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1 INNLEDNING 
 
1.1 Kort presentasjon av oppgavens tema 
 

Oppgavens tema er en redegjørelse av arbeidstakers plikter og rettigheter ved kon-
kurs etter gjeldende rett, med spesielt vekt på lønnsgarantiordningen. 
 
Jeg vil redegjøre for den ansattes rettsstilling i en bedrift som går konkurs, tvangs-
avvikles eller tvangsoppløses, og hva den enkelte ansatte kan kreve å få dekket 
gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. I denne forbindelse er det nødvendig å 
se lønnsgarantiloven1 i sammenheng med dekningsloven § 9-32.  
 
Jeg vil også redegjøre for og gi eksempler på type krav som ikke dekkes gjennom 
lønnsgarantiordningen.   
 
Ansatte i et konkursrammet selskap er en sårbar gruppe kreditorer i et bo. Arbeids-
takere som jobber i et konkursrammet selskap kan oppleve brått og uten forvarsel å 
miste sitt arbeid, og det som for de fleste er en viktig inntektskilde. Jeg vil belyse 
hvilke plikter den ansatte selv har for å sørge for dekning av eventuelle utestående 
krav overfor tidligere arbeidsgiver, hvordan den ansatte skal gå frem, herunder søk-
nadsprosessen og dokumentasjonskravet i henhold til lov om lønnsgaranti.  
 
I tillegg redegjøres det spesielt for den endring som ble vedtatt ved endringslov av 
13. desember 2013 nr. 1053 i lønnsgarantiloven § 1 og som trådte i kraft 1. januar 
2014, og dens virkninger. Endringer i andre lover som følge av endringsloven omta-
les ikke. Endringsloven er ved denne avhandlingens levering den siste endringen i 
loven og gjaldt lønnsgarantilovens § 1. Lovendringen medførte store endringer i hva 
den ansatte kan ha krav på å få dekket av lønn i oppsigelsestid etter konkursåpning 
samt opptjente feriepenger før konkursåpning. Bakgrunnen for endringen var et 
ønske om innsparing av de totale utbetalinger av lønnsgarantimidler. I tillegg vur-
derte Arbeids- og sosialdepartementet det til at endringen ville fungere som et ”eks-
tra incitament for arbeidstakerne til raskt å komme over i nytt arbeid”, da endringen 
i stor grad begrenset den enkelte ansattes rett til dekning av lønn etter konkursåp-
ning.  

                                                
1  Lov av 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. 
2  Lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett 
3  Lov av 13. desember 2013 nr. 105 om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotte-

ringsloven og folketrygdloven 
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Det ble anslått at endringen ville føre til en årlig innsparing på ca. 186 millioner 
kroner og at forenklingen av regelverket ville effektivisere både bostyrers og for-
valtningens behandling av søknader om lønnsgaranti.4  
 
Jeg vil også forsøke å se og vurdere om endringene faktisk har ført til en innsparing 
av de totale årlige utbetalingene som før endringen var høye, om det har lettet be-
handlingen av lønnskrav samt om arbeidstaker fortsatt har et tilfredsstillende vern 
gjennom lønnsgarantiordningen med hensyn til dekning av sine eventuelle uteståen-
de krav overfor tidligere arbeidsgiver.  

 
1.2 Rettskilder 
 

Arbeidstakerens rett til lønnsgarantimidler reguleres av Lov av 12. desember 1973 
nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (lønnsgarantiloven)5. I tillegg 
til lønnsgarantiloven er det utarbeidet og vedtatt en utfyllende lønnsgarantiforskrift.6  

 
I de tilfellene der det gis dividende til et konkursbos kreditorer og fordringshavere 
gjelder reglene for kravenes prioritet i Lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringsha-
vernes dekningsrett (dekningsloven)7 kapittel 9. Arbeidstakeres krav på arbeidsve-
derlag er hjemlet i § 9-3 som omhandler de fortrinnsberettigede fordringer av første 
klasse – så fremt kravene oppfyller lovens vilkår for å oppnå denne prioriteten. An-
sattes krav har således prioritet foran andre kreditorers krav – unntatt de kravene 
som er ansett som massekrav etter dekningslovens § 9-2. 
 
Spesielle bestemmelser med hensyn til hva en ansatt har krav på, blant annet i hen-
hold til Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(heretter arbeidsmiljøloven)8 og Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie (heretter fe-
rieloven)9, vil bli vist til der hvor det er relevant.  
 
Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere EUs rådsdirektiv. Spe-
sielt relevant for denne oppgaven er Insolvensdirektivet ettersom det oppstiller en 
rekke krav til den norske lovgivningen med hensyn til beskyttelse av arbeidstakere 

                                                
4  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3 
5  Lov av 14. desember 1973 nr. 61om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.  
6  Forskrift av 28. oktober 1998 nr. 999 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v 
7  Lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett  
8  Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.  
9  Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie  
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som rammes av konkurs hos arbeidsgiver.10 Også direktivet som angir arbeidsgivers 
plikter og en arbeidstakers rett på skriftlige opplysninger om arbeidsforholdet er re-
levant i denne sammenheng.11 
 
Det finnes lite faglitteratur som primært handler om lønnsgarantiordningen. De fles-
te fagbøker innen insolvens og arbeidsrett har inntatt noe om lønnsgarantiordningen 
og særlig om de ansattes stilling ved en virksomhets konkurs og prioriteten til de an-
sattes krav. Det vil henvises til noe faglitteratur og enkelte fagartikler.  
 
NAV Lønnsgaranti har på sine nettsider publisert mye og god informasjon som er 
skrevet med tanke på at det skal leses av de ansatte selv. I tillegg er det publisert eg-
ne sider med informasjon rettet mot bostyrere som skal behandle lønnskrav12, blant 
annet en veiledning til bruk for bostyrer ved behandling av lønnskrav, informasjon, 
orienteringer og rutineskriv.  
 
De fleste lønnsgarantisøknader avgjøres av forvaltningen selv. Dersom en arbeids-
taker er uenig i NAV Lønnsgarantis vedtak etter første behandling kan vedtaket på-
klages. Dersom søkeren klager behandles også klagen i første omgang av NAV 
Lønnsgaranti som kan endre sitt første vedtak. Finner NAV Lønnsgaranti at de vil 
opprettholde sitt første vedtak sendes klages videre til Arbeids- og sosialdeparte-
mentet. Jeg kommer tilbake til mer om dette under punkt 4.9. Det finnes således lite 
praksis fra norske domstoler om lønnsgaranti og lønnsgarantiordningen ettersom få 
saker bringes inn for domstolen. Der hvor det er funnet relevant rettspraksis er det 
henvist til slike avgjørelser.  
 

1.3 Oppgavens videre fremstilling 
 

I oppgavens del to redegjøres det for selve lønnsgarantiordningen, herunder formål, 
ansvar for og forvaltning av selve ordningen. Jeg vil her klargjøre hvem som omfat-
tes av lønnsgarantiordningen og hvem som har rett på utbetaling av lønnsgaranti-
midler.  
 
Del tre vil fokusere på ”gangen” i en konkurs for den ansatte og på bostyrers og den 
ansattes egne plikter og ansvar ved søknad om lønnsgarantimidler. 

                                                
10  Se punkt 2.1.2 
11  Se punkt 3.2.2 
12  NAV.no Lønnsgarantiordningen 
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I del fire redegjøres det for hvilke krav som kan oppnå dekning gjennom lønnsga-
rantiordningen og hvilke krav som faller utenfor, frister og regler om lønnsgarantis-
økerens klageadgang.  
 
I del fem vil jeg redegjøre for endringen i lønnsgarantiloven i 2014 samt hvilken ef-
fekt dette har hatt på de totale utbetalingene og den enkelte ansattes vern og rettig-
heter ved konkurs. Jeg vil i denne delen forsøke å se om lovendringen har hatt den 
effekt som var antatt.  
 
Del seks er oppgavens avsluttende bemerkninger hvor jeg vil forsøke å se og vurde-
re om gjeldende regelverk fungerer som ønsket og om ansatte som rammes av kon-
kurs har tilstrekkelig vern slik lovverket er utformet i dag. 
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2 LØNNSGARANTIORDNINGEN 
 
2.1 Generelt om lønnsgarantiordningen 
 
2.1.1 Formålet med lønnsgarantiordningen 

Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som sørger for at dekningsberettigede 
krav fra ansatte som har utestående krav overfor arbeidsgiver grunnet arbeidsgivers 
konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling eller tvangsoppløs-
ning, offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.13 Som samlebegrep 
vil ordet ”konkurs” bli brukt videre i denne oppgaven da reglene for krav ved disse 
ulike typene for boåpning er like. Ved konkurs ”…taper skyldneren retten til å råde 
over de eiendeler som omfattes av konkursbeslaget”14. ”Konkursen tjener til å gi 
skyldnerens fordringshavere i sin alminnelighet (kreditorfellesskapet) dekning ved 
at skyldnerens formue omgjøres i penger og fordeles forholdsmessig mellom 
fordringshavere”15 etter en gitt prioritet. Hvilke ulike typer krav som kan oppnå 
dekning gjennom lønnsgarantiordningen kommer jeg tilbake til i oppgavens del fire. 
 
Lønnsgarantiordningen ble opprettet i 1973 og trådte i kraft fra 1. januar 1974. Bak-
grunnen for opprettelsen var henstilling fra Nordisk Råd til regjeringene i Danmark, 
Finland, Island og Norge om å ”gennemføre et tilfredsstillende løngarantisystem ved 
konkurs”16. Ordningen ble utredet i NOU 1972:2017. Sverige hadde allerede vedtatt 
et lønnsgarantisystem i 1970 som ble finansiert gjennom innkreving av en arbeids-
giveravgift. Et alternativ til ordningen ville være en ytterligere utvidelse av ansattes 
fortrinnsrett for dekning av sine krav, noe som ville føre til en tilsvarende mindre 
dekning til de øvrige alminnelige fordringsklassene. Utvalget pekte på at denne løs-
ningen ville gå hardt utover disse øvrige kreditorene og at det var viktig at man ikke 
gikk for langt i den retningen. Se punkt 2.1.4 for mer om finansieringen av ordning-
en. Ot.prp. nr. 67 (1972-1973)18 gikk inn for opprettelse av en statlig lønnsgaranti-
ordning. Behandlingen av proposisjonen ble utsatt og på ny fremmet for Stortinget 
gjennom Ot.prp. nr. 9 (1973-1974)19. Denne ble vedtatt.  

 

                                                
13  NAV.no NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti - kontorinformasjon 
14  Moe (2007) s. 97 
15  Andenæs (2009) s. 10 
16  Nordisk Råds rekommandasjon nr. 30/1971 
17  NOU 1972:20 
18  Ot.prp. nr. 67 (1972-1973)  
19  Ot.prp. nr. 9 (1973-1974) 
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Lønnsgarantiloven trådte deretter som nevnt i kraft 1. januar 1974. Norge fulgte 
dermed etter sine naboland; Sverige hadde allerede innført lønnsgarantiordning i 
1971, Danmark i 1972  og Finland i 1973.  
 
