltak» må en se hen til øvrige rettskilder. 

«Driftsinnskrenkninger  eller  rasjonaliseringsbehov»,  oppstilles  tilsynelatende  som  to 

alternative vilkår for når en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold, er ment å falle 

inn under saklighetsnormen etter første ledd, jfr. «eller».  Ordlyden må her tolkes utviden-

de, slik at når en snakker om «virksomhetens forhold», er det ikke nødvendig at forholdet 

kan plasseres inn under ett av de to begrepene. I praksis er det likevel slik at ett av de to 

alternativene gjerne vil være aktuelle.

Loven krever at de aktuelle tiltakene er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Drifts-

messige disposisjoner som foretas som rasjonaliseringstiltak eller innskrenkninger eller lig-

nende, vil utgjøre saklig grunn.36. Denne tilnærmingen kan fremstå bombastisk formulert 

og noe unyansert. I stedet kan en tenke seg et eksempel der en bedrift har foretatt en avgjø-

relse om å gå til oppsigelse, på bakgrunn av en saklig og grundig vurdering. Konklusjonen 

tilsier at det er nødvendig å gå til oppsigelse av hensyn til bedriftens videre drift. Som en 

hovedregel vil dette være tilstrekkelig. Det gjelder ikke noe krav om at bedriftens eksistens 

skal være truet, for at en slik avgjørelse materielt sett er rettmessig.37

36 Jakhelln (2010) s. 439
37 Fougner. (2011) s. 252
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Til dette ligger at domstolene vil være tilbakeholdne med å etterprøve selve de bedrifts-

økonomiske beslutninger som ligger bak en eventuell nedbemanning. Begrunnelsen for det-

te er vel at det ikke hører en rettslig vurdering. Prøvelsen vil måtte begrense seg til saks-

behandlingen og om fremgangsmåten foretas på den etter loven foreskrevne måte. 38. 

Ved vurderingen om hvilke tiltak som er nødvendige, bør det nok ses på om øvrige mindre 

inngripende kostnadstiltak kan foretas før en går til eventuell oppsigelse. Aml. § 15-7 2. 

ledd forutsetter at slike mindre inngripende tiltak har blitt vurdert.

  

En kan oppsummere at gjeldende rett ikke ser ut til å stille strenge krav til om det isolert 

sett, er foretatt tiltak som av hensyn til virksomheten tilsier at en går til oppsigelse. Hensy-

net til virksomheten veier tungt, og det er nok slik at den enkelte bedrift, herunder dens 

ledelse  og  administrasjon  er  best  egnet  til  å  foreta  slike  avgjørelser  av  mer  bedrifts-

økonomisk art. Slike mer vurderingspregede vurderinger er ikke begrenset til kun å omfatte 

økonomiske hensyn. Det kan være vurderinger av ulik art, som det etter omstendighetene er 

mest fornuftig at foretas av hver enkelt virksomhet.

2.3.3  «Annet passende arbeid»

I følge ordlyden i aml. § 15-7 2. ledd 1. punktum, vil en ellers saklig begrunnet oppsigelse, 

kunne hindres dersom arbeidsgiveren har «annet passende arbeid i virksomheten å tilby 

arbeidstakeren». Arbeidsmiljøloven definerer ikke «annet passende arbeid». Forarbeidene 

er relevant i denne sammenheng, og gir et tolkningsbidrag til å fastslå det nærmere innhol-

det av rettsregelen. Utgangspunktet er at det foreligger en plikt for arbeidsgiver til å om-

plassere  dersom  det  allerede  eksisterer  «en  passende  stilling  eller  et  udekket 

arbeidsbehov».39

Det foreligger betydelig rettspraksis rundt hva som skal anses for « passende arbeid». Noen 

utgangspunkter nevens her. Det mest sentrale er at det må vurderes på bakgrunn av en hel-

hetsvurdering. Arbeidstakerens synspunkter bør tillegges vekt.  Det kan i tillegg utledes fra 

38 Jakhelln (2010) s. 445
39 Ot.prp.nr.41 (1975-76) s.72.
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forarbeidende det argument at det ikke skal forstås dithen at det oppstilles et krav om at  

virksomheten oppretter en ny stilling som etter omstendigheten fremstår som overflødig. 

Dette følger av de samme forarbeidende som i avsnittet ovenfor.

2.4 Oppsigelse saklig begrunnet i arbeidstakers forhold

2.4.1  Innledning. Aktualitet, presentasjon og noen utgangspunkter

Ved denne typen av oppsigelser vil det som et utgangspunkt kunne statueres saklighet der-

som arbeidstakeren mislykkes i å oppfylle sine plikter, i form av pliktbrudd. Det samme vil 

kunne være tilfelle dersom disse pliktene ikke oppfylles i tilfredsstillende grad. Redegjørel-

sen nedenfor tar utgangspunkt i denne tosporede innfallsvinkelen. Dette for å unngå dob-

beltbehandling og fordi dette fremstår som den mest oversiktlige presentasjon. Inndelingen 

kunne alternativt vært foretatt på bakgrunn av en sondring der arbeidstakeren kan bebreides 

eller ikke bebreides, eller hvorvidt forholdet skyldes noe straffbart eller ei.

  

Oppgaven  videre  blir  å  kartlegge  hva  som  er  arbeidstakers  plikter.  Den  individuelle 

arbeidsavtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren kan sies å danne utgangspunktet. 

Men en arbeidsavtale er langt fra uttømmende når det gjelder hvilke rettigheter og plikter 

som gjelder for et arbeidsforhold. Lovverket, da fortrinnsvis arbeidsmiljøloven danner et 

viktig  tolkningsbidrag  når det  nærmere  innholdet  i  den individuelle  arbeidsavtalen  skal 

fastslås. Det samme gjør ulovfestede prinsipper som verken kommer til syne i lovs form el-

ler i form av en arbeidskontrakt.

 

Et  typisk  ulovfestet  prinsipp  her  er  den  ulovfestede  lojalitetsplikten.  Det  er  alminnelig 

antatt at den individuelle arbeidsavtalens materielle innhold må tolkes blant annet i lys av 

dette ulovfestede prinsipp. Når en står foran et spørsmål om en oppsigelse kan forsvares 

med saklig grunnlag i arbeidstakers forhold, er utgangspunktet at saklighetskravet er objek-

tivt. Dette utgangspunktet innebærer at selv om en arbeidstaker ikke subjektivt kan bebrei-

des de forhold som ligger  til  grunn for oppsigelsen,  så kan like fullt  oppsigelsen være 
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saklig begrunnet. Hvorvidt arbeidstakeren kan bebreides eller ikke, utgjør imidlertid et av 

momentene ved saklighetsvurderingen som blir behandlet nedenfor.40

Objektiviteten gjør seg også gjeldende når en skal vurdere misligholdet, i de saker der det 

er snakk om oppsigelse på grunn av forhold hos arbeidstaker.41

 

For at et mislighold på arbeidstakers side skal vurderes som saklig oppsigelsesgrunnlag, må 

forholdet utgjøre et avvik fra arbeidstakerens plikter, slik disse fremgår av den individuelle 

arbeidsavtalen.  Misligholdet  må videre ses i  lys  av relevante  lovbestemmelser,  kutyme, 

ulovfestede prinsipper, forarbeider og ikke minst relevant rettspraksis. Dette avviket er som 

pekt på ovenfor objektivt. En viss likhet er det med situasjonen når en part hever en avtale 

om eksempelvis håndverkertjenester på grunn av mislighold. Når en snakker om oppsigelse 

er  det  også  slik  at  en  avtalepart  ønsker  å  bringe  kontrakten  til  opphør  begrunnet  i 

mislighold fra den annen part. Dette er i hvert fall tilfelle når det gjelder oppsigelse begrun-

net i arbeidstakers forhold. En sammenligner på denne måten prestasjoner som er av ulik 

størrelse, og en ser på differansen mellom dem. Størrelsen på denne differansen er avgjø-

rende for hvorvidt de aktuelle forhold gir saklig grunnlag for oppsigelse.

 

En kan oppstille en øvre ramme for hvor grensen for avviket som har oppstått på grunn av 

forhold på arbeidstakerens side går. Dreier forholdet seg om «grovt pliktbrudd» eller «ve-

sentlig mislighold», er en over i avskjedsbestemmelsen i aml. § 15-14. Vilkåret har således 

en øvre materiell grense som begrenser rekkevidden dersom forholdet er av en slik alvor-

lighet at en snakker om «grovt pliktbrudd» eller «vesentlig mislighold».

 

Det følger allerede av ordlyden at det må gjelde en nedre grense for når saklighetskravet er 

overtrådt. Ikke ethvert brudd på arbeidspliktene som gjelder for arbeidstakeren vil være til-

strekkelig for å kunne statuere saklighet. Det er alminnelig antatt at mindre forgåelser, ikke 

gir grunnlag for oppsigelse. Det skal en del til for å kunne statuere saklig oppsigelse etter § 

40 Fanebust (2001) s.187
41 Dege (2009) s.425
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15-7, idet normen anses streng.42 Forhold som må vurderes som uvesentlige arbeidsforhol-

det  sett  under  ett,  er  ikke tilstrekkelig  for å være innenfor  den materielle  terskelen for 

saklighetsnormen. Et eksempel kan illustrere poenget. Dersom en taxisjåfør etter en årelang 

yrkeskarriere kolliderer og i forsikringsmessige termer er skyld i kollisjonen, kan en ar-

gumentere for at dette er en påregnelig konsekvens av yrkesutøvelsen. Før eller siden vil 

slikt kunne skje. Dersom sjåføren derimot til stadighet kolliderer, vil dette kunne tilsi at en 

oppsigelse kan bli vurdert for materielt å ligge innenfor lovens vilkår om saklighet.43

Ovenfor vises det til at saklighetskravet vurderes ut fra en objektiv målestokk. Det er alli-

kevel slik at den objektive målestokken som ligger til  grunn for saklighetsbegrepet, kan 

være relativ i forhold til hver enkel oppsigelsessak.44 Dette innebærer at selv om to saker 

objektivt sett ser like ut, kan det etter omstendighetene få ulikt utfall når retten prøver den 

individuelle sakligheten ved de to sakene.

 

Her pekes det på noen forhold som kan føre til at to objektivt sett like saker på grunn av 

denne  relativiteten  ved  saklighetsvurdering,  får  ulikt  utfall  etter  rettens  bedømmelse. 

Forhold som kan ha betydning for relativiteten er blant annet hva slags virksomhet ved-

kommende arbeidsgiver arbeider i og denne virksomhetens formål.  Et annet viktig forhold 

er stillingens karakter. Det er gjerne slik at jo høyere stiling en arbeidstaker har, så stilles  

det i kraft av dette gjerne større krav til lojalitet fra den ansatte. Dette innebærer at samme 

type  uttalelse  fra  to  ulike  arbeidstakere,  vil  kunne  bli  vurdert  som saklig  oppsigelses-

grunnlag og det motsatte, og terskelen for hva som aksepteres vil kunne være lavere for en 

person i en høyere stilling.