Da lønnsgarantiordningen ble innført antok man at de årlige utgiftene ville være 
mellom 10-15 millioner, i datidens kroneverdi.20 Omregnet til kroneverdien i 2016 
ville dette ha utgjort 65-98 millioner kroner. I oppgavens punkt 2.1.5 kommer jeg 
tilbake til statistikk over faktiske utbetalinger, som i lys av antakelsene i 1972 er 
svært interessante.  

 
Lønnsgarantiordningen sikrer at ansatte med utestående krav kan få hele eller deler 
av sine krav dekket selv om konkursboet selv ikke har midler til å dekke de ansattes 
krav. Ordningen setter dermed de ansatte i en særstilling som kreditorer i et kon-
kursbo ettersom dekningen av krav ikke er betinget av at det finnes midler i selve 
boet til å dekke disse kravene. Ansattes krav vil også kunne utbetales raskere gjen-
nom lønnsgarantiordningen enn utbetaling av eventuell dividende ved avslutning av 
bobehandling.  
 
Bostyrer plikter omgående å utbetale godkjente lønnsgarantimidler til de ansatte21. 
De ansatte må dermed ikke vente til bobehandlingen er ferdig før en eventuell utbe-
taling. Dette sikrer at den ansatte får et eventuelt krav utbetalt så raskt som mulig og 
så ”normalt som mulig”, så tett opp til normal forfallsdato – avtalt lønningsdag - for 
lønnsutbetaling som vanlig. Dette vil naturligvis kunne ha stor betydning for den 
enkelte ansatte som plutselig står uten arbeid og mister sin inntektskilde. 
 
For å kvalifisere for innvilgelse av dagpenger under arbeidsløshet gjelder en rekke 
vilkår hvor spesielt vilkåret om en tidligere minimumsopptjening gjør at mange ikke 
kvalifiserer til ordningen. I Lov av 28.02.1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlo-
ven) § 4-422 er det krav med hensyn til en minsteinntekt på minimum 1,5 ganger 
folketrygdens grunnbeløp (G), eller minst 3G i løpet av de siste tre avsluttede kalen-
derårene. For dekning av utestående krav gjennom lønnsgarantiordningen er det 
ingen krav til størrelse på tidligere opptjening.  
 

                                                
20  Ot.prp. nr. 9 (2004-2005) s. 24 
21  Forskrift av 28. oktober 1998 nr. 999 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. § 5-5 nr. 1 
22  Lov av 28.02.1997 nr. 19 om folketrygd § 4-4 
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2.1.2 Insolvensdirektivet 
Rådsdirektiv 2008/94/EF om beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle arbeidsgivers 
konkurs23 (også kjent som insolvensdirektivet) krever at alle EU/EØS-land oppretter 
en ”garantiinstitusjon, som sikrer berørte arbeidstakere utbetaling av utestående 
krav”24. Direktivet er en kodifisert versjon av det opprinnelige insolvensdirektivet 
fra 198025. Norge hadde allerede innført en lønnsgarantiordning, men lovgivningen 
er siden opprettelsen tilpasset insolvensdirektivet ettersom EØS-avtalens26 artikkel 7 
forplikter medlemsstater til å implementere og gjennomføre EØS-forordninger og 
EØS-direktiv i lovgivningen.  
 
Insolvensdirektivet angir en rekke minstekrav med hensyn til arbeidstakernes be-
skyttelse og dekning av utestående krav ved insolvens; Norge stiller dermed fritt 
med hensyn til å gi arbeidstakerne bedre vilkår enn det direktivet har satt som et mi-
nimumskrav.  
 
Artikkel 3 i direktivet lyder som følgende: 
 
”Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at garantiinsti-
tusjonene, med forbehold for artikkel 4, garanterer utbetaling av arbeidstakernes 
utestående krav i henhold til arbeidsavtaler eller arbeidsforhold, herunder utbeta-
ling av sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold dersom dette er fastsatt i nasjo-
nal lovgivning. 
 
De utestående lønnskravene som garantiinstitusjonen overtar, skal være opptjent 
innenfor en periode før og/eller eventuelt etter en dato som er fastsatt av medlems-
statene.”27 
 
Direktivet gir med det medlemsstaten relativt frie tøyler til å selv utarbeide regler 
for garantiordningen. Direktivet setter likevel som krav at garantiordningen mini-
mum skal dekke lønn i tre måneder, jf. direktivets artikkel 4 nr. 2.  
 

                                                
23  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF av 22. oktober 2008 om vern av arbeidstakere ved arbeidsgi-

verens insolvens 
24  2008/94/EF fortalen nr. 3 
25  Rådsdirektiv 80/987/EØF av 20. oktober 1980 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vern av 

arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens 
26  Avtale om Det økonomiske europeiske samarbeidsområdet (EØS) av 2. mai 1992 
27  2008/94/EF Artikkel 3 
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Den norske ordningen oppfyller og er bedre enn direktivets minstekrav på de tre 
måneder som minst må dekkes – idet lønnsgarantiordningen i dag har en grense på 
inntil seks måneders dekning av utestående lønn.28 
 
Direktivet gir medlemsstatene anledning til fritt å sette et tak på hvor mye som kan 
kreves dekket gjennom garantiordningen, så fremt dette ikke settes til et lavere nivå 
enn det som ”er sosialt forenlig med det sosiale formålet med dette direktiv”29. I 
Norge utgjør dette taket 2G30. EU-domstolen har fremhevet at denne grensen må 
kunne tolkes strengt og restriktivt – grensen må kun garantere for en minimumsbe-
skyttelse av arbeidstakere31. 
 
Jeg vil i oppgavens kapittel seks komme tilbake til om ansatte har et tilstrekkelig 
vern gjennom de gjeldende regler.  
 
Norsk lovgivning har tidligere hatt regler som har vært i strid med direktivet. I EU-
domstolens sak C-435/1032 ble spørsmål om medlemsstatene kunne sette som krav 
for dekning av lønnskrav i oppsigelsestid, etter konkursåpning, at de ansatte var re-
gistrert som arbeidssøkere behandlet. Den tidligere bestemmelsen i lønnsgarantifor-
skriften § 3-3 satte som krav at arbeidstakere, for å kunne få dekket krav opptjent et-
ter konkursåpning, senest innen 14 dager etter konkursåpning meldte seg som ar-
beidssøker hos NAV. EU-domstolen fastslo at medlemsstaten ikke kunne stille dette 
som krav for å oppnå dekning av lønnskrav opptjent etter konkursåpning, da dette 
ville være i strid med direktivets Artikkel 4 som uttømmende setter de begrensning-
er det er anledning til.  
 
Endringen var således en direkte følge av EU-domstolens avgjørelse og Norge fikk 
to måneders frist for å endre regelverket slik at det ble i tråd med domsavgjørel-
sen33. Lønnsgarantiordningens endringer gjennom tidene har flere ganger vært en 
følge av endringer i insolvensdirektivet. I 2002 ble det i endringsdirektivet34 slått 
fast at det ikke var mulig for medlemsstatene å holde tillitsmenn, styremedlemmer 
og daglige leder utenfor dekning gjennom lønnsgarantiordningen slik det norske 

                                                
28  Se punkt 4.7.2.2. 
29  2008/94/EF Artikkel 4 nr. 3 
30  Se punkt 4.7.1. 
31  Bains (2013) kap. 2.35 
32  C-435/10 J.C. van Ardennen v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
33  Brev fra ESA vedrørende C-435/10 datert 12.02.2014 
34  2002/74/EF 
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lovverket på den tiden gjorde. Det norske lovverket ble deretter endret og lønnsga-
rantiforskriftens § 3-3 ble opphevet 28.03.201435.  
 

2.1.3 Ansvar for og forvaltning av lønnsgarantiordningen 
Lønnsgarantiordningen blir forvaltet av NAV Lønnsgaranti som ligger under Ar-
beids- og velferdsdirektoratet (NAV) – navnet stammer fra det tidligere navnet Nye 
arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsetaten skal, i henhold til Regje-
ringens egen faktaside ”bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende 
arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.”36 Arbeids- og velferdsdirektoratet 
ligger under Arbeids- og sosialdepartementet.   
 
Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan departementet og direktoratet er organi-
sert:  
 

 
 

2.1.3.1 Arbeids- og sosialdepartementet 
Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, 
arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.37 Departementet har mange oppgaver, herunder 
å utføre forvaltningsoppgavene som faller inn under vedkommende departement, å 
styre og følge opp underliggende virksomheter – som NAV – og å være klage- og 

                                                
35  Forskrift av 28. mars 2014 nr. 354 om endring i forskrift om statsgaranti for lønnskrav ved  konkurs m.v. 
36  Regjeringen.no Etater og virksomheter under Arbeids- og sosialdepartementet  
37  Regjeringen.no Arbeids- og sosialdepartementets  
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overprøvingsinstans for saker som er behandlet i underliggende etater.38 Mer om 
klageadgangen og hvordan den fungerer kommer jeg tilbake til i oppgavens punkt 
4.9.  
 
Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom sine oppgaver ansvar for lønnsgaranti-
regelverket39. 
 

2.1.3.2 NAV Lønnsgaranti 
NAV Lønnsgaranti er en egen avdeling under NAV Arbeid og ytelser. NAV Arbeid 
og ytelser utfører saksbehandlingen for ulike trygdeytelser, herunder lønnsgaranti. 
 
NAV Lønnsgaranti har to kontorer, henholdsvis i Oslo og Vardø. Alle lønnsgaranti-
søknader fra ansatte behandles ved disse to kontorene, etter at de er mottatt og kon-
trollert av bostyrer.  Det arbeidet 49 hel- og deltidsansatte personer ved de to konto-
rene40 ved innlevering av denne oppgaven. Ved at søknader fra hele landet kun be-
handles ved to kontorer sikrer det i større grad mot geografisk og annen forskjells-
behandling idet kompetansen er samlet på to steder slik at utgangspunktet/kriterier 
for behandling av søknader burde være relativt likt.  
 
Den ansatte fremmer eventuelle lønnskrav til bostyrer som mottar kravet på vegne 
av konkursboet, så fremt kravet fremmes innen fristene i lønnsgarantiforskriften § 3-
4. Mer om søknadsfrister er redegjort for i punkt 3.2.3. Kravet behandles og kontrol-
leres av bostyrer som tar stilling til kravet før bostyrer innstiller kravet som helt, 
delvis eller ikke dekningsberettiget og oversender sin innstilling til NAV Lønnsga-
ranti. NAV Lønnsgaranti fatter vedtak etter en gjennomgang av kravet som er inn-
sendt av bostyrer.  
 