 

Den nærmere veiledning for å fastlegge hva som etter gjeldende rett ligger i saklighetskra-

vet i aml. § 15-7, må søkes i domstolenes rettspraksis. Ved å foreta en analyse av relevant  

rettspraksis, vil en få kartlagt hvilke momenter som må vurderes. Argumenter for hva som 

er innenfor eller utenfor saklighetsbegrepet er utmeislet og nyansert gjennom rettspraksis. 

42 Fougner/Holo (2008) s.788
43 Jakhelln (2010). s. 432.
44 Dege (2009) s. 492
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Her som ellers ved oppsigelse, står en overfor et omfattende materiale av rettspraksis. Ikke 

alle  avgjørelser  fra  den rikholdige  rettspraksis  har  like  stor  prejudikatsinteresse,  vekten 

varierer naturligvis. Her vil det fokuseres på de avgjørelsene som har den største rettskilde-

messige vekten, og de som har en generell vekt utover faktum i den konkrete sak. 

2.4.2 Momenter ved saklighetsvurderingen utledet fra rettspraksis 

Innledningsvis her pekes det på at  det foreligger svært omfattende rettspraksismateriale 

etter  saklighetsvurderingen.  En  fremstilling  av  vurderingen  har  ikke  plass  til  samtlige 

momenter, men de mest sentrale momentene blir belyst i dette punktet.

 

Et moment som har utkrystallisert seg gjennom rettspraksis ved spørsmålet om oppsigelse 

begrunnet i arbeidstakers forhold, er betydningen av arbeidsgivers forhold. Det kan tenkes 

et forhold hos arbeidstaker som vurdert isolert sett kan bedømmes som saklig oppsigelses-

grunnlag. Dersom en i tillegg ser hen til den annen parts forhold, og tolker misligholdet i 

lys av arbeidsgivers adferd, kan situasjonen endre seg. I en nyere dom var spørsmålet for-

elagt Høyesterett gyldigheten av en oppsigelse av en adjunkt. Som grunnlag for oppsigel-

sen ble det påberopt manglende samarbeidsevner og illojal opptreden overfor overordnede 

og kolleger. Høyesterett uttaler tydelig at en ikke kan se på arbeidstakers forhold alene, 

men se disse i sammenheng med forhold på arbeidsgivers side og virksomhetens interesser. 

Forholdet  må  tolkes  i  sin  kontekst.  Riktignok  fikk  ikke  betydningen  av  arbeidsgivers 

forhold avgjørende betydning i den nevnte rettsavgjørelse.45

 

Et annet moment som kan utledes  fra rettspraksis  er  at  dersom det dreier seg om flere 

klanderverdige forhold hos arbeidstakeren, må disse ses i sammenheng. I en dom trekker 

Høyesterett dette enda lengre, idet de uttaler at også forhold hos arbeidsgiveren som isolert 

sett er «opp- og avgjort» kan inngå som en del av denne helhetsvurderingen. Dette innebæ-

rer at forhold som kanskje begge parter er enige om at en har lagt bak seg, kan blusse opp 

dersom det dukker opp nye forhold på arbeidstakers side.46

45 Rt-2001-1362
46 Rt-1999-163
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Det er likevel antatt at ikke alle tidligere forhold skal kunne trekkes inn ved vurderingen av 

arbeidstakers forhold. Høyesterett har uttalt at sporadiske hendelser ikke uten videre skal ha 

betydning ved oppsigelsesvurderingen.47 Den aktuelle saken dreide seg om avskjed, men 

det samme synspunktet vil måtte legges til grunn ved oppsigelse.

 

I en annen rettsavgjørelse uttaler retten at det må være riktig å se nyere forhold i sammen-

heng med eldre forhold.48 Linjen fra denne dommen er senere opprettholdt av Høyesterett i 

nyere rettspraksis.49

Det vil  antagelig  være slik at  flere forhold,  som isolert  sett  ikke plasserer seg innenfor 

saklighetsnormen, kan kulmineres og på denne måten legges sammen slik at en kommer in-

nenfor den materielle terskelen.

 

I hvilken grad det skal være adgang til å vektlegge tidligere forhold i en oppsigelsessak, vil 

bli gjenstand for en konkret vurdering. Momenter som forholdets art, alvorlighetsgrad, hyp-

pighet og hvor lang tid det er gått fra det tidligere forholdet til det nye forholdet har ma-

terialisert  seg.  Disse  momentene  er  utledet  gjennom flere  avgjørelser  fra  høyesteretts-

praksis.50

 

Et  moment  som  også  vil  kunne  ha  betydning  ved  saklighetsvurderingen,  er  hvorvidt 

arbeidsgiver forut for oppsigelseserklæringen har gitt  arbeidstakeren en advarsel.  Loven 

oppstiller intet krav om dette verken i § 15-7 eller øvrige bestemmelser. I en eldre dom har 

Høyesterett uttrykkelig fastslått at et slikt krav om advarsel ikke gjelder. Samtidig uttales 

det at det vil kunne ha betydning om advarsel er meddelt arbeidstakeren når en tar stilling 

til om saklighetsnormen er overholdt.51 Den sentrale rettsavgjørelsen om betydningen av 

advarsel er en nyere dom. Høyesterett med generelle uttalelser om advarsler. Høyesterett 

47 Rt-1992-1573
48 Rt-1963-1013
49 Rt-1999-163
50 Rt-1999-163, Rt-1963-1013
51 Rt-1956-578

30



uttaler at det vil kunne være et moment om advarsel er gitt, hvis det er blitt gjort klart at 

oppsigelse er løsningen dersom pliktbrudd fra arbeidstakeren vedvarer.

 

En kan si at dersom en arbeidstaker mottar en advarsel som følge av sin adferd, får en et 

signal om arbeidsgivers misnøye samtidig som dette utstyrer arbeidstakeren med et inci-

tament til  å foreta en endring. Dette kan være med på å skjerpe betydningen av senere 

forhold.  Gjennom  en  advarsel  skjerpes  aktsomheten  til  arbeidstakeren.  Argumentet  er 

utledet fra rettspraksis. Spørsmålet i saken dreide seg om avskjed av en professor etter tje-

nestemannsloven på bakgrunn av seksuell trakassering. Høyesterett uttaler at krenkelsene 

er spesielt grove idet de er fremsatt etter at Universitetet gjennom advarsel hadde gitt klart 

uttrykk for hva de forventet av vedkommende.52

Ovenfor ble det slått fast at meddelelse i form av advarsel ikke er et vilkår for å være in-

nenfor saklighetsnormen etter § 15-7. Det samme gjelder betydning av skyld. Det kan ikke 

oppstilles et vilkår om at det må utvises skyld fra arbeidstaker for at det foreligger saklig 

oppsigelsesgrunnlag.  I  forlengelsen  av  dette  forekommer  undertiden  at  en  arbeidstaker 

risikerer å bli sagt opp, selv om en gjør sitt ypperste.53 

2.5 Gjeldende rett etter sjømannsloven § 19 per 25.11.12

2.5.1 Oversikt- kort om forholdet til saklighetskravet generelt 

Sjømannslovens § 19 er det rettslige grunnlaget for vernet mot usaklig oppsigelse som gjel-

der for en sjømann. Bestemmelsens 1. ledd lyder; « Sjømann kan ikke sies opp uten at det 

er  saklig  begrunnet i  rederiets  eller  sjømannens forhold.».  Begrunnelsen for vernet mot 

usaklig oppsigelse er her sammenfallende med arbeidsmiljøloven. Vernet mot usaklig opp-

sigelse fra arbeidstaker eksisterer med den hensikt å beskytte mot den personlige ulykke en 

oppsigelse kan være for den enkelte, dersom arbeidsgiver ikke har saklig grunn.54

52 Rt-2002-273
53 Jakhelln (2010) s.433
54Jakhelln, (2010) s.428
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I den hensikt å unngå en dobbeltbehandling av de mange fellestrekk ved de to bestemmel-

sene, blir fellestrekkene kort nevnt her. Prinsippet om individuell saklighet, domstolenes 

prøvelsesrett, at saklighetsnormen er en rettslig standard og at avgjørelsen må bygge på hva 

som er rimelig og naturlig i den enkelte sak, er felles utgangspunkter for tolkningen av aml. 

§ 15-7 og sjml.§ 19. I tillegg gjelder det at saklighetsnormens materielle innhold må avgjø-

res ut fra en helhetsvurdering. En nærmere fremstilling av disse hensynene fremgikk oven-

for. 

2.5.2 Tolkningen av saklighetsnormen etter sjømannsloven § 19 nr.1 

Spørsmålet i den videre drøftelse er om virksomhetens art etter sjømannsloven, tilsier en 

annerledes  tolkning  av  saklighetsnormen  etter  sjømannsloven  sammenlignet  med  etter 

arbeidsmiljøloven. Dette drøftes i det følgende.

Når en ser hen til bestemmelsens ordlyd i første ledd, ligger den svært nærme utforming av 

§ 15-7 1. ledd. Det oppstilles et vern for sjømannen mot usaklig begrunnet oppsigelse fra 

rederiet.  En  oppsigelse  må  videre  være  begrunnet  i  enten  rederiets  eller  sjømannens 

forhold. Dette er tilsynelatende likt etter tilsvarende vern etter aml. Det ble i del 2.2 konsta-

tert at det i praksis er virksomhetens eller arbeidstakers forhold som en oppsigelse må be-

grunnes i etter aml. Dermed utgjør ikke denne todelingen som ordlyden gir anvisning på 

noen materiell forskjell fra ordlyden i tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Som 

tilfellet  var etter  saklighetsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, må en også her se hen til 

øvrige rettskilder når ordlyden er såpass vag. En kan ikke utlede noe fra ordlyden som trek-

ker i retning av at  saklighetsnormen skal tolkes annerledes enn etter  arbeidsmiljøloven. 

Riktignok kan en hevde at kontekstuell lovtolkning tilsier at lovbestemmelser skal tolkes i 

lys av lovens formål og i sin kontekst. Allerede ut fra en slik betraktning kan det åpnes for 

en annerledes tolkning v saklighetsnormen. 

 

Det følger av forarbeidene at sjml.§ 19 er utformet etter mønster fra daværende aml. av 

1977 § 60 nr.1, nå opphevet av aml.§ 15-71.ledd. «Nr. 1 inneholder bestemmelser om opp-
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sigelsesvern, og er i det vesentlige i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 

60».55 Forarbeidene kan ikke tas til inntekt for en annerledes tolkning av saklighetsnormen. 

Andre uttalelser i forarbeidene trekker i motsatt retning. Her pekes det på spesielle sjø-

rettslige hensyn som den alminnelige sikkerheten.56

Ut fra høyesteretts praksis kan det utledes at normen vil kunne bli tolket annerledes etter 

sjømannsloven. Det uttales blant annet at det er «ulike reelle hensyn som gjør seg gjelden-

de» etter de to lovene. Samtidig sier Høyesterett at det etter forarbeidene har vært menin-

gen å bringe sjømannsloven «mer i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven».57 Det for-

eligger ikke omfattende rettspraksis som omtaler forholdet mellom saklighetsnormen etter 

arbeidsmiljøloven og sjømannsloven. 

På bakgrunn av de argumenter en kan utlede fra det foreliggende rettskildematerialet, må 

en nok kunne legge til grunn at de spesielle sjørettslige hensynene vil kunne tilsi en annen 

tolkning  av  saklighetsnormen  etter  sjømannsloven.  Det  foreligger  riktignok  intet  klart 

prejudikat som slår fast  en klar holdning hos domstolene.  Forarbeidene trekker i begge 

retninger idet de på den ene siden sier at det gjelder ulike reelle hensyn, samtidig som de 

uttales at bestemmelsen etter de to lovene er forsøkt harmonisert. 

2.6 Avskjed etter aml. § 15-14 1.ledd

2.6.1 Innledende bemerkninger, kort presentasjon av avskjedsinstituttet og om 

noen felles utgangspunkter for avskjed etter arbeidsmiljøloven og 

sjømannsloven.

Nedenfor skal det redegjøres for gjeldende rett etter avskjedsreglene i både arbeidsmiljø-

loven og sjømannsloven. I første omgang blir de omtalt i hvert sitt punkt, i hhv. 2.4 og 2.5, 

før det i 2.6 presenteres utvalgets forslag til endringer. Til slutt oppsummeres og konklude-

res det for avskjedsreglenes vedkommende sammen med saklighetsnormen i punkt 2.7. 

55 Ot.prp.nr.26 (1984-1985) s. 32
56 Ot.prp.nr.85 (2005-206) s.13
57 Rt-2001-71

33



At en arbeidstaker avskjediges innebærer at  arbeidsavtalen med arbeidsgiver heves med 

umiddelbar virkning. Dette er i tråd med det alminnelige kontraktsrettslige prinsipp om at 

en avtale kan heves, dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen. 

Aml. § 15-14 regulerer den situasjon der arbeidsgiver hever arbeidsavtalen med arbeidsta-

ker, på grunn av vesentlig mislighold fra arbeidstakers side. Heving av arbeidsavtalen fra 

arbeidstakers side kan forekomme i praksis og loven må i tilfelle suppleres av det almin-

nelige kontraktsrettslige prinsipp for heving. Utredningen nedenfor konsentrerer seg om 

den situasjon der en arbeidsgiver ønsker å avskjedige en arbeidstaker begrunnet i sistnevn-

tes forhold.

Innledningsvis er det et poeng å si noe om hva som er felles for oppsigelse og avskjed samt 

peke på noen grunnleggende forskjeller. Som nevnt i 2.2 ovenfor, ble det hevdet at dersom 

det er  snakk om avskjed, så er en utenfor den øvre materielle  grense som gjelder etter 

saklighetsnormen ved vernet mot usaklig oppsigelse etter aml. § 15-7. Etter ordlyden ved 

oppsigelse, jfr. aml. §15-7 reguleres oppsigelse begrunnet i begge parters forhold. Som på-

pekt ovenfor er det en forskjell sammenlignet med avskjed eter aml. § 15-14, der ordlyden 

kun regulerer avskjed begrunnet i arbeidstakers forhold. 

Vilkårene som foreligger for at en arbeidstaker skal kunne avskjediges er gjenstand for 

nærmere  drøftelse  nedenfor.  Innledningsvis  er  det  tilstrekkelig  å  peke  på  at  vilkåret  er 

strengere for avskjed av arbeidstaker enn for oppsigelse av arbeidstaker. Den materielle 

terskelen er følgelig ulik etter de to bestemmelsene. Dette er nokså logisk, da virkningene 

av avskjed er mer drastisk sammenlignet med oppsigelse. Avskjed innebærer at en arbeids-

giver hever arbeidsavtalen, som får den virkningen at arbeidsforholdet avvikles i og med 

avskjedsbeslutningen,  med  andre  ord  umiddelbart.  Ved oppsigelse  så  avvikles  arbeids-

forholdet etter endt oppsigelsestid. 

Aml. § 15-14 1.ledd har følgende ordlyd; «Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker 

med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd 

eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Ut fra normal språklig forståelse ville 

det være naturlig å tolke «grovt pliktbrudd» og «vesentlig mislighold» som to alternative 
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materielle vilkår, jfr. ordet «eller». Ordlyden kan imidlertid ikke tas på ordet her. Vilkåret 

«grovt pliktbrudd» er kun et eksempel på «vesentlig mislighold» og konsumeres således av 

det siste begrepet idet dette favner videre. «vesentlig mislighold» er en rettslig standard og 

ordlyden gir ikke utfyllende nok svar på hva som er meningsinnholdet av bestemmelsen. 

Ordlyden «har gjort seg skyldig i» skal heller ikke tolkes bokstavelig, og en må tillegge 

ordlyden innskrenkende tolkning. Det kan neppe oppstilles en regel som innebærer et krav 

om at arbeidstakerens forhold må være subjektivt klanderverdig. 58

Avskjedsbestemmelsen i § 15-14 innebærer en videreføring av tilsvarende regel etter den 

tidligere loven fra 1977. Av den grunn er forarbeidene og en etter hvert svært så omfatten-

de rettspraksis fra denne loven relevant ved tolkning av dagens § 15-14.  

Når en skal vurdere om det foreligger et forhold på arbeidstakerens side som utgjør et ve-

sentlig mislighold, skal det foretas en helhetsvurdering. Vurderingen er således ikke be-

grenset til ett enkelt forhold. 59 Dette er et fellestrekk ved oppsigelsesvurderingen. 

En ser en utvikling i høyesteretts praksis, der rimelighetsbetraktninger med tiden har blitt 

vektlagt i større grad. I rettsavgjørelser fra 1960- og 1970 tallet legger høyesterett domi-

nerende vekt på om forholdet isolert sett konstituerer en ordrenekt, uten å se hen til øvrige 

momenter. Hensynet til arbeidstaker synes i liten grad vurdert. 

Særlig én høyesterettsdom markerer overgangen fra den tidligere praksis. Høyesterett utta-

ler: «Under enhver omstendighet må rimelighetshensyn tillegges betydelig vekt, jf Rt-

1984-1058, særlig side 1067»60. Denne linjen er senere fulgt opp av Høyesterett. I nyere 

praksis uttaler blant annet Høyesterett at: «Etter rettspraksis beror ikke vurderingen kun på 

det aktuelle misligholdets art og alvor. Avskjed må - etter en bredere helhetsvurdering hvor 

det tas hensyn til de ansattes og bedriftens forhold - ikke fremstå som en urimelig eller 

uforholdsmessig reaksjon, jf for eksempel Rt-1988-1188.»61. Denne dommen tjener som et 

58 Fougner/Holo (2008) s. 852
59 Rt-1965-159
60 Rt-1988-1188 s.1192
61 Rt-2005-518 premiss. 40
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eksempel på at Høyesterett anerkjenner reelle hensyn som et viktig moment ved vurdering, 

og utviklingen kan tyde på at det i økende grad vektlegges. 

Så langt, ser en at avgjørelsen om hvorvidt en materielt sett befinner seg innenfor ordlyden 

i aml. § 15-14, skal treffes på bakgrunn av en helhetsvurdering der rimelighetsbetraktninger 

skal tillegges velt ved siden av misligholdets art. 

Med dette som utgangspunkt er det gjennom rettspraksis oppstilt en rekke momenter som 

kan ha betydning ved den konkrete vurderingen. Omfanget av rettspraksis som knytter seg 

til aml. § 15-14 er betydelig, derfor konsentreres presentasjonen av disse seg til å omfatte 

de mest relevante momentene. Ikke alle er like relevante, i det noen momenter har et mer 

generelt nedslagsfelt i forhold til andre som kanskje bare er relevante i den konkrete sak. 

Når en arbeidsgiver får kjennskap til en hendelse som innebærer vesentlig mislighold, kre-

ves det at det reageres innen rimelig tid. 62 Én rettsavgjørelse bør nevnes her. 63

I praksis vil sjelden problemstillingen om flere mindre forgåelser til sammen vil kunne 

kumulere til at terskelen for avskjed er oppfylt, komme på spissen. Dette nettopp fordi av-

skjed typisk blir utløst av én alvorlig hendelse. Dette avskjærer allikevel ikke den mulighet 

at flere isolert sett mindre graverende mislighold kan tenkes å konstituere et avskjeds-

grunnlag etter loven.  Dette fremgår eksplisitt av tjenestemannsloven§ 15, og tilsvarende 

må være tilfelle etter arbeidsmiljøloven.64 

Undertiden er det det objektive avviket mellom hvilke plikter og rettigheter som etter en 

tolkning utgjør arbeidsavtalen, og det eventuelle avvik fra dette, som er retningsgivende for 

om det foreligger en avskjedsgrunn. Det er ikke oppstilt et krav om skyld for å statuere en 

avskjedsgrunn, selv om ordlyden, dersom den tas på ordet, tilsynelatende uttrykker en slik 

regel. Den subjektive faktoren er ikke uten interesse, idet den kan ha betydning som et 

moment i helhetsvurderingen av om det foreligger et avskjedsgrunnlag. Rettspraksis peker 

62 Ot.prp.nr.41 (1975-76) s. 79
63 Rt-2005-518
64 Fougner/Holo (2008) s. 852
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på at forsettlig overtredelse er et argument som kan tale for at det foreligger avskjeds-

grunnlag. 

Stillingens art er et moment av betydning ved helhetsvurderingen. Det er eksempelvis al-

minnelig antatt at det gjelder en skjerpet norm for ledende stilinger. Høyesterett har gjentat-

te ganger gitt uttrykk for en slik tolkning.65

Det er et bredt spekter av mulige avskjedsgrunner som materielt sett vil kunne ligge innen-

for den materielle rettsregelen som er gjeldende rett. Etter omstendigheten er ikke avskjeds-

adgangen begrenset til forhold på arbeidsplassen eller i arbeidstiden. I en dom ble en brann-

mann sagt opp på grunn av flere tilfeller av heleri.66

2.7 Avskjed etter sjømannslovens § 15.

Ordlyden etter sjml.  §15 er utformet med en annen teknikk en aml.  § 15-14. Mens be-

stemmelsen har et langt mer generelt og vagt preg etter aml § 15-14, er ordlyden i sjml. § 

15 ikke så sparsommelig og generell. Førsteinntrykket er at den tilsynelatende skiller seg 

markant fra oppbygningen av aml. §15-14, idet den er kasuistisk utformet. De eksempler 

som er  oppstilt,  må  ses  som kasuistiske  utslag  av  det  generelle  prinsipp  om vesentlig 

mislighold. Praksis etter sjml. § 15 vil være av interesse ved tolkningen av aml. § 15-14.67

Sjml. § 15 oppstiller seks ulike avskjedsgrunner i bokstav a til  f. Disse presenteres kort 

nedenfor etter kronologisk rekkefølge etter bestemmelsens mønster. Før en går inn på hver 

enkelt av de alternative avskjedsgrunnene, er det vært å merke seg at de er ment å angi ut-

tømmende rederiets adgang til å avskjedige sjømann på grunn av mislighold på sjømannens 

side.68 Bestemmelsen må imidlertid suppleres med alminnelige, ulovfestede regler om ad-

gang til å heve pga. bristende forutsetninger.  69 Det samme vil kunne være tilfelle dersom 

65 Rt-1997-1128
66 RG-1997-269
67 Jakhelln (2010) s.472. 
68 Andreassen,(1983). s.134. 
69 Dalheim mfl. (2008) s.216
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avtalen er ugyldig etter alminnelige avtalerettslige ugyldighetsregler.70 Samlet sett fører det 

til at reguleringen av avskjedsgrunnene i sjømannsloven § 15 ikke er uttømmende. 