Enkle krav – søknader som bare krever lite kontroll av NAV Lønnsgaranti og som 
omtales som ”kurante” krav – skal behandles ferdig innen to måneder fra mottak. 
Søknader som krever ytterligere kontroll før vedtak kan fattes, skal bli behandlet in-
nen fire til fem måneder. I enkelte tilfeller kan behandlingen ta enda lengre tid. 
Saksbehandlingstiden hos NAV Lønnsgaranti kan også øke hvis antall konkurser 
øker betydelig.41  
 

                                                
38  Regjeringen.no Ansvarsområdet og oppgaver i Arbeids- og sosialdepartementet 
39  Regjeringen.no Lønn når virksomheten går konkurs (lønnsgaranti) 
40  Nilsen (2017) 
41  NAV.no Saksbehandlingstider i NAV 
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Ansatte som oppfyller vilkårene for dagpenger ved arbeidsløshet kan søke om for-
skutterte dagpenger som utbetales direkte fra NAV til arbeidstaker før NAV Lønns-
garanti har ferdigbehandlet søknaden om lønnsgaranti.42 Dette er likevel ikke ordi-
nære dagpenger som man kan ha krav på når man står uten arbeid, men forskutterte 
lønnsgarantimidler. Hvis både forskutterte dagpenger og lønnsgarantimidler blir 
godkjent for samme tidsperiode vil bostyrer motregne dette før utbetaling av lønns-
garantimidler slik at den enkelte ansatte ikke får dobbelt betalt for enkelte perioder. 
De forskutterte dagpengene blir dermed trukket fra de godkjente lønnsgarantimidle-
ne og tilbakebetalt til NAV før utbetaling til søker.  

 
2.1.4 Finansiering av lønnsgarantiordningen 

Lønnsgarantiordningen finansieres gjennom innbetaling av arbeidsgiveravgift. Ord-
ningen får midler til utbetaling over statsbudsjettet. Finansieringen er hjemlet i fol-
ketrygdlovens § 23-143, jf. lønnsgarantiloven § 244. Arbeidsgiveravgiften er en av-
gift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av 
folketrygden. Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert og varierer derfor i 
størrelse ut fra hvilken sone kommunen som arbeidsgiver driver virksomhet i tilhø-
rer45. Den regionale differensieringen anses å være et distriktspolitisk tiltak gjennom 
lavere sats for bedrifter beliggende i mindre sentrale områder.  

 
Enkelte typer arbeidsforhold er ikke arbeidsgiveravgiftspliktige. Dekning av krav 
fremsatt av ansatte som omfattes av denne typen arbeidsforhold faller utenom 
lønnsgarantiordningen og dekkes ikke. Jeg kommer nærmere tilbake til hvilke type 
arbeidsforhold dette gjelder under punkt 2.2.1.  
 
Ved at NAV Lønnsgaranti har regressrett etter lønnsgarantiloven § 6 og trer inn i 
arbeidstakerens krav ved dekning av disse, sikrer man at lønnsgarantiordningen ikke 
kan brukes som en ”driftsstøtte”. Det samme gjelder ved en eventuell virksomhets-
overdragelse – overdragelse av en virksomhet eller del av en virksomhet til en an-
nen arbeidsgiver46 – NAV Lønnsgaranti kan rette regresskrav for utbetalte lønnsga-
rantimidler til tidligere ansatte i det konkursrammede selskapet overfor ny eier. Jeg 
går ikke nærmere inn på reglene for virksomhetsoverdragelse i denne oppgaven.  

                                                
42  Forskrift av 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 2-1 
43  Folketrygdloven § 23-1 
44  Lønnsgarantiloven § 2 
45  Skatteetaten.no Arbeidsgiveravgift 
46  Lov av 17.06.2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.  
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2.1.5 Statistikk 
De økonomiske rammene for lønnsgarantiordningen skisseres i de årlige tildelings-
brevene til Arbeids- og velferdsdirektoratet som sendes ut etter statsbudsjettet er be-
handlet og vedtatt i Stortinget.47 Totalt utgjør utbetalingene gjennom folketrygdens 
ytelser over én tredjedel av det totale statsbudsjettet.48 
 

2.1.5.1 Budsjetterte lønnsgarantimidler 
De totale lønnsgarantiutbetalingene vil gjerne følge samfunnets konjunkturer. I ned-
gangstider med mange konkurser vil det naturlig nok være flere ansatte som mister 
arbeidet sitt på grunn av konkurs og derfor har krav mot tidligere arbeidsgiver, som 
vil kunne kreves dekket gjennom lønnsgarantiordningen. Antall konkurser vil like-
vel ikke nødvendigvis være en god pekepinn på hvor mange arbeidstakere som mis-
ter arbeidet på grunn av konkurs da et selskap kan ha alt fra ingen til svært mange 
ansatte. Total utbetaling av lønnsgarantimidler kan derfor være fra kroner null til 
flere millioner i det enkelte konkursbo da dette vil avhenge av antall ansatte, antall 
ansatte som har krav mot selskapet, hvilke type krav den enkelte ansatte har, størrel-
se på kravene samt andre faktorer. 
 
De siste fem årene er det budsjettert med følgende tall for antatte utbetalinger gjen-
nom lønnsgarantiordningen i statsbudsjettet:49 
 
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Budsjetterte 
lønnsgarantimidler 

585 
mill. 

705 
mill. 

707 
mill. 

710 
mill. 

860 
mill. 

975 
mill. 

Budsjettert  
dividende 

140 
mill. 

150 
mill. 

180 
mill. 

187 
mill. 

205 
mill. 

220 
mill. 

 
For 2017 er det bevilget 975 millioner kroner til lønnsgarantiordningen og antatt at 
det vil komme inn 220 millioner kroner i dividende. Økningen er markant fra år til 
år, men den prosentvise økningen i antatte utbetalinger er lavere fra 2016 til 2017 
enn den var fra 2015 til 2016. Antatt økning fra 2015 til 2016 var 21,13 % mens 
man i 2917 har økt budsjettposten med 13,37 %. 
 

                                                
47  Regjeringen.no Tildelingsbrev og årsrapportar  
48  NAV.no NAV i tall og fakta 
49  Regjeringen.no Tildelingsbrev og årsrapportar 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017  
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Tildelingsbrevene viser at budsjettposten lønnsgaranti har hatt en økning på ca. 67 
% fra 2012 til 2017, mens budsjettert tilbakebetaling av dividende har økt med ca. 
57 %. Budsjetterte utgifter har dermed økt mer enn antatt tilbakebetaling av divi-
dendeinntekter. Den antatte prosentvise dividendeandelen har derimot sunket noe; 
fra ca. 24 % i 2012 til 22,5 % i 2017.  

 
Statens mulighet for å få tilbakebetaling i form av dividende vil variere i stor grad 
fra konkursbo til konkursbo – blant annet avhenger dette av hvorvidt boet har frie 
aktiva – som fast eiendom, varelager, utestående fordringer, bankkonti mv. som ik-
ke er pantsatt og som bostyrer derved kan og får realisert eller inndrevet. Tilbakebe-
taling vil også avhenge av størrelsen på eventuelle massekrav og boets omkost-
ninger, som dekkes før øvrige krav etter dekningslovens § 9-2. 
 

2.1.5.2 Konkursåpninger 
Antall åpnede konkurser har de siste fem årene vært relativt jevnt, med unntak av en 
større økning fra 2012 til 2013. Fra 2015 til 2016 var det en liten nedgang. 
 
Tabellen nedenfor viser antall konkurser de siste 5 år50: 
 
År 2012 2013 2014 2015 2016 
Antall konkurser 3 814 4 564 4 803 4 462 4 544 
 
Som tabellen viser var det er kraftig økning i konkurser fra 2012 til 2013, men etter 
dette har tallet vært forholdsvis stabilt. Tabellen inneholder ikke tall fra tvangsopp-
løsninger eller tvangsavviklinger da Statistisk sentralbyrå ikke inkluderer disse i sin 
statistikk. 
 

                                                
50  SSB.no Tabell 09694 ” Opna konkursar” (tall for de siste fem år)  
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Konkursregisteret har på forespørsel gitt følgende opplysninger om antall boavslut-
ninger de tre siste år samt hvor mange av disse som ble avsluttet med utbetaling av 
dividende til kreditorer51: 
 
År 2014 2015 2016 
Antall konkursbo avsluttet 5 686 5 397 4 321 
Innstillingsbo 4 553 4 460 3 889 
Dividendebo 982 785 282 
Andre typer avslutning 151 152 150 
Antall dividendebo i prosent 17,3 % 14,5 % 6,5 % 
 
Statistikken sier ikke noe om hvor stor dividenden var i boene hvor det faktisk ble 
utbetalt dividende. Dette kan være alt fra full dekning av alle krav, full dekning av 
fortrinnsberettigede fordringer av første klasse og/eller uprioriterte krav til noen få 
prosents dekning av kun førsteprioriterte krav. Det siste er det mest vanlige. ”Andre 
typer avslutning” kan for eksempel være tilbakelevering av bo til skyldner.  
 
Statistikken viser således at det er forholdsvis liten del av boene som avsluttes med 
dividendeutbetalinger.  
 

2.1.5.3 Faktisk utbetaling av lønngarantimidler 
NAV Lønnsgarantis faktiske utbetaling av lønnsgarantimidler og faktisk tilbakebe-
talt dividende fremkommer av tabellen nedenfor:52 
 
År 2012 2013 2014 2015 2016 
Total utbetaling av 
lønnsgarantimidler 

798 mill. 820 mill. 769 mill. 788 mill. 787 mill. 

Dividende 195 mill. 453 mill. 179 mill. 172 mill. 152 mill. 
Dividende i % 24,44 % 55,24 % 23,28 % 21,83 % 19,31 % 
Antall søkere 26.206 28.405 23.696 26.177 26.159 
Gjennomsnittlig 
lønnsgarantimidler 
pr. søker 

30.451,- 28.868,- 32.452,- 30.103,- 30.085,- 

 

                                                
51  Horn (2017) 
52  Nilsen (2017)  
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Tabellen viser at det i samtlige år unntatt i 2016 er utbetalt mer i lønnsgarantimidler 
enn det som var budsjettert i de enkelte års statsbudsjett, se tabell i punkt 2.1.5.1. 
2013 var et toppår, men også året med lavest gjennomsnittlig utbetaling per lønns-
garantimottaker. 2014, det året med lavest antall søkere, er det året med høyest 
gjennomsnittlig utbetaling.  
 
Utbetalingen i 2012 er av avdelingsdirektør i NAV Lønnsgaranti Mette Bøhm om-
talt som ”historisk høyt” og man må tilbake til finanskrisen i 2009 eller begynnel-
sen av 1990-tallet hvor det var svært høy arbeidsledighet og stor økonomisk ned-
gangstid i Norge, for å finne noe lignende.53  

 
Likevel var det en økning fra 2012 til 2013, som er toppåret av de siste fem hele ka-
lenderår. 2013 var også året med desidert mest tilbakebetaling fra konkursboene i 
form av dividende. Hele 55,24 % ble tilbakebetalt fra boer som ble avsluttet med 
helt eller delvis dekning av NAVs krav. Samtlige år unntatt 2013 var det budsjettert 
med høyere tilbakebetaling av dividende enn det som faktisk ble tilbakebetalt. Det 
er selvfølgelig svært vanskelig å anslå hva de totale tilbakebetalingene av dividende 
vil bli, så det er ikke unaturlig at disse anslagene i ettertid viser seg å være feil.  
 
Flere lønnsgarantisøknader som ble godkjent og utbetalt i 2014 ble også behandlet 
etter tidligere lovverk – noe som gjenspeiles i utbetalingsstatistikken.   
 