Det fremgår sjml. § 16 nr. 4 at avskjed etter sjml. § 15 nr.1 må gis innen rimelig tid etter  

forholdet er kommet til arbeidsgivers kunnskap. Det er verdt å notere seg at når avskjedi-

gelse foretas med hjemmel i sjml. § 15 nr.1, gjelder det et skjerpet krav i relasjon til tidsas-

pektet i forhold til avskjedigelse ellers. Sjml. § 16 nr. 4 krever at slik avskjed skal gis « 

snarest mulig.. og senest innen 14 dager».

Med den begrunnelse at avskjedsgrunnene ikke uttømmende angir hva som materielt sett 

kan statuere en etter loven gyldig avskjedsgrunn, er ikke en utførlig redegjørelse av dem 

relevant. Det er allikevel plass til kort å nevne dem. Udugelighet, forsettlig eller uaktsom 

ombordstigning, grov tjenesteforsømmelse, tyveri eller annen grovere forbrytelse, bringer 

om bord narkotika eller øvrige farlige stoffer eller til slutt bringer en tvist om ansettelses-

forholdet inn for utenlandsk myndighet.

2.8 Utvalgets forslag til endringer for bestemmelsene om oppsigelse og 
avskjed etter sjømannsloven. 

Som overskriften ovenfor peker på, er hensikten med del 2.6 todelt. For det første presente-

res utvalgets forslag til endring til nye bestemmelser som er ment å regulere henholdsvis 

oppsigelse og avskjed for sjøfolk. I tillegg gjengis utvalgets begrunnelse. 

2.8.1 Skipsarbeidsloven § 5-6 om vern mot usaklig oppsigelse

I dette punktet presenteres utvalgets forslag til ny bestemmelse om vern mot usaklig oppsi-

gelse som er ment å erstatte gjeldende sjml.§ 19. 

Slik er den foreslåtte ordlyden etter sal. § 5-6 1 og 2 ledd.

1.ledd: «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 

arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» 

2.ledd:  «Skyldes  oppsigelsen driftsinnskrenkning eller  rasjonaliseringstiltak,  er  den ikke 

saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstaker. Ved 

70 Andreassen (1983) s.134.
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avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjoneringstil-

tak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen 

påfører den enkelte arbeidstaker.»

Sal. § 5-6 viderefører det alminnelige vernet mot usaklig oppsigelse etter gjeldende sjml. § 

19 nr. 1 første, tredje, fjerde og femte ledd. Endringen som er foretatt ved ordlyden, er ikke 

ment å ha materiell betydning. Sal. § 5-6 femte ledd er ny, men faller utenfor oppgaven her. 

Terminologien er endret, idet partene har fått endret navn fra «sjømann» og «rederi» til 

«arbeidstaker» og «arbeidsgiver».  Denne språklige justeringen er en konsekvens av den 

terminologien som lovutkastet har lagt til grunn i sin innstilling. Det presiseres av utvalget 

at endringen av ordlyden ikke er foretatt som en konsekvens av et skifte i materielt inn-

hold.71

Av det som er av interesse for den foreliggende problemstilling, er det nokså tydelig at for-

slaget til ny skipsarbeidslov ikke innebærer noen materiell endring av det alminnelige ver-

net mot usaklig oppsigelse. Endringen begrenser seg til begrepsbruken. 

2.8.2 Skipsarbeidsloven § 5-14 om avskjed

§ 5-14 1.ledd: «En arbeidstaker kan gis avskjed med påbud om øyeblikkelig fratreden der-

som vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold 

av arbeidsavtalen.» 

Den kasuistiske modellen i  sjml.  § 15 som utgjør gjeldende rett  for adgangen til  å av-

skjedige en sjømann, foreslås sløyfet til fordel for en oppbygging inspirert av aml. § 15-14, 

som  igjen  er  i  tråd  med  det  alminnelige  kontraktsrettslige  prinsippet  om  at  vesentlig 

mislighold gir grunnlag for heving av avtalen. I korte trekk foreslås en generell angivelse 

av avskjedsgrunnlaget, fremfor den kasuistiske oppregningen etter gjeldende § 15 nr.1

 

Materielt  sett  tar  ikke den foreslåtte  lovendringen sikte på noen endring.  Det følger av 

utvalget  at  bestemmelsen  viderefører  avskjedsadgangen etter  gjeldende sjml.  §  15 nr.1. 

71 NOU 2012:18 s. 167
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Forskjellen ligger i utforming av ordlyden.  Utvalget understreker at forslaget til endring av 

gjeldende sjml. § 15, ikke er begrunnet i et ønske om å endre rettstilstanden. Derimot be-

grunnes endringen i blant annet et ønske om å modernisere ordlyden. Det pekes konkret på 

at den ene positivt oppregnede avskjedsgrunnen «udugelighet» jfr. sjml. § 15 1. bokstav 

1.ledd bokstav a, er en uheldig og gammelmodig uttrykksmåte. Mer generelt, pekes det på 

at  en mer  generell  utformet  ordlyd,  har den fordel  at  den både gir  bedre samsvar  med 

dagens språkbruk samt gir et riktigere bilde av avskjedsadgangen. Utvalget fremhever at 

den kasuistiske lovgivningsteknikken, ikke innbyr til tilstrekkelig fleksibilitet i relasjon til å 

følge samfunnsutviklingen. Dette kan forstås som at en mer generelt utformet ordlyd er 

bedre tilpasset det materielle innholdet som ikke er en statisk størrelse. 

Den rettstilstanden som er utviklet gjennom rettspraksis etter sjømannsloven, skal fremde-

les legges til grunn. Dette innebærer at et forhold som i dag ville vært tilstrekkelig for å sta-

tuere avskjed blir foreslått videreført.72 

2.9 Oppsummering av del 2

Sammenligningen av saklighetskravet ved oppsigelse etter gjeldende rett etter henholdsvis 

aml. § 15-7 og sjml. § 19, viste at det er flere likheter. Først av alt er ordlyden nokså likt ut-

formet, og vilkåret etter de to lovene er det samme. Oppsigelsen må passere et saklighets-

krav for å anses gyldig avsagt.

Likheten mellom lovene bekreftes langt på vei av Høyesterett. I en avgjørelse uttaler retten 

at praksis etter arbeidsmiljøloven vil ha «betydelig interesse» når innholdet av saklighets-

kravet etter sjml. § 19 skal tolkes.73 Etter begge lovene er saklighetsnormen er en rettslig 

standard. Meningsinnholdet er således en dynamisk størrelse som er gjenstand for utvikling 

i tråd med oppfatningen i samfunnet mer generelt. Etter begge lovene skal det foretas en 

helhetsvurdering i det konkrete tilfelle. Prinsippet om individuell saklighet tilsier at hver 

enkelt oppsigelse må være saklig fundert. Videre er det slik at rimelighetsbetraktninger er 

72 NOU 2012:18 s.173
73 Rt-2001-71
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relevant. Retten skal legge til grunn den løsningen som fremstår som mest rimelig og natur-

lig i saken. Rettspraksis oppstiller en rekke momenter som kan spille inn ved vurderingen. 

Gjeldende rett om regelen om oppsigelse er svært likt. Rettskildene peker i retning av det 

samme materielle innhold. Likefullt pekes det både i rettspraksis og arbeidsmiljølovens for-

arbeider på at ved oppsigelse av sjøfolk kan særegne hensyn som gjelder på sjøfartens om-

råde, komme inn i vurderingen. En nærmere vurdering av nettopp disse hensyn er tatt med i 

del 4.

 

Det fremgår av fremstillingen ovenfor at forslaget til ny skipsarbeidslov ikke har til hensikt 

å foreta materielle endringer hva gjelder saklighetskravet ved oppsigelse etter sjml. § 19 

nr.1.

Når det kommer til avskjedsreglene etter de to lovene, er forskjellen tilsynelatende stor. 

Ordlyden er gitt en helt annet utforming i de to lovene. Vilkåret for avskjed er generelt ut-

formet i arbeidsmiljøloven, men det i sjømannsloven er foretatt en kasuistisk oppregning av 

ulike avskjedsgrunner. Også for avskjedsregelens del, er det på tross av det inntrykk en får 

etter ordlyden, ikke noen materiell forskjell etter de to lovene.

 

Forslaget til ny skipsarbeidslov innebærer intet ønske om å endre rettstilstanden med hen-

syn til adgangen til å gi avskjed, men innebærer et forslag om å endre utformingen av av-

skjedsgrunnlaget. Som påpekt ovenfor ønsker en å harmonisere ordlyden med arbeidsmiljø-

lovens regel om avskjed.

 

Del 2 har vist at forslaget til ny skipsarbeidslov ikke foreslår å endre de materielle vilkår 

som ligger til grunn for saklighetsnormen ved oppsigelse eller adgangen til å avskjedige 

sjøfolk etter gjeldende sjømannslov.
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3 En redegjørelse av gjeldende rett om adgangen til å fortsette i 
sin stilling ved tvist om oppsigelsens gyldighet.

3.1 Innledning

Siktemålet i del 3 er først og fremst å redegjøre for det materielle innholdet av retten til å 

fortsette i sin stilling ved tvist om lovligheten av en oppsigelse med utgangspunkt i gjel-

dende rett etter arbeidsmiljøloven og sjømannsloven. Deretter er hensikten å gi en frem-

stilling av det nye forslaget til ny skipsarbeidslov på dette punkt. Etter en fremstilling av 

reglene er siktemålet å gi en vurdering av den nye skipsarbeidslovens innvirkning på 

gjeldende rett pr 25.11.12. I neste omgang drøftes de foreslåtte endringene i et de lege 

ferenda perspektiv. 

Innledningsvis vil del 3 settes i sammenheng med oppgavens øvrige deler, og det vil 

kort redegjøres for hva retten til å fortsette i stilling innebærer. En nærmere redegjørelse 

av gjeldende rett, herunder hvilke vilkår som gjelder og det materielle innhold av be-

stemmelsen i aml. § 15-11, fremkommer av punkt 3.2. Hvilke rettigheter som foreligger 

etter gjeldende sjømannslov eller supplerende lovgivning av tilsvarende eller beslektet 

art presenteres i punkt 3.3. Dernest redegjøres det for hva som foreslås vedtatt i ny 

skipsarbeidslovs i 3.4. Til slutt, i 3.5, foretas en vurdering som faller i to ulike plan. For 

det første blir det oppsummert hvilke ulikheter som eksisterer etter gjeldende rett etter 

aml. og sjml, og hvordan dette påvirkes under forutsetning av at forslaget til ny skips-

arbeidslov blir vedtatt. For det andre vil det knyttes noen de lege ferenda vurderinger til 

både rettstilstanden etter gjeldende rett, og til hva slags endringer den nye skipsarbeids-

loven vil medføre i forhold til gjeldende rett. 

Del 3 har nær sammenheng med del 1 og del 2. Den nære sammenhengen vil fremgå av 

drøftelsen nedenfor. Retten til å fortsette i stilling ved tvist om gyldigheten av opphør av 

arbeidsforhold, er også en sentral del av stillingsvernet. Denne retten er ikke aktuell før 

det har funnet sted en oppsigelse. For at retten til å fortsette i stillingen skal materialisere 
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seg, må dette være foranlediget av en oppsigelseserklæring. Sammenhengen i tid mel-

lom oppsigelse og avskjed på den ene siden og retten til å fortsette i stilingen, gjør at 

oppgavens del 2 og 3 er i kronologisk oppbygget. Som en hovedregel er retten bare ak-

tuell ved tvist om oppsigelse, idet avskjed positivt er oppregnet som et unntak jfr. § 15-1 

3.ledd.  På bakgrunn av disse omstendigheter, plasseres redegjørelsen av retten til å 

fortsette i stilling, etter reglene om oppsigelse og avskjed. 

Regelens anvendelse reguleres nærmere av § 15-11 3.ledd.  Av relevans i den for-

eliggende sammenheng nevnes at regelen som hovedregel ikke gjelder ved avskjed.  

Veldig kort, hva regelen går ut på, herunder sondringen 1 og 2 ledd. Når den er aktuell, 

uten å drøfte vilkårene nærmere. Sondring mellom 1 og 2 annet ledd, der første ledd 

gjelder mens forhandlinger om oppsigelsens gyldighet pågår, mens andre ledd regulerer 

situasjonen etter forhandlingene er avsluttet og der det er reist sak om oppsigelsens 

gyldighet. 

Regelen om retten til å fortsette i stillingen er knyttet til tvist om arbeidsforholdet er lov-

lig brakt til opphør i henhold til saklighetsnormen etter aml. § 15-7. Praktisk viktigst er 

tilfellene der arbeidsgivers oppsigelse av arbeidstaker bestrides, men det følger av retts-

praksis at også det tilfellet at arbeidstaker bestrider gyldigheten av egen oppsigelse om-

fattes.74 

For ordens skyld kan det nevnes at del 3 ikke innebærer noen endring av retts- og plikt-

subjekter. Det dreier seg om arbeidstaker på den ene siden og arbeidsgiver på den andre. 

74 Rt-1998-887
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En relevant side av redegjørelsen er hvilke legislative hensyn som begrunner rettsrege-

len.De legislative hensyn som ligger bak bestemmelsen utdypes nærmere i forarbeiden-

de. Når en ser på hensynene bak § 15-11, kan første og andre ledd ses i sammenheng. 

«Det er to hovedhensyn som ligger til grunn for denne regelen. For det første sikrer den 

kontinuitet i arbeidsforholdet og gjør det lettere for arbeidstaker å fastholde stillingen 

dersom oppsigelsen senere blir kjent ugyldig. Dersom arbeidstaker fratrer stillingen i 

denne oppsigelsestiden, vil gjeninntreden i praksis kunne vise seg vanskelig. For det an-

net bidrar retten til å fortsette i stillingen til å verne om arbeidstakers inntekt i den 

perioden saken behandles. Siktemålet med å gi arbeidstakeren rett til å fortsette i stillin-

gen, er likevel ikke bare at arbeidstaker skal ha rett til lønn, men også rett til fortsatt å få 

utføre arbeid i oppsigelsestiden og inntil tvisten er avgjort.»75 

Hensynene må ses i sammenheng med aml. § 15-12 som sier at dersom en oppsigelse er 

i strid med saklighetskravet etter aml. § 15-7, så er den ugyldig. Dersom oppsigelsen blir 

erklært ugyldig innebærer dette at arbeidsforholdet består. 

3.2 Retten til å fortsette i stilling ved tvist om oppsigelse etter 
arbeidsmiljøloven

3.2.1 Retten til å fortsette i stillingen under forhandlinger 

Aml. § 15-11 1.ledd lyder; «Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter 

reglene i § 15-7 kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter 

§ 17-3».

Reglen om retten til å fortsette i stillingen er altså regulert i lovs form i aml. § 15-11.1.ledd. 

Hovedregelen etter ordlyden er at en arbeidstaker som er sagt opp etter aml. § 15-7, kan 

fortsette i sin stilling mens tvist om oppsigelse behandles. 

75 Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) s. 235
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Arbeidstakeren behøver ikke å foreta seg noe spesielt for å sikre seg denne retten utover å 

møte opp på arbeidet som vanlig. Slik bestemmelsen i § 15-11 er bygget opp, må den tol-

kes dithen at det kun er adgang for arbeidsgiver til å kreve fratreden etter 2.ledd. Hensynet 

til arbeidstakeren sammenholdt med den klare ordlyden tilsier at det gjelder en ubetinget 

rett for arbeidstakeren til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår.76

3.2.2 Retten til å fortsette i stilingen etter at forhandlingene er avsluttet

Retten til å fortsette i stillingen også etter forhandlingens avslutning reguleres av § 15-11 

2.ledd. Bestemmelsen er gitt følgende utforming: 

«Dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4, kan arbeidstaker fortsette i 

stillingen. Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre 

under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet oppretthol-

des under sakens behandling. Dette gjelder også ved hel eller delvis nedleggelse av virk-

somheten. Retten fastsetter samtidig fristen for arbeidstakers fratreden»

Det kan utledes av rettspraksis at i tillegg til at arbeidstakeren må overholde det prosessu-

elle vilkåret etter § 17-3, kreves det at arbeidstakeren faktisk er i stand til å fortsette i 

stillingen.77 Saken gjaldt en arbeidstaker som måtte sone en ubetinget fengselsstraff, og ble 

sagt opp på grunn av dette fraværet fra arbeidsplassen. Fraværet var relativt omfattende, 

idet det var snakk om mer enn to måneder. Arbeidstakeren anførte at han hadde rett til å stå 

i stillingen etter daværende aml. 1977 § 61 nr. 4. Høyesterett avviste dette, med den be-

grunnelse at en grunnleggende forutsetning for retten til å fortsette i sin stilling, er at en 

nettopp er i stand til faktisk å gjøre det. Resultatet i saken ble dermed at oppsigelsen var 

gyldig. 

76 Fougner/Holo, (2006) 
77 Rt-1992-1482
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Anvendt i den foreliggende sammenheng, kan en hevde at det er en forutsetning for retten 

etter § 15-11 at arbeidstakeren faktisk er i stand til å fortsette i stillingen til tvist om oppsi-

gelsen er avgjort.  I så fall er nok regelen slik at retten etter § 15-11 bortfaller. 

En ytterligere bortfallsgrunn kan utledes fra Høyesterett «Hvis arbeidstageren velger å fra-

tre uten å ta forbehold av noen art, og arbeidsgiveren heller ikke av andre grunner må forstå 

at arbeidstageren regner med å kunne falle tilbake på sin rett etter § 61 fjerde ledd, dersom 

forholdene skulle tilsi det, kan han ikke ha krav på å tre inn i stillingen igjen før det i til-

felle foreligger endelig dom for at oppsigelsen er ugyldig».

Avgjørelsen viser at dersom arbeidstakeren i oppsigelsestiden velger å fratre sin stilling 

uten forbehold, kan han ikke rettmessig gjøre gjeldende sin rett til å stå i stillingen frem til 

det foreligger rettskraftig kjennelse. Dersom retten slår fast i kjennelse at oppsigelsen var 

ugyldig, vil en arbeidstaker nok ha rett til å gjeninntre i stillingen på vanlig måte. 78

Annerledes vil resultatet bli dersom arbeidsgiveren har tilbudt vedkommende arbeidstaker 

å ikke stille på jobb under oppsigelsestiden. Da foreligger det en uteblivelse fra arbeids-

plassen som kan kalles gyldig fravær. Resultatet blir at arbeidstaker som gjør gjeldende en 

rett til å fortsette i stilling, ikke er avskåret fra dette på grunn av fraværet.79

Videre fremgår det av rettspraksis at det er en betingelse for at retten til å fortsette i stillin-

gen skal kunne gjøres gjeldende ovenfor arbeidsgiver, at det i oppsigelsestiden fremdeles 

eksisterer  en arbeidsplass  med  tilhørende  arbeid  som tilbys.  Det  følger  av  høyesteretts 

praksis at dersom det er på det rene at virksomheten er opphørt, og at virksomheten som et 

resultat av dette ikke kan tilby annet arbeid, bortfaller retten til å fortsette i stillingen.80

Av dette kan en utlede av rettspraksis at retten til å fortsette i stillingen etter aml. § 15-11, 

er betinget av at utøvelsen av arbeidet i løpet av oppsigelsestiden reelt sett må være mulig. 

Dette har både en side til at arbeidstakeren faktisk er i stand til å fortsette i stillingen, og at 

det er en stilling å fortsette i.

78 Rt-1988-583  
79 Rt-1993-308
80 Rt-1992-776 
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Som det fremgår av ordlyden i aml. § 15-11 2.ledd, er retten til å fortsette i stillingen inntil  

rettskraftig kjennelse foreligger, ikke ubetinget. I dette ligger at dersom retten finner det 

«urimelig»  at  arbeidstakeren  skal  fortsette  i  stillingen  under  sakens  behandling,  skal 

arbeidstakeren fratre sin stilling. En nærmere redegjørelse som tar sikte på å kartlegge det 

materielle innholdet av ordlyden «urimelig», er et nødvendig skritt for å finne frem til retts-

regelen etter aml. § 15-11. 2. ledd.

 

Ordlyden er vag og inneholder ingen definisjon av «urimelig». Hva som rent materielt lig-

ger  i  begrepet  er  umulig  å  fastslå  med  bibehold  i  lovens  ordlyd.  Felles  med 

saklighetskriteriet som var gjenstand for en nærmere analyse i del 2, er urimelighetskriteriet 

etter aml. § 15-11 2. ledd også en rettslig standard. Begrepet lar seg ikke entydig definere.  

For å finne frem til rettsregelen, må en se hen til rettskildebildet for øvrig for å utlede ar-

gumenter som kan identifisere rettsregelens meningsinnhold.