Dekningslovens kapittel 9 gir regler for i hvilken rekkefølge fordringer som er meldt 
i boet skal dekkes. Arbeidstakers krav mot arbeidsgivers bo er rangert som første-
prioriterte fordringer etter massekravfordringer.54 Når NAV Lønnsgaranti dekker et 
lønnskrav trer de inn i arbeidstakerens krav mot arbeidsgiver og hans bo, jf. lønns-
garantiloven § 6.  NAV Lønnsgarantis krav blir således klassifisert som førstepriori-
tets krav når et eventuelt garantibeløp blir anmeldt som statens regresskrav55 i stedet 
for det anmeldte kravet fra arbeidstakeren. Fordringsmassen vil derfor verken øke 
eller minske ved at et krav dekkes gjennom lønnsgarantiordningen. Kravet vil imid-
lertid bli fremmet med NAV Lønnsgaranti som kreditor istedenfor den ansatte som 
har fått sitt krav, helt eller delvis, dekket og utbetalt via lønnsgarantiordningen.  
 
Som nevnt under punkt 2.1.1 var de antatte totale utbetalingene da lønnsgarantiord-
ningen ble innført betydelig lavere enn hva de faktisk har vist seg å bli. Det var selv-

                                                
53  NRK.no Betalte 800 millioner kroner i konkurs-lønn – frykter spekulanter  
54  Dekningsloven § 9-3 jf. § 9-2 
55  Lønnsgarantiforskriften § 5-5 nr. 3 
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følgelig vanskelig å spå utviklingen i arbeidsmarkedet for utvalget som ga disse an-
slagene, men det må uansett kunne antas at beløpene som faktisk utbetales i dag 
langt overstiger det utvalget noensinne hadde grunn til å tro ville bli utbetalt med 
den ordning som ble anbefalt.   
 
Ordningen var ment å være en forskutteringsordning, men omtales isteden i Ot.prp. 
nr. 9 (2004-2005) vedrørende tidligere innstramninger i garantiens deknings, som å 
ha blitt en stønadsordning da utgiftene i praksis blir dekket over statsbudsjettet.56 
 

2.1.5.4 Antall klagesaker 
Den enkelte søker har muligheten til å klage på vedtak fattet av NAV Lønnsgaranti 
etter vanlige forvaltningsrettslige regler. Klageadgang fremstilles nærmere under 
punkt 4.9.  
 
Antall klager er relativt få sammenlignet med antall søkere. Tabellen nedenfor viser 
antall klager for de tre siste kalenderår57: 
 
År 2014 2015 2016 
Antall klager 411 517 376 
Prosentvis av to-
talt antall søkere58 

1,73 % 1,98 % 1,44 % 

 
Tallene gjelder året klagen ble mottatt av NAV Lønnsgaranti, ikke nødvendigvis det 
året søkeren opprinnelig fikk avslag. For enkelthetens skyld er den prosentvise ut-
regningen gjort med utgangspunktet i antall søkere det samme året som klagen inn-
kom. Enkelte klager registrert i 2014 kan derfor stamme fra 2013, som var et toppår 
både for utbetaling og antall søkere, jf. punkt 2.1.5.3. Året 2014 var i tillegg et år 
hvor en andel av søknadene fortsatt ble behandlet etter de gamle reglene ettersom 
flere av konkursåpningen hadde fristdag i 2013 og dermed ble behandlet etter regle-
ne i lønnsgarantiloven før endringen med virkning fra 01.01.2014. I tillegg vil en del 
av de ansattes krav i konkurser åpnet i 2013 først ha blitt oversendt NAV Lønnsga-
ranti fra bostyrer i 2014.  
 

                                                
56  Ot. prp. nr. 9 (2004-2005) s. 24 
57  Nilsen (2017) 
58  Se tabell i punkt 2.1.5.3 som viser totalt antall søkere 
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Den prosentvise klageandelen må kunne sies å være svært lavt sammenlignet med 
antall søknader som behandles hvert år. NAV Lønnsgaranti viser til at regelverket 
etter deres oppfatning har blitt enklere59 og klarere etter endringen som trådte i kraft 
01.01.2014 som en mulig årsak til at antall klager har gått ned i 2016 i forhold til fo-
regående år. Jo klarere regelverk, jo færre uriktige vedtak som gir grunnlag for kla-
ge fra de ansatte.  
 

2.2 Hvem omfattes av lønnsgarantiordningen 
 
2.2.1 Kriterier for å kunne motta lønnsgarantimidler 

For at en ansatt skal kunne søke sine utestående lønnskrav dekket gjennom lønnsga-
rantien har loven flere vilkår. Lønnsgarantiordningen gjelder først når et selskapet er 
konkurs, jf. lønnsgarantiloven § 1 første punktum. Hvis man som arbeidstaker har 
utestående lønn for utført arbeid fordi arbeidsgiver ikke ønsker å betale, ikke har 
midler til å utbetale den eller rett og slett mangler betalingsvilje må man derfor gå 
veien om en konkursbegjæring med påfølgende eventuell konkursåpning for at reg-
lene om dekning gjennom lønnsgarantiordningen skal komme til anvendelse.  
 
For å kunne få sine eventuelle krav dekket gjennom lønnsgarantiordningen må også 
den enkelte arbeidstaker ha vært ansatt i et arbeidsforhold hvor arbeidsgiver skulle 
ha betalt arbeidsgiveravgift, jf. lønnsgarantiloven § 2 første ledd. Dette har en sam-
menheng med at lønnsgarantiordningen finansieres gjennom innbetaling av denne 
type avgift, se punkt 2.1.4.  
 
Det er imidlertid ikke et krav at arbeidsgiveravgiften faktisk er innbetalt av arbeids-
giver.60 Det er ikke uvanlig at flere typer offentlige avgifter og skatte unnlates  be-
talt i tiden før konkursåpning i et selskap. De ansatte har heller ingen undersøkel-
sesplikt med hensyn til å sjekke om disse avgiftene faktisk er betalt. Et slikt krav 
ville det være urimelig å pålegge en ansatt som vanligvis ikke har innsikt i dette 
gjennom sitt ansettelsesforhold.  

 
De fleste former for arbeidsforhold i Norge omfattes i utgangspunktet av plikten til 
å betale arbeidsgiveravgift. Eksempler på arbeidsforhold hvor det ikke betales ar-
beidsgiveravgift er utbetaling til oppdragsmottagere/konsulenter og selvstendig næ-
ringsdrivende. 

                                                
59  Nilsen (2017) 
60  Ot. prp. nr. 9 (2004-2005) s. 23 
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I Borgarting lagmannsretts dom fra 200461  ble en søkers krav ikke ansett å ha førs-
teprioritet i boet etter reglene i dekningsloven § 9-3 av bostyreren. Bostyrer hadde 
nektet å innstille kravet til lønnsgarantiordningen da bostyrer ikke anså at saksøker 
var å regne som ansatt i selskapet. Vedkommende eide et aksjeselskap som fakturer-
te selskapet som senere gikk konkurs. Det forelå også en konsulentavtale for forhol-
det mellom partene hvor han ble omtalt som en ”uavhengig konsulent” og det var 
presisert at ingen av avtalepartene var ”arbeidsgiver (..) for den andre (..)”. Det 
forelå en arbeidsavtale, men mye talte for at denne først ble opprettet etter at boet 
nektet å innstille saksøkerens lønnskrav. I dommen vurderes også de faktiske for-
hold da det er et av flere momenter som skal vektlegges etter dekningsloven § 9-3. 
Etter en samlet vurdering talte likevel bevisene for at det forelå et konsulentforhold 
og ikke et arbeidsforhold, slik at resultatet ble at saksøkers krav ble avvist av lag-
mannsretten.  Lagmannsrettens dom var i tråd med tingrettens dom.  

 
Arbeidstakeren er altså selv i tvilstilfellene ansvarlig for å sannsynliggjøre at det har 
foreligget et arbeidsforhold som oppfyller kravene i lønnsgarantiloven for å oppnå 
dekning av eventuelle utestående krav.  

 
2.2.1.1 Daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer 

I følge dekningsloven er det flere begrensninger med hensyn til hvilke ansatte i et 
selskap under konkursbehandling som vil kunne fremme krav som etter loven gir 
rett til dekning som et førsteprioritets krav.  
 
Lønnsgarantiordningen dekker i utgangspunktet samme type krav som er beskrevet i 
dekningsloven § 9-3 – de fortrinnsberettigede kravene. Etter denne paragrafen er 
kravene til enkelte tillitsmenn, arbeidstakere med mer enn 20 % eierandel i det kon-
kursrammede selskapet, daglige ledere og styremedlemmer ikke ansett som for-
trinnsberettigede krav av første klasse – prioriterte fordringer – med mindre den en-
kelte fordringshaver kan sannsynliggjøre at han eller hun “ikke har hatt vesentlig 
innflytelse over driften i virksomheten”62. Eventuelle andre krav fra disse personene 
kan selvsagt fremmes overfor konkursboet og vil i så tilfelle bli klassifisert som et 
ordinært uprioritert krav.  
  
Det er likevel slik at det er enkelte unntak fra dette i lønnsgarantiloven. Etter lovens 
§ 1 fjerde ledd nr. 1 og 2 gjelder ikke reglene i dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 

                                                
61  LB-2004-26471 
62  Dekningsloven § 9-3 
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første ledd bokstav c og d – begrensning i adgangen til dekning for daglige ledere 
og styremedlem – samt begrensningen i forfallstid i dekningslovens § 9-3 nr. 1 tred-
je ledd første punktum og § 9-3 andre ledd. Det er ikke satt noe krav om at personen 
klart må sannsynliggjøre at de ikke har hatt noen innflytelse på driften. Lønnsgaran-
tiordningen vil dermed kunne omfatte flere arbeidstakergrupper enn det dekningslo-
ven alene gjør. 
 
Dette betyr at en arbeidstaker som har innehatt et styreverv eller vært daglig leder i 
et konkursrammet selskapet, i dag ikke umiddelbart er fratatt retten til dekning – noe 
som var tilfelle før lovendring som trådte i kraft 01.01.2006.63  
 
Ansatte med eierandeler på minimum 20 % av aksjene er i utgangspunktet unntatt 
dekning, jf. dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 bokstav b. Kan den ansatte sann-
synliggjøre at han eller hun ikke har hatt innflytelse kan det gjøres unntak fra dette 
kravet. Bevismessig kan dette by på utfordringer for den ansatte. Forarbeidene viser 
til at en ansatte med såkalt negativt flertall – det vil si minimum 33,3 % av aksjene 
normalt ikke burde få innvilget dekning av sine lønnskrav. Også eiere som ikke har 
møtt opp på generalforsamlinger og ikke brukt sine stemmerett64 vil kunne være ek-
sempler på aksjonærer som kan få utestående lønnskrav dekket gjennom lønnsga-
rantiordningen.  

 
En ansatt som har hatt en ledende stilling for eksempel som daglig leder eller har 
innehatt et styreverv som har gitt innflytelse over selskapets drift eller eierandel på 
inntil 20 %, kan likevel være unntatt dekning gjennom lønnsgarantiordningen etter 
lønnsgarantilovens § 7. Bestemmelsen og dens virkninger er redegjort for i neste 
punkt.  
 

2.2.1.2 Lønnsgarantiloven § 7 
Lønnsgarantilovens § 7 åpner for at NAV Lønnsgaranti kan nekte dekning av krav 
som åpenbart er urimelige. Lønnsgarantiloven § 7 har følgende ordlyd:  
 
”Arbeidstakere som tar arbeid for en arbeidsgiver som de vet eller burde vite er ute 
av stand til å dekket de løpende lønnsforpliktelse, kan nektes dekning. Dekning kan 
også nektes dersom arbeidstakerne vet eller burde vite at forutsetningen for et an-

                                                
63  Lov av 21. desember 2005 nr. 87 om endringar i lønnsgarantilova 
64  Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) s. 3 
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settelsesforhold eller ansettelsesvilkår eller endring i en arbeidsavtale er at krav 
helt eller delvis skal dekkes over statsgarantien.  
 
Det samme gjelder dersom arbeidstakeren står i et slikt forhold til arbeidsgiveren at 
dekning av krav over statsgarantien må anses som urimelig.”65  
 
Bestemmelsen er svært vid og åpner for at forvaltningen kan avslå søknader, men 
ikke nødvendigvis skal. Ved behandlingen av krav må forvaltningen bruke skjønn 
for å avgjøre hvilke ansatte og hva slags type krav som faller innenfor og utenfor 
bestemmelsen.  
 
De bakenforliggende hensyn for denne lovbestemmelsen er blant annet at dekning 
av disse kravene ikke skal virke urimelig overfor for det øvrige kreditorfellesskapet. 
Ettersom NAV Lønnsgaranti trer inn i arbeidstakerens krav ved eventuell dekning 
og dermed oppnår førsteprioritet for sitt krav, og med det stiller foran de alminneli-
ge fordringshaverne i dekningskøen ved eventuell utbetaling av dividende, vil dek-
ning av enkelte krav fra ansatte som faller inn under paragrafens ordlyd kunne opp-
leves som urettferdig og provoserende for de øvrige kreditorene. 
 
Hvis man som ansatt velger å inngå et arbeidsforhold med et selskap man vet styrer 
mot en konkurs med den plan å få utbetalt utestående lønn og feriepenger og even-
tuelle andre krav, gjennom lønnsgarantiordningen, faller man åpenbart innenfor den 
gruppen ansatte bestemmelsen er ment å unnta fra dekning gjennom lønnsgaranti-
ordningen.  
 
Andre ansatte som står i en slik stilling til arbeidsgiver at dekning vil kunne fremstå 
som urimelig og dermed kan rammes av reglene i § 7 er for eksempel ektefeller, 
kjærester, barn eller nære venner.  
 
Andre forhold som i Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)66 benyttes som eksempler på situa-
sjoner hvor bestemmelsen også kan vurderes anvendt er ved behandling av krav fra 
daglige ledere og eiere med under 20 % eierandel selv om disse i utgangspunktet ik-
ke er unntatt dekning gjennom lønnsgarantiloven § 1. Hvis disse likevel har hatt en 
innflytelse utover det som normalt faller inn under stillingen eller at aksjonærens 
innflytelse har vært større enn det eierandelen tilsier, kan de omfattes av bestemmel-

                                                
65  Lønnsgarantiloven § 7 
66  Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) s. 4 
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sen. Ansatte som har hatt titler eller lønninger som ikke står i forhold til den ansattes 
kvalifikasjoner eller arbeidsoppgaver i selskapet vil også kunne falle inn under den 
type forhold som bestemmelsen har ment å fange opp.  
 
Bestemmelsen kan også ramme ansatte som har avtalt en utsettelse av utbetaling av 
lønn med arbeidsgiver. Dette kan anses for å være en frivillig gitt kreditt til selska-
pet fordi den ansatte visste at selskapet var i en vanskelig økonomisk situasjon. Det 
er ikke normalt frivillig å velge bort å motta lønn fra et selskap man vet har økono-
miske problemer, om man ikke har andre grunner for å ville akseptere dette. De fles-
te ansatte er avhengig av å få lønnen utbetalt og lite interessert i å sette sine egne 
lønnsutbetalinger ”på spill” for å hjelpe arbeidsgiver, med mindre man står i en slik 
stilling overfor skyldner at det foreligger ønske om å hjelpe basert på andre forhold 
enn kun velvilje som ”vanlig” ansatt. 
 
Bestemmelsen er likevel først og fremst ment å ramme de som bevisst forsøker å 
misbruke garantiordningen til egen vinning. De som får avslag på søknad om dek-
ning av utestående lønn faller gjerne inn under paragrafen etter en skjønnsmessig 
helhetlig vurdering hvor flere momenter som taler for dekning vil fremstå som uri-
melig. De fleste kjærester, ektefeller, barn eller nære venner nektes ikke dekning 
gjennom lønnsgarantiordningen kun grunnet deres nære forhold til skyldner – det er 
gjerne flere forhold som til sammen utgjør urimeligheten. 
 
Ettersom § 7 kan fange opp et bredt spekter av forhold anses den gjerne som en 
slags ”sikkerhetsventil”67 for ordningen. Selv om daglige ledere og eiere ikke er 
unntatt fra dekning i henhold til lønnsgarantilovens § 1 (se punkt 2.2.1.1) kan de li-
kevel nektes dekning etter § 7.  
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
67  Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) s. 4 
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3 Bostyrers plikter og ansattes stilling i konkurs, herunder 
ansattes plikter 

 
3.1 Bostyrer 
 
3.1.1 Bostyrers oppgave/ansvar overfor de ansatte ved konkursåpning 

Bostyrer skal snarest mulig etter konkursåpning sende rettens kjennelse om kon-
kursåpning til alle kjente fordringshavere i konkursboet, jf. Lov av 8. juni 1984 nr. 
58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 78 annet ledd68. Ansatte faller 
under begrepet fordringshavere. 
 
Bostyrer må derfor så raskt som mulig etter konkursåpning forsøke å innhente in-
formasjon om hvem som er eller tidligere har vært ansatt og dermed kan ha utestå-
ende krav i selskapet, slik at disse snarest mulig kan bli informert om konkursåp-
ningen m.m. Selskapets konkursdebitor, ledelse, regnskapsfører eller Arbeidsgiver- 
og arbeidstakerregisteret hvor arbeidsgiver har plikt å rapportere inn arbeidsforhold, 
har ofte denne kontaktinformasjonen.  
 
I henhold til dekningsloven § 7-11 fjerde ledd er det et vilkår for at den ansatte kan 
ha krav på eventuell dividende at vedkommende har meldt seg som arbeidssøker hos 
sitt lokale NAV-kontor innen 14 dager fra mottakelse av oppsigelse og ikke-
inntreden som beskrevet i punkt 3.1.2. Det er ikke lenger krav om at den ansatte må 
være registrert som arbeidssøker for å motta lønnsgarantimidler slik det var tidlige-
re, se punkt 2.1.2. Plikten for å melde seg som arbeidssøker i henhold til deknings-
loven § 7-11 fjerde ledd gjelder således kun for den del av kravet som ikke vil dek-
kes gjennom lønnsgarantiordningen.  
 
Bostyrer plikter også snarest mulig etter konkursåpning å gi alle arbeidstakere som 
kan ha et krav mot virksomheten som er under konkursbehandling en orientering om 
lønnsgarantiordningen, jf. lønnsgarantiforskriften § 5-2. 
 

                                                
68  Lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs  
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3.1.2 Eventuell oppsigelse og ikke-inntreden 
Boet kan velge å tre inn i konkursdebitors ansettelsesavtaler med arbeidstakerne, se 
dekningsloven § 7. Dette skjer automatisk om bostyrer ikke har erklært at boet ikke 
trer inn i avtalene innen tre uker etter konkursåpning, jf. § 7-11.  
 
Det er imidlertid kun unntaksvis at boet velger å tre inn i arbeidsavtalene. Det van-
ligste er at konkursboet ikke trer inn i avtalene og at de ansatte ved konkursåpning 
blir uten arbeid. Konkurs anses som en gyldig grunn til oppsigelse og selv om ar-
beidstaker har rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter reglene i arbeids-
miljølovens kapittel 17 vil dette svært sjelden føre frem. Bostyrer må imidlertid 
sende oppsigelse og erklære ikke-inntreden.  
 
Trer boet inn i arbeidsavtalene er boet forpliktet til å dekke lønn og annet godtgjø-
relse i henhold til arbeidsavtalene, jf. § 7-11 annet ledd. Disse utgiftene/fordringene 
blir da ansett som et massekrav i boet, jf. dekningsloven § 9-2. 
 

3.1.3 Videreføring av drift av konkursboet 
Boet kan velge å videreføre driften i et konkursbo. Dette er særlig vanlig hvis en 
umiddelbar stans i driften i stor grad vil kunne forringe boets verdier eller en videre-
føring av driften for eksempel har samfunnsmessige fordeler.  
 
Som eksempel kan nevnes dersom et malingsfirma har en stor malejobb som snart 
er ferdig og betalingen for denne jobben vil først komme ved arbeidets avslutning. 
Hvis ferdigstilling av jobben vil tilføre boet betydelige midler og dermed føre til 
større mulighet for dekning for kreditorenes krav, vil det være hensiktsmessig å vi-
dereføre driften. Det vil i slike situasjoner kunne være totalt mer økonomisk lønn-
somt for NAV Lønnsgaranti å godta å dekke lønn i en kort periode for de ansatte 
fordi ferdigstillelsen vil sikre høyere dividendeutbetaling. NAV Lønnsgaranti kan i 
slike tilfeller garantere for videre drift i en kortere tidsperiode69 etter avtale med bo-
styrer. En slik avtale må inngås på forhånd og bør være skriftlig.  
 
Det kan i enkelte tilfeller være i boets interesse å holde driften i gang for å forsøke å 
overdra driften videre som et ”going concern” – en virksomhet i full drift. Dette kan 
tilføre boet store verdier som igjen kan tilføre store verdier til kreditorene. I sin vei-

                                                
69  NAV.no Veileder til bostyrer oppdatert kapittel 3.3.2.2. 
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ledning til bostyrere opplyser NAV Lønnsgaranti at det i visse tilfeller er gitt slik til-
latelse til drift i inntil 6 uker fra konkursåpning.70 
 
En ansatt kan også av bostyrer bli pålagt å hjelpe til i en ”koste og feie”-periode rett 
etter konkursåpning – et midlertidig arbeid hvor for eksempel den konkursramme-
des selskaps lokaler ryddes, det gis bistand ved salg av varelager o.l. Da har den an-
satte krav på lønn, og det er nok at bostyrer gjør vurderingen for hvorvidt dette er 
nødvendig. Det trengs ikke godkjenning fra NAV Lønnsgaranti for å holde de ansat-
te i arbeid i inntil tre dager etter konkursåpning.  
 

3.2 Ansatte 
 

3.2.1 Søknadsprosessen for den ansatte 
Som tidligere nevnt må boet med mindre det ønsker å tre inn i arbeidsforholdet, 
sender bostyrer etter konkursåpning oppsigelse, varsel om ikke-inntreden og orien-
tering om lønnsgarantiordningen til de ansatte så snart som mulig etter konkursåp-
ning. Samme med orienteringen bør bostyrer vedlegge søknadsblanketten – A-
skjema – som arbeidstakeren må fylle ut og returnere til bostyrer så snart som mu-
lig.   
 