 

Forarbeidene  til  den  tidligere  bestemmelsen  gir  anvisning  på  at  utgangspunktet  er  for-

skjellig  ettersom det  dreier  seg  om en  oppsigelse  begrunnet  i  arbeidstakers  eller  virk-

somhetens forhold.81 Det fremgår av forarbeidene at i tilfelle oppsigelsen er begrunnet i 

forhold ved virksomheten,  så bør retten være tilbakeholdne med å avsi kjennelse for at 

arbeidstakeren  skal  fratre.  Høyesteretts  kjæremålsutvalg  har  ikke  tatt  forarbeidende  på 

ordet, og tolket dette slik at domstolene ikke prinsipielt er avskåret fra å avsi kjennelse om 

fratreden.82   

Uttalelsene i forarbeidene nyanseres ytterligere ved at kjæremålsutvalget uttaler at det som 

sies i forarbeidene «må tas som et uttrykk for at rimelighetsvurderingen i disse tilfeller, 

hvor det ikke er noe å bebreide arbeidstaker, som regel ikke kan tas til følge».83 Samtidig 

kan det ut fra forarbeidene utledes det motsatte utgangspunktet ved tilfelle der oppsigelse er 

begrunnet i arbeidstakers forhold. Det forutsettes at et krav fra arbeidsgiver om fratredelse 

81 Ot.prp.nr. 41 (1975-76) s. 75
82 Rt-1984-400
83 Ot.prp.nr. 41 (1975-76) s. 75
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normalt vil måtte tas til følge av retten. Denne linjen er opprettholdt og nyansert gjennom 

rettspraksis. Høyesteretts kjæremålsutvalg uttaler at arbeidsgivers begjæring om fratreden 

av arbeidstaker i alminnelighet skal tas til følge, i de tilfelle der oppsigelsen er begrunnet i 

forhold på arbeidstakerens side.84

Det følger også av forarbeidene at «domstolene skal avgjøre spørsmålet om fratreden etter 

en helhetsvurdering basert på urimelighetskriteriet».85 Samme sted understrekes det at flere 

momenter vil være relevante og det må foretas en avgjørelse på bakgrunn av en samlet vur-

dering.

  

Forarbeidene angir også en del momenter som spiller inn ved urimelighetsvurderingen. Det 

uttrykkes eksplisitt av departementet at oppregningen ikke tar sikte på å være uttømmende. 

Relevant er det at det fremgår at avgjørelse skal treffes på bakgrunn av en «totalvurdering 

av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser og behov». Videre uttrykker forarbeidene at det 

kreves en «interesseovervekt» for at fratreden skal finne sted. Til slutt nevner forarbeidene 

at det sannsynlige utfallet av oppsigelsessaken er relevant for om en arbeidstaker må fratre 

under sakens behandling.

 

Utover dette gir ikke forarbeidene ytterligere veiledning, og en må se hen til hvorledes be-

stemmelsen er tolket gjennom rettspraksis for å si noe si noe mer om hvilke momenter som 

er relevante og om de ulike momenters relative vekt.

Gjennom en svært rikholdig rettspraksis finner en betydelig veiledning om momentene som 

skal ligge til grunn for urimelighetsvurderingen eter § 15- 2.ledd. En rekke momenter er 

utmeislet og nyansert gjennom rettspraksis og bidrar således med et ikke uvesentlig tolk-

ningsbidrag. 

Nedenfor nevnes noen rettsavgjørelser som kaster lys over tolkningen.

 

84 Rt-1992-1547
85 Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s. 336.
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Spørsmålet  om  fratreden  må  vurderes  konkret  i  forhold  til  hver  enkelt  arbeidstaker.86 

Det faktum at det tar uforholdsmessig lang tid før rettens avgjørelse i oppsigelsessaken for-

eligger kan tillegges betydning, men det skal en del til for at dette skal vektlegges.87

Arbeidsgivers saksbehandling i forkant av oppsigelsen kan være et moment. Dersom denne 

har vært betryggende vil det kunne være et moment for fratreden og motsatt om den ikke 

har vært betryggende. 88

Stillingens art er et ytterligere moment. Uttalelser i rettspraksis om at det ved vurderingen 

vil få «vesentlig» betydning om arbeidstakeren har en ledende stilling i bedriften». 89 Dette 

momentet er parallelt med det som kom til uttrykk ovenfor under avskjedsvurderingen. 

3.3 Retten til å fortsette i stilling etter sjømannsloven

Sjømannsloven inneholder ingen tilsvarende regel som aml. § 15-11. Dette skiller seg ut fra 

det som gjelder oppsigelse og avskjed etter henholdsvis aml § 15-7 og sjml. § 19 for oppsi-

gelse og aml. § 15-14 og sjml § 15 for avskjed. En så i del 2 at reglene om oppsigelse og 

avskjed etter de to lovene etter ordlyden er gitt en annerledes utforming, og at bestemmel-

sene i den gjeldende sjømannsloven må tolkes i lys av spesielle hensyn som gjør seg gjel-

dende innen sjøfarten. Disse nyansene til tross, viste redegjørelsen at det materielle innhol-

det er svært likt. Når det nå dreier seg om retten til å stå i stilling, mangler arbeidsmiljø-

loven sin parallell i gjeldende sjømannslov. Det faktum at loven overhodet ikke inneholder 

en tilsvarende bestemmelse som i aml. § 15-11, representerer tilsynelatende et markant ma-

terielt skille mellom arbeidsmiljøloven og sjømannsloven.  

Sjømannen har ingen rett etter gjeldende sjømannslov til å bli stående i sin stilling under en 

rettssak om oppsigelsens gyldighet, slik tilfellet er etter aml. § 15-11.2.ledd. Det følger 

imidlertid av forarbeidene, at dersom en oppsigelse blir funnet usaklig av domstol kan sjø-

86 Rt-1993-1238
87 Rt-2000-739
88 Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s.239
89 Rt-1999-1998
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mannen kreve at den kjennes ugyldig.90 Gis sjømannen medhold etter rettens kjennelse, gir 

dette ham rett til å gjeninntre i sin stilling. Dette har den virkning at sjømannen først tas ut 

av sin stilling, og etter å ha fått medhold i søksmål rettet mot rederiet om gyldigheten av 

oppsigelsen, får sjømannen sitt arbeid tilbake. Dette viser at dersom sjømannen reiser slik 

sak, kan resultatet bli det samme som etter aml. § 15-11 2.ledd, under forutsetning av at ret-

ten finner oppsigelsen usaklig. Forskjellen ligger i at mens arbeidstakeren som hovedregel 

står i sin stilling under sakens gang, jfr. aml. § 15-11 2.ledd 1. punktum, tas sjømannen ut 

av stillingen inntil en kjennelse eventuelt erklærer oppsigelsen for usaklig. 

Argumentene for hvorfor lovgiver bevisst har valgt denne forskjellen som medfører et sva-

kere vern for sjømannen sammenlignet med arbeidstakere som omfattes av arbeidsmiljø-

loven, kan utledes av forarbeidene. Først og fremst pekes det på den sikkerhetsmessige 

risiko ved å ha en sjømann om bord mens det foreligger tvist om gyldigheten av ved-

kommende sjømanns oppsigelse. Forarbeidene uttaler at «det vil få klare sikkerhetsmessige 

konsekvenser» dersom en innfører tilsvarende rett til å stå i stillingen som etter gjeldende 

arbeidsmiljølov. «Grunnen for oppsigelsen vil ofte være å finne mangelfull skikkethet og 

dyktighet i arbeidet, tjenesteforsømmelser av alvorlig art, dårlig tilpasning til miljøet om 

bord m.v.». Videre hevder forarbeidene at det vil innebære «en betydelig sikkerhetsrisiko» 

å ha en oppsagt sjømann stående i sin stilling frem til en kjennelse foreligger. Det pekes i 

tillegg på det tar tid før en rettsavgjørelse foreligger. 91

Videre er fraværet av en regel som gir sjømannen en rett til å stå i sin stiling mens saken 

går for retten begrunnet i at: «En ikke egnet person vil kunne skape meget store problemer 

for de øvrige om bord». Her peker forarbeidene på det spesielle 24timers samfunnet som 

eksisterer i sjøfarten. I tillegg argumenteres det for at det ikke må gjøres mer attraktivt, av 

90 Ot.prp.nr.26 (1984-1985) s.4 

91 Ot.prp.nr.26 (1984-85) s 9-10. 
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hensyn til sjømannen å avskjedige ham, for da må han «av» skuta umiddelbart. 92Det siste 

argumentet kan nok også ses som et utslag av forholdsmessighetsprinsippet som ble pre-

sentert under del 2. 

Ovenfor kommer det frem at aml. § 15-11 mangler sitt motstykke i sjømannsloven. Dette 

skaper et inntrykk av at en sjømann ikke under noen omstendigheter har rett til å stå i sin 

stilling under sak om oppsigelsens gyldighet. Det er korrekt at sjømannsloven ikke opp-

stiller en slik rett, men reglene etter sjømannsloven suppleres her av de mer generelle reg-

lene om midlertidig forføyning i tvisteloven.93 Etter disse reglene kan en oppsagt sjømann 

kreve midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 34 om at han skal kunne stå i sin 

stilling inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse om gyldigheten av oppsigelsessaken 

mot ham. For å oppnå dette, må sjømannen godtgjøre at det foreligger slik sikringsgrunn 

som tvisteloven §§ 34-1 jfr. 34-2 gir anvisning på.  I tillegg til dette må sjømannen også 

sannsynliggjøre at oppsigelsen vil bli kjent ugyldig, jfr. tvisteloven § 34-2. Vilkårene etter 

§§ 34-1 og 34-2 må forstås som kumulative vilkår. 

Det foreligger ikke særlig mye rettspraksis vedrørende sjøfolks rett til å stå i stilling, men 

særlig én dom er illustrerende.94 Spørsmålet for retten var om sjømannen ved hjelp av reg-

lene om midlertidig forføyning kan gjennomtvinge å bli stående før det faller dom i saken. 

I denne avgjørelsen kommer lagmannsretten med uttalelser om hvorvidt oppsagt sjømann 

har rett til å fortsette i stillingen etter reglene om midlertidig forføyning. Retten kom til at 

selv om retten til å fortsette i stillingen etter oppsigelse, ikke reguleres av sjømannsloven, 

avskjærer det ikke midlertidig forføyning etter tvistelovens bestemmelser. Resultatet i sa-

ken ble riktignok at sjømennene som gjorde gjeldende slik rett, ikke ble gitt medhold, da de 

ikke hadde sannsynliggjort at de hadde en slik rett. Kravet ble på bakgrunn av dette forkas-

tet, og rederiet vant slik sett saken. 

92 Ot.prp.nr.26 (1984-1985) s.10 
93 Tvisteloven
94 NDS 1994 s.295 
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Lagmannsretten uttaler blant annet: «Sjømannsloven sier ikke noe om dette. Av det kan 

man ikke slutte at der ikke skal være noen slik rett». Videre at det ikke foreligger noe retts-

praksis, samt at forarbeidene til arbeidsmiljøloven ikke kaster lys over spørsmålet. Retten 

viser til de forarbeidene som ble nevnt ovenfor. I tillegg vises det til øvrige forarbeider som 

har relevans. «..med de spesielle forhold om bord i et skip, vil det i de fleste tilfeller med-

føre vanskeligheter om sjømannen skal fortsette i sin stilling til tvisten er avgjort»95

Lagmannsretten konkluderer med at den under tvil, slår fast at sjømannsloven ikke skal for-

stås slik midlertidig forføyning om rett til å fortsette i sin stilling ikke er utelukket.  