De ansatte skal i A-skjemaet71 gi personopplysninger og opplysninger om arbeids-
forholdet i det konkursrammede selskapet. I tillegg skal vedkommende i skjemaet 
opplyse om han eller hun har fått nytt arbeid, i så fall fra hvilken dato, eventuelle 
sykemeldinger og forhold som kan falle under lønnsgarantiloven § 772. Vedkom-
mende skal også opplyse hvilke krav han eller hun eventuelt har overfor boet, samt 
gi opplysninger om eventuelle inntekter fra andre arbeidsgivere eller trygdeytelser.  
 
Ved å undertegne og sende inn skjemaet bekrefter den ansatte at de gitte opplys-
ningene så vidt han eller hun vet er korrekte, at vedkommende er kjent med at han 
eller hun ved å gi uriktige opplysninger kan komme i straffeansvar, at feilutbeta-
linger kan føre til tilbakebetalingsplikt og at for mye utbetalte lønnsgarantimidler 
kan trekkes fra i senere utbetalinger fra NAV.  

 

                                                
70  NAV.no Veileder til bostyrer oppdatert kapittel 3.3.2.2. 
71  NAV.no Søknad om lønnsgarantidekning - melding av lønnskrav m.v. til konkursboet ”A-skjema” NAV 67-

01.01 
72  Se punkt 2.2.1.2 
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Bostyrer har veiledningsplikt overfor den ansatte, se lønnsgarantiforskriften § 5-1, 
jf. § 5-2 nr. 1. Det samme har NAV, jf. § 4-1 nr. 2. 
 
A-skjemaet returneres til bostyrer, fortrinnsvis vedlagt dokumentasjon for eksisten-
sen av og størrelsen på kravet73.  
 
Etter kontroll og gjennomgang av A-skjema oversender bostyrer kravet til NAV 
Lønnsgaranti sammen med en anbefaling med hensyn til hva bostyrer mener bør 
dekkes gjennom lønnsgarantiordningen. Ved oversendelse skal bostyrer opplyse om 
samtlige krav som den ansatte har fremmet – også de krav bostyrer ikke anser som 
dekningsberettiget.  NAV Lønnsgaranti behandler søknaden selvstendig og står fritt 
til å fatte vedtak om å dekke det de vurderer det er grunnlag for å dekke uavhengig 
av den ansattes krav og bostyrers anbefaling.  
 
NAV Lønnsgaranti sender vedtaket tilbake til bostyrer, som skal orientere søkeren 
om dette og om adgangen til å klage74 dersom søkeren har fått sitt krav helt eller 
delvis avslått.  
 
Har den ansatte fått godkjent lønnsgarantimidler skal disse utbetales så snart som 
mulig, jf. lønnsgarantiforskriften § 5-5. I forbindelse med utbetaling skal dokumen-
ter som den ansatte har krav på etter arbeidsmiljøloven – som lønnsslipp hvor det 
fremkommer hvilke trekk som er gjort75 – sendes til den ansatte. Lønns- og trekk-
oppgave (nå A-melding) skal sendes skatteetaten og den enkelte ansatte i begynnel-
sen av det påfølgende året etter utbetaling – innen 1. februar76. 
 

3.2.2 Dokumentasjonskravet 
Ansatte som fremmer krav overfor konkursboet på ubetalt lønn, feriepenger eller 
annet må selv vedlegge dokumentasjon som beviser eller sannsynliggjør kravene 
ved innsendelse av A-skjemaet. Etter lønnsgarantiforskriften § 3-2 nr. 4 må arbeids-
takeren selv ”sannsynliggjøre eksistensen av og størrelsen på sitt lønnskrav”77.  Det-
te betyr at den enkelte ansatte selv er ansvarlig for å fremlegge og sende inn doku-
mentasjon til bostyrer for sitt krav, så fremt ikke kravet kan bekreftes av konkursde-
bitor, lønningsansvarlig eller regnskapsfører. I de tilfeller hvor regnskapsførselen 

                                                
73  Se punkt 3.2.2. 
74  Se punkt 4.9. 
75  Arbeidsmiljøloven § 14-15 (5) 
76  Lov av 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. § 4 
77  Lønnsgarantiforskriften § 3-2 nr. 4 
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har vært mangelfull eller konkursdebitor gjør seg utilgjengelig for bostyrer må den 
ansatte sende inn timelister, arbeidskontrakt, tidligere lønnsslipper, bankkontout-
skrifter eller annet som sannsynliggjør at hun eller han har arbeidet for bedriften og 
har et eller flere krav overfor konkursboet.  

 
Det er i utgangspunktet ikke krav om skriftlighet ved avtaleinngåelse mellom to par-
ter etter norsk rett – muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Et unntak fra 
dette er at alle arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven krav på at det skal inngås en 
skriftlig arbeidsavtale. Retten til skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-
578, kom etter implementering av Rådsdirektiv 91/533/EØF79 hvor medlemstatene 
forplikter seg til å innføre lovgivning som gir arbeidstakere krav på en rekke opp-
lysninger skriftlig, bl.a. hvem som avtalens parter og generelle opplysninger om ar-
beidsforholdet i skriftlig form – enten i form av en arbeidskontrakt, ansettelsesbrev 
eller andre skriftlige dokumenter, av hensyn til forutberegnelighet og klarhet.80 Ar-
beidstakeren har således krav på alle opplysninger av vesentlig betydning skriftlig.81  
 
Det er i tillegg til krav om skriftlighet en rekke krav om innholdet i avtalen, bl.a. 
opplysninger om tid for tiltredelse, rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister, 
avtalt arbeidstid og lengde, lønn mv.82  
 
Alle arbeidstakere skal i tillegg senest straks etter utbetaling av lønn motta skriftlig 
oppgave, for eksempel i form av en lønnsslipp, hvor det skal fremgå hvordan lønnen 
er beregnet, beregningsgrunnlag for feriepenger samt en oversikt over hvilke trekk 
som er gjort – for eksempel skatt og/eller utleggstrekk før utbetaling av netto lønn.83  
 
Det er likevel ikke slik at alle ansatte får skriftlig arbeidsavtale, lønnsslipp mv. fra 
arbeidsgiver – eller har andre dokumenter som oppfyller lovens krav. Det er allike-
vel den ansatte som har bevisbyrden for det kravet vedkommende fremsetter. Kravet 
til bevisbyrden er alminnelig sannsynlighetsovervekt.  I de tilfeller hvor den ansatte 
selv ikke kan fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon for kravet kan det derfor bli 
avvist.  

                                                
78  Arbeidsmiljøloven § 14-5 
79  Rådsdirektiv 91/533/EØF av 14. oktober 1991 om arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om 

villkårne i arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet  
80  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 186 
81  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 186 
82  Arbeidsmiljøloven § 14-6 
83  Arbeidsmiljøloven § 14-15 (5) 
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I en dom84 avsagt av Oslo tingrett i 2014 ble et vedtak truffet av Arbeidsdeparte-
mentet kjent ugyldig. Saken gjaldt en arbeidstaker som hadde vært ansatt i et sel-
skap som meldte oppbud. Forut for oppbudsbegjæringen hadde den ansatte sendt 
skriftlig krav om utbetaling av utestående lønn og tatt ut stevning mot selskapet. Et-
ter konkursåpning søkte den ansatte om dekning av utestående lønn og feriepenger 
gjennom lønnsgarantiordningen, noe som ble avslått på grunn av manglende doku-
mentasjon. Som dokumentasjon hadde den ansatte fremlagt annonseutlysningen 
hvor det ble opplyst at man kunne tjene ”inntil 60.000,- i måneden”, dagrapporter 
samt diverse kvitteringer for utgifter som han hadde hatt i forbindelse med utførel-
sen av arbeidet. Den ansatte mente at disse kvitteringene underbygget et eventuelt 
arbeidsforhold. I tillegg hadde arbeidsgiver henvendt seg til arbeidstakeren etter 
konkursåpning og tilbud kr 40.000,- for å ”legge saken død”. NAV Lønnsgaranti 
fant at dette ikke var tilstrekkelig dokumentasjon for et eventuelt krav og avslo kra-
vet. Den ansatte klaget. Arbeidsdepartementet opprettholdt vedtaket. Retten var ikke 
enig i departementets vurderinger, i det retten anså at det forelå en feil ved deler av 
departementets vedtak, fordi departementet ikke hadde ansett at deler av kravet var 
sannsynliggjort, blant annet ved skyldners (arbeidsgivers) tilbud om kr 40.000,- til 
arbeidstaker. Vedtaket ble av retten derfor kjent ugyldig.  
 
Dommen fastslår at NAV Lønnsgaranti kan sette relativt høye krav ovenfor de an-
satte for hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon for å sannsynliggjøre et 
krav. Det betyr at selv om de ansatte har et svært uryddig arbeidsforhold hvor ar-
beidsgiver bryter flere av reglene i arbeidsmiljøloven er det de ansatte selv som har 
bevisbyrden for de krav som fremmes gjennom en eventuell lønnsgarantisøknad. 
 
Hvis den ansatte fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon på utestående krav vil be-
handlingen av søknadene bli lettere både for bostyrer og for NAV Lønnsgaranti. I de 
tilfeller der NAV Lønnsgaranti selv mener de mangler tilstrekkelig dokumentasjon 
etter å ha fått oversendt søknadene fra bostyrer og selv må be om ytterligere doku-
mentasjon, vil behandlingstiden fort trekke ut.  
 

3.2.3 Frister for anmeldelse av lønnskrav 
Fordringshavere i et konkursbo må i utgangspunktet melde sine krav i boet innen en 
gitt frist, som i henhold til konkursloven § 109 ”minst skal være tre uker og høyst 

                                                
84  TOSLO-2013-110504 
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seks uker fra den dagen konkursåpningen ble kunngjort i Brønnøysundregistrenes 
elektroniske kunngjøringspublikasjon”85.  
 
Ansatte har i utgangspunktet plikt til å melde sine krav innen denne frist, jf. lønns-
garantiforskriften § 3-4 nr. 1. Bostyrer har allikevel plikt til å behandle lønnskrav 
innkommet etter fristen, så fremt de er meldt skriftlig før bobehandling er avsluttet 
av tingretten etter konkursloven § 137, jf. forskriftenes § 3-4 nr. 2. I tillegg skal bo-
styrer behandle eventuelle søknader som blir mottatt i inntil 6 måneder etter kon-
kursåpning, selv om bobehandlingen er avsluttet, jf. § 3-4 nr. 3. Hvis fristen på 6 
måneder er ute skal søknader sendes direkte til NAV Lønnsgaranti og ikke til bosty-
rer, jf. lønnsgarantiforskriften § 5-4 nr. 4 annet punktum.  
 
Arbeidstakere har med dette et større vern enn øvrige kreditorer ettersom også krav 
meldt etter boavslutning kan søkes dekket og innvilges dekning gjennom lønnsga-
rantifondet. Arbeidstakeren kan dog pålegges å dekke merutgiftene som følge av at 
kravet er meldt etter fristens utløp etter konkursloven § 115.  

 

                                                
85  Lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs  



29 
 

4 Hva dekkes gjennom lønnsgarantiordningen 
 

4.1 Hovedregel 
 
Hovedregelen er at arbeidstakere kan ha krav på å få dekket utestående lønn m.m. 
gjennom lønnsgarantiordningen når de ikke har mottatt dette på grunn av konkurs 
hos arbeidsgiver, jf. lønnsgarantiloven § 1 første ledd. Lønnsgarantiordningen dek-
ker i utgangspunktet samme type krav som de som er fortrinnsberettiget etter dek-
ningsloven § 9-3, dog med visse unntak og tidsbegrensninger. Ordningen har i til-
legg en beløpsbegrensning med hensyn til hvor mye som kan bli dekket.  
 
Fristdagen er et tilbakevendende begrep i lønnsgarantiordningen. Fristdagen har 
særlig stor betydning for tidsavgrensningen for hvor langt tilbake i tid og med det 
hvilke krav som kan kreves dekkes gjennom lønnsgarantien. Også retten til renter er 
knyttet til fristdagen. 
 
Fristdagen settes av retten ved konkursåpning i henhold til dekningsloven § 1-2 for 
konkursbo og i henhold til § 1-3 ved tvangsoppløsninger, tvangsavviklinger og 
dødsbo. 
 
Fristdagen i konkursbo skal settes til den dagen begjæring om åpning av konkurs 
kom inn til tingretten, jf. deknl. § 1-2, så fremt det ikke tidligere har vært fremsatt 
begjæring om gjeldsforhandling i henhold til deknl. § 1-1. Da skal datoen være den 
dagen denne begjæringen ble fremsatt. Datoen kan dermed i tid være lenge før kon-
kursåpningen – den skal settes til ”den dag debitors aktuelle insolvens fikk sin første 
offisielle manifestasjon”86.  
 
I dødsbo settes fristdagen til den dagen skyldneren døde. Ved tvangsoppløsning er 
fristdagen den dagen kunngjøringen i Brønnøysundregistrene etter Lov av 13. juni 
1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper87 (allmennaksjeloven) § 16-15 eller Lov av 
13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper88 (aksjeloven) § 16-15 finner sted. Ved 
tvangsavviklinger settes fristdagen til dagen da tingretten ble ansvarlig for avvik-
lingen etter allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18 og aksjeloven § 16-14, jf. § 16-
18.  

                                                
86  NOU 1972:20 s. 20 
87  Lov av. 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper 
88  Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper 
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I konkursbo hvor det har blitt gjort mislykkede forsøk på å rette forholdene for å 
unngå åpning av konkurs, og det dermed har gått tid mellom konkursbegjæring og 
konkursåpning, vil dette kunne ha betydning for de ansattes dekning gjennom 
lønnsgarantiordningen hvis de har fortsatt å arbeide som normalt for det konkurs-
rammede selskapet.  

 
I det følgende vil jeg gi en nærmere beskrivelse av de forskjellig typer krav en an-
satt kan søke dekket gjennom lønnsgarantiordningen, gi eksempler på krav som ikke 
vil oppnå dekning og hvilke begrensninger loven gir.  
 

4.2 Lønn 
 

Lønnsgarantiordningen kan dekke krav på lønn som har forfalt før konkursåpningen 
samt lønn i oppsigelsestid etter konkursåpningen.   
 
Før konkursåpning er lønn som er forfalt til betaling men som ikke er utbetalt for-
trinnsberettiget og dermed mulig til å få dekket gjennom lønnsgarantiordningen med 
inntil 6 måneder totalt, jf. lønnsgarantiloven § 1, jf. dekningsloven § 9-3 første ledd 
nr. 1 tredje ledd. Jeg kommer nærmere tilbake til denne tidsbegrensingen i punkt 
4.7.2.2. Det vil i tillegg kun være mulig for den ansatte å få dekket utestående 
lønnskrav som har forfalt inntil 12 måneder tilbake i tid før fristdagen89, jf. lønnsga-
rantiloven § 1 fjerde ledd nr. 2.  
 
Etter konkursåpning dekker lønnsgarantiordningen etter § 1 tredje ledd nr. 2 lønn i 
oppsigelsestid i inntil én måned. Dekningen gjelder fra samme dag som konkursåp-
ning og en måned frem i tid – dato til dato. Det vil si at en ansatt i et konkursrammet 
selskap med konkursåpning 10.02.2016 ville kunne ha krav på lønn frem til 
10.03.2016. Eventuelle krav på lønn i oppsigelsestid er inkludert i den begrensning 
som gjelder med hensyn til at den ansatte totalt kun kan ha krav på lønn i inntil 6 
måneder, jf. dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 3.   
 
Det betyr at hvis en ansatt søker dekket lønn i oppsigelsestid vil denne måneden 
regnes som én av seks totale måneder som den ansatte maksimalt har krav på å få 
dekket. De ansatte kan således kun søke dekket ikke utbetalt lønn i 5 måneder opp-
tjent før konkursåpning. Om den ansatte totalt har mer enn seks måneder utestående 
lønn til gode fra sin arbeidsgiver kan den ansatte velge hvilke seks måneder han el-

                                                
89  Se punkt 4.1. 
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ler hun ønsker å søke dekket. For de ansatte vil det da være mest lukrativt å velge de 
månedene hvor han eller hun har hatt krav på de høyeste lønnsutbetalingene – hvis 
lønnen har variert fra måned til måned. Totale lønnskrav kan likevel ikke overstige 
dekningsbegrensingen på 2G som det er redegjort for i punkt 4.7.1. 
 
Krav på lønn i oppsigelsestid som arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven, vil fort-
satt være en fortrinnsberettiget fordring i boet selv om lønn i denne perioden ikke 
dekkes av lønnsgarantiordningen. Eventuell dekning av det overskytende kravet kan 
allikevel ikke overstige lønn for totalt seks måneder. Overskytende krav er avhengig 
av en eventuell dividendeutbetaling fra boet på lik linje med andre alminnelige krav. 
 

4.3 Feriepenger 
 

Det er bare feriepenger opptjent samme år som fristdagen, samt i året før fristdagen 
som dekkes av lønnsgarantiordningen, jf. lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd nr. 3. 
Fristdagen vil her kunne ha stor betydning. Har man fremmet krav på feriepenger  
for flere år tilbake i tid vil man få avslag for feriepengekravet utover de feriepenger 
som er opptjent i samme år som fristdagen og året før.  
 
Det vil derfor ha stor betydning for den ansatte at fristdagen settes så tidlig som mu-
lig – dato for konkursåpning kan være i et annet år enn den dato fristdagen settes til. 
Blir det åpnet konkurs i et selskap i begynnelsen av januar vil det være av stor be-
tydning for hvilke feriepengekrav som dekkes hvorvidt fristdagen er i januar samme 
år som konkursåpning eller i desember året før. 

 
Feriepenger dekkes i henhold til satsene i ferieloven § 1090 hvor 10,2 % er den al-
minnelige satsen og det man minimum har krav på før fylte 60 år. Etter fylte 60 år 
har man i tillegg krav på ytterligere 2,3 %, det vil si i alt 12,5 %. I de tilfeller hvor 
det er avtalt fem ukers ferie har man krav på 12 % feriepenger som øker til 14,3 % 
om man er over 60 år. I de tilfeller hvor søker krever at NAV Lønnsgaranti dekker 
mer enn den alminnelige satsen må søker selv fremlegge dokumentasjon på at de 
har krav på det, se punkt 3.2.2 med hensyn til dokumentasjonskravet.  
 
 

                                                
90  Ferieloven § 10 
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4.4 Pensjonsytelser 
 

De aller fleste selskaper er etter Lov av 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk 
tjenestepensjon (OTP-loven)91 pålagt å ha pensjonsordninger for sine ansatte. Tje-
nestepensjon sikrer opptjening av alderpensjon for arbeidstakere, en pensjon som 
skal komme i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Innbetalingen skal minst til-
svare 2 % av den brutto lønnen mellom 1G og 12G (mer om beregning av denne 
under punkt 4.7.1), jf. OTP-loven § 4.  
 
Dekning av pensjonsytelser gjennom lønnsgarantiordningen anses som dekning av 
utestående lønn og faller dermed under tidsbegrensningen med hensyn til dekning 
av maksimalt seks måneder i dekningslovens § 9-3 første ledd nr. 1 tredje ledd, re-
degjort for i punkt 4.7.2.2 samt beløpsbegrensningen på 2G i lønnsgarantiloven § 1 
tredje ledd nr. 1, redegjort for i punkt 4.7.1.  

 
4.5 Inndrivelseskostnader 
 

Lønnsgarantiordningen kan i tillegg til de krav som er nevnt også dekke de inndri-
velseskostnader en ansatt har hatt forut for konkursåpning, jf. lønnsgarantiloven § 1 
annet ledd. Det er også hjemmel for at utgifter som arbeidsgiverorganisasjoner har 
hatt i forbindelse med inndrivelse av kravet for en ansatt kan søkes dekket i den 
samme bestemmelsen.  
 
En arbeidstaker som for eksempel har sendt rekommanderte brev, påkrav, forliks-
klage, stevning, eller kanskje brukt advokat og dermed hatt utgifter til han eller hen-
ne grunnet dette, for å forsøke å innkreve utestående lønn m.m. fra arbeidsgiver før 
konkursåpning, kan kreve disse utgiftene dekket gjennom lønnsgarantiordningen. 
 
Utgifter som den ansatte kan ha hatt i forbindelse med konkursbegjæring, dersom 
denne er fremsatt av den ansatte selv, kan kreves dekket gjennom garantiordningen. 
Kostnadene skal være ”rimelige”, jf. lønnsgarantiloven § 1 sjette ledd. Hva som er 
en rimelig kostnad avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Re-
levante momenter ved vurdering er det opprinnelige kravets størrelse, hvor mye som 
søkes dekket i inndrivelseskostnader, om disse har vært nødvendige og om de pro-
porsjonalt står i forhold til hva den ansatte har utestående. 
 

                                                
91  Lov av 21. desember 2005 nr. 124 om Obligatorisk tjenestepensjon  
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Det er her viktig å skille mellom kostnader påløpt før og etter konkursåpning, da 
kostnader med inndrivelse som arbeidstakeren har hatt etter konkursåpning ikke 
dekkes gjennom lønnsgarantiordningen. En arbeidstaker kan dermed ikke kreve 
dekket utgifter han eller hun har pådratt seg etter konkursåpningen ved for eksempel 
bruk av advokat for å fremme et lønnskrav ovenfor boet. Slike utgifter skal heller 
ikke være nødvendige all den tid både den oppnevnte bostyreren og NAV har en 
veiledningsplikt overfor de ansatte, som beskrevet i punkt 3.2.1. 
 

4.6 Renter 
 

Ansatte kan søke om å få dekket forsinkelsesrente på sine krav, jf. lønnsgarantiloven 
§ 1 annet ledd. Forsinkelsesrente kan kun kreves av utestående arbeidsvederlag. 
Renter kan ikke kreves dekker for inndrivelseskostnader eller kostnader i forbindel-
se med konkursbegjøring. 
 