Drøftelsen ovenfor viser at det materielle stillingsvernet, når det kommer til retten til å 

fortsette i stillingen, er svakere fundert for sjøfolk med hjemmel i den alminnelige 

tvisteloven, enn den særskilte reguleringen i arbeidsmiljøloven.

3.4 Retten til å fortsette i stilling etter den foreslåtte skipsarbeidsloven

Utvalget har foreslått å innta en egen bestemmelse som regulerer retten til å fortsette i 

stillingen. Regelen kommer til uttrykk i sal. § 5-10.96 Regelen er gitt følgende utforming i 

forslaget til ny skipsarbeidslov: 

«§ 5-10 Rett til å fortsette i stillingen

(1)  Ved tvist  om et  arbeidsforhold  lovlig  er  brakt  til  opphør etter  reglene  i  §  5-6 kan 

arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter § 6-1. 

(2) Har arbeidstaker reist søksmål innen de frister som følger av § 6-2, kan retten etter krav 

fra arbeidstaker bestemme at arbeidstaker skal fortsette i stillingen under sakens behandling 

dersom den finner det klart urimelig at arbeidsforholdet ikke opprettholdes i dette tidsrom-

met.»

95 Inst.O.nr.46 (1984-1985) s.8
96 NOU 2012:18 s. 17
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Som fremstillingen i punkt 3.3. viser, oppstiller ikke gjeldende sjømannslov noen rett for 

sjømann til å fortsette i stillingen ved tvist om arbeidsforholdet lovlig er brakt til opphør 

etter sjml. § 19. Således representerer sal. § 5-10 en helt ny bestemmelse i den nye loven. 

Bestemmelsen fastsetter en betinget rett til å fortsette i stillingen mens det pågår tvist om 

hvorvidt det foreligger lovlig oppsigelse. Sal. § 5-10 består av 2. ledd, og de skal behandles 

hver for seg.

Det følger av utvalget at retten til å fortsette i stillingen etter sal. § 5-10 innebærer at ret-

tigheter og plikter som gjelder etter arbeidsavtalen fortsetter å gjelde til tvisten er avgjort.97 

Det samme utgangspunkt som lå til grunn for aml. § 15-11 om at arbeidstakeren har rett til 

å utføre funksjonene som følger av hans stilling, ligger til grunn for regelen her. 

Allerede her bør det nevnes at utvalget har foreslått å gi Nis-skip adgang til gjennom tariff-

avtale å fravike bestemmelsen.98 

3.4.1 Sal.§ 5-10 1.ledd- retten til å fortsette i sin stilling under forhandlinger

§ 5-10 1.ledd gir arbeidstakeren rett til å fortsette i stillingen mens det pågår forhandlinger 

etter sal. § 6-1.  Denne regelen samsvarer med aml. § 15-11 1.ledd, og skal forstås på til-

svarende måte. På samme måte som etter aml. § 15-11 1.ledd, kreves det ikke noe mer enn 

at arbeidstakeren møter på jobb på vanlig måte, for at han anses å ha gjort sin rett etter be-

stemmelsen gjeldende.

 

På lik linje med aml § 15-11 1.ledd, omfatter sal, § 5-10 1.ledd også det tilfelle at be-

stemmelsen er anvendelig også dersom gyldigheten av egen oppsigelse bestrides. Også 

etter sal. § 5-10 er det gjort unntak for blant annet avskjed. Som fremstillingen ovenfor i 

3.1 skildret, gjelder det etter gjeldende rett unntak fra hovedregelen om at retten til å 

fortsette i stiling ikke omfatter avskjedssaker.  Unntaket i sal. § 5-10 for avskjedssaker er i 

motsetning til arbeidsmiljøloven gjort absolutt. 
97 NOU 2012:18 s. 170
98 NOU 2012:18 s. 170
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3.4.2 Sal.§5-10 2.ledd- Retten til å fortsette i sin stilling etter forhandlinger

Annet ledd regulerer retten til å fortsette i stillingen etter at forhandlingene etter § 6-1 er 

avsluttet. I likhet med aml. § 15-11, sondrer sal.§ 5-10 første og annet ledd mellom 

henholdsvis retten til å stå i stiling mens forhandlinger pågår, og etter forhandlinger etter 

annet ledd. Ordlyden i andre ledd peker i retning av at også annet ledd er utformet med 

aml. § 5-11 som modell. Til forskjell fra første ledd, foreligger det her en forskjell av ikke 

uvesentlig art, nemlig at utgangspunktet er snudd. 

Etter hovedregelen, er det klare utgangspunkt etter aml. § 5-11 2.ledd at arbeidstakeren har 

rett til å fortsette i sin stilling, dersom søksmålet reises innenfor nærmere angitte frister. 

Etter samme bestemmelse kan retten bestemme at arbeidstakeren skal fratre stillingen 

under sakens behandling. Dette er betinget av at retten finner det «urimelig» at arbeidsta-

keren står i stillingen mens saken behandles. Som en kan utlede av sal. § 5-10 2.ledd, er 

som påpekt utgangspunktet det motsatte. Hovedregelen etter sal. § 5-10 2.ledd er dermed at 

arbeidstakeren ikke har rett til å fortsette i stillingen etter at forhandlingene er avsluttet. 

Skal arbeidstakeren innrømmes retten til å fortsette i sin stilling, er det første vilkåret at det 

er reist søksmål innenfor nærmere angitte frister. For det andre er det betinget av at arbeids-

takeren setter frem et krav om å fortsette i stillingen. I tillegg oppstilles det et vilkår om at 

retten må vurdere det som «klart urimelig» at arbeidsforholdet ikke opprettholdes i dette 

tidsrommet.

Det prosessuelle vilkåret, om overholdelse av søksmålsfrister, ser en at er det samme for at 

arbeidstakeren skal ha rett til å stå i stillingen, etter de to bestemmelsene. I tillegg, og dette 

er nytt i forhold til aml. § 15-11 2.ledd, er det et vilkår for at arbeidstakeren kan fortsette i 

sin stilling at det av arbeidstakeren fremsettes en begjæring til retten om at retten til å 

fortsette i stilling gjøres gjeldende. Disse to prosessuelle vilkår skal forstås i samsvar med 
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de parallelle kravene som følger av aml. § 15-11 2. ledd. Etter aml. § 5-11 er det et krav om 

at arbeidsgiveren må begjære at arbeidstakeren må fratre. 

Når det gjelder det materielle vilkåret for å få retten til å fortsette i stilling under sakens 

behandling, innebærer skipsarbeidsloven en annen materiell terskel. Dette kan utledes av 

ordlyden. Finner retten det «klart urimelig» at arbeidsforholdet ikke opprettholdes under 

sakens behandling, så er det materielle vilkåret oppfylt. Mens etter aml. § 11-5 2. ledd er 

det materielle vilkåret at arbeidstakeren ikke får fortsette i stillingen dersom retten finner 

det «urimelig» at han fortsetter i stillingen under sakens behandling.

 

Med utgangspunkt i ordlyden, tilsier alminnelig tolkning av den språklige forståelsen, at 

den materielle terskelen «klart urimelig» er en høyere terskel, som ikke fanger opp like 

mye som «urimelig» jfr. aml. § 5-11 2.ledd.  Dette fremgår uansett eksplisitt av utvalgets 

redegjørelse.99 Ved ikke å legge til grunn den samme ordlyden er dette et bevisst trekk fra 

utvalgets side. Utvalget legger til grunn at praksis etter aml. § 15-11 2.ledd 2.punktum vil 

være veiledende for rettens vurdering etter sal. § 5-10 2.ledd. Dette nyanseres ved at den 

materielle terskelen er hevet, idet det kreves mer enn interesseovervekt for at arbeidsta-

keren skal fortsette i stillingen. På denne måten innføres et kvalifisert urimelighetskrav.

Utvalget har lagt til grunn at det skal foretas en helhetsvurdering av arbeidsgivers og 

arbeidstakers interesser og behov.100 I vurderingen vil de samme momentene som er 

relevante etter aml. § 15-11 2.ledd om arbeidstakeren skal fratre, bli gjenstand for en total-

vurdering. Selv om utvalget legger til grunn at de samme momentene vil være relevante, 

poengterer utvalget at retten i sin vurdering i tillegg vil måtte ta hensyn til de særlige hen-

syn som (kan) gjøre seg gjeldende i skipsfart. Utvalget nevner eksplisitt den spesielle sik-

kerhetssituasjonen og utfordringen med å samarbeide på et skip. Disse hensyn kan tale mot 

at arbeidstakeren får rett til å fortsette i sin stilling. 

99 NOU 2012:18 s. 171
100 NOU 2012:18 s. 171
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3.5 En kort oppsummering for del 3 

3.5.1 Hvilke endring medfører skipsarbeidsloven i forhold til gjeldende rett for 

sjømann til å fortsette i stilling?

Redegjørelsen i punkt 3.4 viste at dersom sal. §5-10 blir vedtatt, vil det innebære en 

harmonisering av gjeldende rett etter arbeidsmiljøloven og sjømannsloven, hva gjelder ret-

ten til å fortsette i stilling under tvist om arbeidsforholdet lovlig er brakt til opphør.  

For sal. § 5-10 første ledds vedkommende innebærer denne at retten til arbeidstakere innen 

sjøfart til å fortsette i stilling, gis tilsvarende innhold som etter aml. § 5-11 1.ledd.  Sal. § 5-

10 2.ledd er utformet etter mønster av aml. § 5-11 2. ledd. Fremstillingen ovenfor viste at 

utgangspunktet er snudd i sal. § 5-10 2. ledd, i tillegg til at den materielle terskelen er hevet 

sammenlignet med aml. § 5-11 2. ledd 2. punktum. Bestemmelsene følger det samme 

prosessuelle mønster, og de samme momentene er gjenstand for en totalvurdering. For-

skjellen ligger i at særegne hensyn som bare gir seg utslag på sjøfartens område kan tale 

mot at arbeidsforholdet opprettholdes.

 

Kort oppsummert innebærer forslaget til ny skipsarbeidslov § 5-10 en betydelig harmonise-

ring av retten til å stå i stilling for arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven og den gjel-

dende sjømannslov. Selv om gjeldende sjømannslov ikke oppstiller en slik rett for sjømenn, 

viste fremstillingen av gjeldende rett i 3.3 at det for sjømenn gjelder en viss adgang til å 

fortsette i stillingen under tvist.  Sammenligner en sal. § 5-10 med sjømannsloven, så opp-

stiller bestemmelsen tilsynelatende en helt ny og hittil ukjent rett for sjømenn. Dette ny-

anseres og modifiseres gjennom tvistelovens regler som gir sjømenn en viss adgang til å 

fortsette i stilling under en sak etter reglene om midlertidig forføyning. 

Drøftelsen ovenfor viser med støtte i ulike rettskilder at forslaget om den nye reguleringen 

etter skipsarbeidsloven innebærer en n materiell styrking av sjøfolks rett til å stå i stillingen 

men tvist om gyldigheten av oppsigelsen pågår. Videre viste drøftelsen at selv om gjelden-

de sjømannslov ikke regulerer forholdet, er ikke retten til å kunne fortsette i stillingen av-
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skåret. De alminnelige regler om midlertidig forføyning kommer til anvendelse.  Selv om 

det ikke finnes relevant rettspraksis som slår fast at sjøfolk har denne retten etter 

tvistelovens regler, trekker forarbeidene og den omtalte rettsavgjørelsen fra NDS ovenfor, i 

retning at en slik rett ikke er utelukket.

3.5.2 De lege ferenda betraktninger knyttet til utvalgets forslag om å innta regelen 

om retten til å fortsette i stilling for arbeidstakere innen sjøfart. 

Regelen innebærer en effektivisering av oppsigelsesvernet, en forlengelse av oppsigelses-

vernet. Det er to parter som berøres av utfallet av rettens vurdering om arbeidstakeren skal 

få fortsette i stilling under tvist, nemlig arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Hensynet til 

arbeidstaker bør her veie tungt. Det er svært opprivende for den enkelte arbeidstaker å bli 

fjernet fra sin stilling, for så å bli gjeninnsatt i samme stillingen. I tillegg byr dette på den 

praktiske utfordring som forarbeidene gir anvisning på. Dersom en arbeidstaker tas ut av 

sin stilling mens tvisten behandles, og retten finner at oppsigelsen er usaklig, er altså 

virkningen at oppsigelsen er ugyldig, jfr. henholdsvis aml. § 15-12 1. ledd og etter sal. §5-

11 1. ledd. Sistnevnte er riktignok betinget av at arbeidstakeren begjærer oppsigelsen 

ugyldig. Det kan hende arbeidsgiver i mellomtiden har ansatt en ny i hans stilling. Dette vil 

medføre en praktisk ulempe for arbeidsgiver.

 

Det har bedre grunner for seg at arbeidstakeren forblir i sin stilling mens forhandlinger 

pågår, dersom det skulle vise seg at oppsigelsen uansett er usaklig. Skaden på arbeidsgiver-

siden er da mindre, og det kan synes å ha gode grunner for seg at risikoen for om oppsigel-

sen tilfredsstiller saklighetskravet bør ligge på arbeidsgiver. 

Situasjonen er mer sammensatt enn som så, og det kan anføres hensyn som taler mot en 

bedring av sjøfolks rett til å fortsette i stillingen. De hensyn som forarbeidende peker på, 

som drøftelsen ovenfor viser til, tegner et bilde av at det kan by på store utfordringer å ha 

en betent personalkonflikt om bord på et skip. Først og fremst kan dette begrunnes ut fra 
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sikkerhetsmessige hensyn. Sikkerhetshensyn bør veie tungt, og dette trekker i retning av at 

vedkommende sjømann ikke bør ha en slik rett til å fortsette i stillingen. Dette kan i alle fall 

innebære store utfordringer, da også av sikkerhetsmessig art. 

4 Oppsummering og noen vurderinger til oppgaven

4.1 Utviklingen av stillingsvernet. Har utviklingen gått for langt? Fra et 
nærmest ikke-eksisterende stillingsvern til et for sterkt stillinsgvern? 

Utgangspunktet for denne drøftelsen tas i den utvikling som har funnet sted i rettspraksis av 

stillingsvernet. I del 1 ble det vist til en dom fra 1935.101 Oppsigelse av arbeidstaker var 

ikke gjort betinget av noe materielt vilkår for en normal arbeidstaker. I 1936 ble det vedtatt 

et saklighetskrav ved oppsigelse i Norge. Dette representerte en helt ny rettsregel.  Det kan 

nevnes at Arbeiderpartiet kom til makten året før vedtagelsen av saklighetskravet. I en ny-

ere dom fra Høyesterett sies det at «Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver 

må kunne vise til gode grunner»102

 

Høyesterett  har  ikke stått  alene om å bidra til  en styrking av stillingsvernet  for norske 

arbeidstakere. Bondevik II-regjeringen foreslo, og fikk vedtatt en liberalisering av arbeids-

miljøloven, herunder stillingsvernet i 2005. Før loven trådte i kraft fikk den sittende regje-

ringen,  Stoltenberg  II,  vedtatt  en  reversering  slik  at  stillingsvernet  fra  før  2005  ble 

opprettholdt. Den sittende rødgrønne regjeringen (Stoltenberg II), har gjennom dette og yt-

terligere endringer styrket arbeidstakervernet.

 

I 3.5 kom det frem at forslaget til ny skipsarbeidslov innebærer en styrking av sjøfolks rett 

til å fortsette i stiling under tvist om oppsigelsens gyldighet. Utvalgets innstilling represen-

terer således siste skritt i styrkingen av stillingsvernet for sjøfolk.

 

I mediene kan en til stadighet, kanskje også med økt hyppighetsgrad stadig høre kritikk fra 

arbeidsgiversiden om at stillingsvernet ha gått for langt. En kan stille seg spørsmålet om 

101 Rt-1935-471
102 Rt-2009-685
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styrkingen av arbeidstakervernet går på bekostning av hensynet til arbeidsgiver og arbeids-

livets utvikling. Kan det sies litt sjablonmessig som at det før i tiden var for lett å si opp en 

arbeidstaker,  mens  det  er  lov  å  stille  spørsmålet  om  det  nå  er  for  vanskelig?  Denne 

introduksjonen danner utgangspunktet for drøftelsen nedenfor. 

4.2 Noen betraktninger

Kanskje er det slik at normene i samfunnet om synet på og viktigheten av et arbeid å gå til, 

har endret behovet for et sterkere stillingsvern.

 

I  et  internasjonalt  perspektiv  er  dagens verdensbilde  preget  av et  verdenssamfunn med 

stadig økt fortetning, voksende grad av internasjonalisering, herunder internasjonale kon-

vensjoner og knapphet på resurser. Denne knappheten bringer med seg økt konkurranse. En 

har de senere årene, sett en betydelig utvikling i at det importeres arbeidskraft utenfra til 

Norge. Til dels skyldes det EUs ønske om fri handel og det lovverket de har etablert for 

gjennomføringen  av  denne  visjonen.  En  arbeidstaker  møter  i  dag  et  langt  mer  kon-

kurransepreget og dynamisk arbeidsmarked enn tidligere.

 

Til inntekt for at synet på sysselsetting stadig blir viktigere, kan nevnes både vedtakelsen 

av Grunnloven § 110 og internasjonalt  gjennom fortalen til  ILO-konvensjonen nr.  168. 

Konvensjonen understreker viktigheten av at folk er sysselsatt,  men det er ikke bare det 

offentliges interesser det her siktes til. I tillegg sies det noe om en arbeiders behov for inn-

tekt, følelse av en sosial rolle og en følelse av å kunne bidra til samfunnet. 

4.3 En de lege ferenda vurdering av om det bør gjelde avvikende 
stillingsvernsregler basert på om en jobber på land eller til sjøs.

Med «avvikende» siktes det her det materielle, ikke terminologiske ulikheter. Del 2 og 3 

har fått fram at det er retten til å fortsette i stilling som er den store ulikheten etter gjelden-

de rett etter arbeidsmiljøloven og sjømannsloven. Når det gjelder denne rettigheten, spriker 

gjeldende lovgivning. Forslaget til  ny skipsarbeidslov retter opp denne skjevheten ved å 

harmonisere regelverket  for denne delen, og heve den materielle  retten for sjøfolk til  å 
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fortsette i stilling under tvist om oppsigelse. Derfor kunne relevansen i denne drøftelsen 

vært begrenset til å omfatte nettopp denne retten. Samtidig vises det til at det kan utledes 

både fra forarbeidene og rettspraksis at de spesielle sjørettslige hensyn spiller inn ved tolk-

ningen av det materielle innholdet både ved oppsigelse og avskjed. Selv om det materielle i 

utgangspunktet er likt,  tilsier  disse hensyn at tolkningen av saklighetskravet kan bli an-

nerledes etter sjømannsloven § 19 nr. 1.

Oppgavens del 2 og del 3 har vist at forslaget til ny skipsarbeidslov viderefører en materiell 

harmonisering av reglene etter arbeidsmiljøloven og sjømannsloven. En kan spørre seg om 

denne utviklingen er ønskelig og hvorfor den finner sted, herunder om de særegne hensy-

nene som opprinnelig begrunnet særregulering av sjøfolks rettsforhold med lik, foreligger i 

tilsvarende grad i dag.

I oppgavens 2.5, ble det pekt på hva som av forarbeidende og rettspraksis er ansett for å ut-

gjøre de spesielle sjørettslige hensynene. Det ble vist til at den spesielle sikkerhetssituasjo-

nen og at det eksisterer at 24-timers samfunn om bord på skip. Sentral i denne sammenhen-

gen er dommen som ble drøftet nærmere ovenfor i 2.5.103 I dommen antyder Høyesterett at 

de spesielle  sjørettslige hensyn som lå til  grunn for vedtagelsen av avvikende stillings-

vernsregler langt på vei er hvisket bort i dag. Til dette knyttes noen vurderinger.

 

Sikkerhetshensynet synes ikke å ha forsvunnet. Kanskje det ikke eksisterer i samme grad 

som tidligere, men det gjør seg klart gjeldende spesielle sikkerhetsmessige hensyn på skip. 

Skip er et begrep som inneholder store ytterpunkter. Det er stor forskjell på store tankere 

som utelukkende opererer i internasjonalt farvann, og eksempelvis Nesoddfergen i Oslo. 

Kanskje er det også et lite paradoks at arbeidstakere på en oljerigg i Nordsjøen omfattes av 

arbeidsmiljøloven, mens besetningen på nevnte Nesoddfergen omfattes av gjeldende sjø-

mannslov? Fra eksempelet ovenfor, gjør muligens de spesielle sjørettslige hensynene seg 

gjeldende  i  sterkere  grad  for  arbeidstakerne  på  oljeriggen.  Dette  kan  fremstå  noe 

paradoksalt.

103 Rt-2010-202 
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Mye kan tyde på at arbeidslivet om bord på skip stadig minner mer om arbeidslivet på land. 

Her gis noen synspunkter til inntekt for en slik påstand.

 

Den teknologiske utviklingen har ført til at store avstander ikke nødvendigvis er så store 

lengre. I dag er telefondekning og trådløst nett en ting de fleste tar for gitt, selv etter hvert 

også i luftfarten. Det særegne hensynet om at en sjømann er lenge borte, og isolert fra sin 

familie, har på bakgrunn av dette mindre betydning enn på eksempelvis 70-tallet.

Drøftelsen ovenfor belyser at de særegne sjørettslige hensyn som tidligere begrunnet avvi-

kende materielt  innhold av stillingsvernreglene  mellom arbeidsmiljøloven og sjømanns-

loven, antakeligvis ikke eksisterer i samme utstrekning som det forarbeidene gir anvisning 

på. Sett fra et de lege ferenda perspektiv, kan utviklingen i retning av stadig mindre materi -

elt sett avvikende regler mellom arbeidsmiljøloven og reguleringen av regelverket for sjø-

folk, synes å ha gode grunner for seg. 

5 Register
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