Renter beregnes fra forfallstidspunkt for det enkelte krav og frem til konkursboets 
fristdag92 i henhold til rentesats bestemt i Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om ren-
ter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 393. Eksempel på dette er 
ved krav på lønn i flere måneder hvor avtalt lønningsdato i den enkelte måned vil 
være utgangspunkter for renteberegningen. Satsen justeres hvert halvår ut fra sty-
ringsrenten med tillegg av minst 8 prosentpoeng. Ved levering av denne oppgaven 
utgjør rentesatsen 8,5 %.  

 
Ved å avskjære muligheten til å få dekket forsinkelsesrente etter fristdagen har for-
valtningen sikret seg mot at rentekravet øker grunnet lang saksbehandling. Se forøv-
rig punkt 6.2 for hvilke virkningene jeg mener dette har for den de ansatte. 
 

4.7 Begrensninger 
 

Lønnsgarantiordningen har en rekke begrensninger for hva som dekkes, både i tid 
og beløp, gjennom ordningen. I det følgende er det nærmere redegjort for disse be-
grensningene. 
 

                                                
92  Dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 6 
93  Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.  
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4.7.1 Dekningsbegrensning på to ganger folketrygdens grunnbeløp 
I tillegg til tidsbegrensninger som jeg kommer tilbake til i punkt 4.7.2, har lønnsga-
rantiloven en beløpsmessig dekningsbegrensing; det vil si en begrensning med hen-
syn til hvor mye man kan få utbetalt gjennom garantiordningen. Hver enkelt ansatt 
kan få godkjent krav som til sammen beløpsmessig utgjør inntil 2G, jf. lønnsgaranti-
loven § 1 tredje ledd nr. 1.  
 
Grunnbeløpet er i folketrygdloven § 1-4 definert som ”..en beregningsfaktor som 
har betydning for retten til ytelser og for størrelsen på ytelser etter denne loven”94.  
Beløpets størrelse fastsettes hvert år og reguleres med virkning fra 1. mai i det inne-
værende året. Hvordan beløpet skal beregnes er hjemlet i Forskrift av 6. mai 2011 
nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbe-
løpet og alderspensjon i folketrygden.95 Etter § 2 i forskriftene skal grunnbeløpet 
justeres i samsvar med forventet lønnsvekst i reguleringsåret og justere for eventuel-
le avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling de siste to år. 
 
Per 1.5.2016 utgjør én G kr 92.576,-96. Maksimalutbetalingen for lønnskrav for 
konkursbo med fristdag etter 01.05.2016 og før 01.05.2017, hvor grunnbeløpets 
størrelse på ny fastsettes, vil derfor brutto utgjøre kr 185.152,-.  
 
Beløpsbegrensningen gjelder lønn, feriepenger, renter og eventuelle inndrivelses-
kostnader, jf. lønnsgarantiordningen § 1 annet ledd. Begrensningen inkluderer ikke 
kostnader som den ansatte har hatt i forbindelse med en eventuell konkursbegjæring 
– rimelige kostnader kan kreves dekket utenom beløpsbegrensningen, se punkt 4.5.  

 
Et eksempel hvor dekningsbegrensningen vil kunne ramme er arbeidstakere ansatt i 
et konkursrammet selskap hvor fristdagen er samme år som konkursåpningen. Hvis 
de ansatte har utestående feriepenger for det foregående året, manglende lønn i flere 
måneder før konkursåpning, krav på lønn i oppsigelsestid og feriepenger for inne-
værende år vil mange ansatte i et slikt tilfelle oppleve at det totale kravet raskt over-
stiger beløpsbegrensningen på 2G. NAV Lønnsgaranti vil i disse tilfeller kun dekke 
krav inntil begrensningen på 2G. Krav mellom 2G og seks måneders lønn vil være 
et prioritert krav i boet. Krav over seks måneders lønn er et uprioritert krav. Dek-

                                                
94  Folketrygdloven § 1-4 
95  Forskrift av 6. mai 2011 nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunn-

beløpet og alderspensjon i folketrygden 
96  Skatteetaten.no Grunnbeløpet i folketrygden 
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ning av både prioritert og uprioriterte krav vil være avhengig av hvorvidt det er mid-
ler i boet til å dekke disse.  

 
Arbeidstakere med høy avtalt lønn vil naturligvis nå dekningsbegrensningen raskere 
enn ansatte med lav lønn. 
 
Denne dekningsbegrensningen har stor praktisk betydning for mange ansatte. Gjen-
nomsnittlig årslønn for heltidsansatte i Norge var i 2015 kr 518.100,-97, det vil si en 
gjennomsnittlig månedslønn på kr 43.400,-98 slik at mange vil nå grensen svært 
raskt.  

 
4.7.2 Tidsbegrensinger 

Lønnsgarantiordningen har to tidsbegrensninger som kan ha stor betydning for hva 
den enkelte ansatt kan få dekket gjennom lønnsgarantiordningen; fordringens for-
fallstid og begrensningen i antall måneder som kan kreves dekket. 
 

4.7.2.1 Fordringens (kravets) forfallsdato 
Lønnskravet kan senest ha forfalt til betaling 12 måneder før konkursboet fristdag. 
Fristen er absolutt.99 Lønningsdatoen, sammenhold med dato for konkursåpning, vil 
dermed kunne ha stor betydning for de ansatte som har krav langt tilbake i tid.  
 
For ansatte med krav langt tilbake i tid før konkursåpning vil dermed avtalt løn-
ningsdato – forfallsdato for når lønnsutbetaling skulle ha funnet sted – kunne bli av-
gjørende. Har man avtalt lønningsdato den 30. hver måned for lønn i inneværende 
måned vil krav for hele måneden kunne dekkes gjennom ordningen – har man der-
imot avtalt lønningsdato den 1. hver måned vil kravet falle utenom dersom fristda-
gen er etter den 1. i måneden.  
 

4.7.2.2 Seks måneders begrensning 
Krav på lønn og pensjon er begrenset til inntil totalt seks måneder, jf. dekningsloven 
§ 9-3 første ledd nr. 1 tredje ledd. Dette betyr at ansatte som har utestående lønn for 
åtte måneder bare vil få dekket seks av disse gjennom lønnsgarantiordningen – mens 
de overskytende to månedene vil registrert som et krav i boet. 
 

                                                
97  Ssb.no Tabell 08702 Alle områder, 2015 
98  Ssb.no Tabell 08055 Månedslønn, I alt, Alder i alt, Begge kjønn, 2015 
99  NAV.no Veiledning til bostyrere punkt 5.11.1.1  
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De ansatte står fritt til å velge hvilke seks måneder han eller hun ønsker å søke dek-
ket gjennom lønnsgarantiordningen om det totale kravet omfatter flere enn seks må-
neder. Som nevnt under punkt 4.2 vil det for disse ansatte kunne lønne seg å søke 
dekning for de månedene hvor den ansatte har størst utestående beløp – dvs. de seks 
månedene som gjør at den ansatte oppnår best dekning for sitt krav sett i forhold til 
det totale kravet.  
 
Begrensingen på seks måneder vil kunne være med på å hindre at arbeidstakere blir 
ansatt i arbeidsforhold hvor målet er at lønnsgarantiordningen skal dekke lønn – og 
ikke arbeidsgiveren selv. Det vil være mindre attraktivt for ansatte å ta slike stilling-
er over tid når begrensningen er slik den er – selv om seks måneder allerede er lang 
tid.  
 
Begrensingen gjelder seks ulike måneder. Det trenger ikke å være seks hele måne-
der. Hvordan dette beregnes er avhengig av den ansattes avlønningsperiode. Om de 
ansatte har kortere avlønningsperioder enn én måned kan disse settes sammen slik at 
de totalt utgjør seks måneder. Har imidlertid de ansatte kun krav på utestående lønn 
for tre dager i en måned – mens avlønningsperioden er på én måned - vil disse tre 
dagene derfor gjelde som én av seks måneder.     
 

4.7.3 Ansatt i nytt arbeidsforhold 
Lønnsgarantiordningen er kun ment å erstatte tap av arbeidsinntekt som følge av 
konkursåpning hos arbeidsgiver.  
 
Går man som oppsagt ansatt rett over i et nytt arbeidsforhold vil man bare ha rett på  
dekning av det faktiske lønnstapet i oppsigelsestiden – forutsatt at man har hatt et 
tap. Om man i det konkursrammede selskapet hadde en brutto månedslønn kr 
30.000,- i månedslønn og man i det nye selskapet får en bruttolønn kr 20.000,- vil 
man kun ha krav på kr 10.000,- fra lønnsgarantiordningen i oppsigelsestiden i tillegg 
til feriepenger beregnet av det faktiske lønnstapet. Dersom den ansatte grunnet kon-
kursen kan arbeide mer hos en annen arbeidsgiver, på grunn av at mer tid er frigjort 
og dette totalt utgjør det samme eller mer i brutto lønn som arbeidstaker hadde opp-
tjent i brutto lønn hos arbeidsgiver før konkursåpning, vil dekning av lønn i oppsi-
gelsestid falle bort.  
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Den ansatte plikter å opplyse om inntekter hos eventuell ny arbeidsgiver på det A-
skjema100 som sendes inn til bostyrer. Ansatte plikter også å orientere bostyrer så 
snart som mulig dersom arbeidssituasjonen endrer seg101 etter at A-skjema er sendt 
inn, om vedkommende får andre økonomiske ytelser eller lønnen øker eller reduse-
res.  
 

4.8 Hva dekkes ikke 
 
4.8.1 Eksempler på hva som ikke dekkes  

Lønnsgarantiordningen er ment å omfatte tapt lønn og annet arbeidsvederlag102. 
Med arbeidsvederlag menes de pengeytelser som de ansatte opparbeider seg i sitt 
arbeidsforhold.  
 
Flere ansatte har gjennom arbeidsavtalen avtalt at bilhold, internettabonnement 
hjemme, telefon, aviser, trening mv. skal dekkes av arbeidstakeren før det tilbakebe-
tales fra arbeidsgiver til den ansatte. 
 
Dette anses ikke som arbeidsvederlag som kan kreves dekkes gjennom lønnsgaran-
tiordningen så fremt dette ikke er en del av lønnen til den ansatte. Dette er å anse 
som løpende utgiftsdekning som etter konkursåpning må kreves dekket som en al-
minnelig fordring uten prioritet.  
 
Dersom bilholdet mv. derimot er en del av lønnen til den ansatte kan det kreves 
dekket gjennom lønnsgarantiordningen. Dette er da lønn i form av naturalier.  
 
Mange ansatte dekker løpende utgifter for arbeidsgiver under utførelsen av sitt ar-
beid. Eksempel på dette er en håndverker som legger ut for materialer som brukes i 
arbeidssammenheng for senere å få dette tilbakebetalt fra arbeidsgiver – uten at det-
te regnes som lønn. Dette vil være utgifter som regnes som ”nødvendig for utførel-
sen” av arbeidet103. Disse utgiftene er heller ikke fortrinnsberettigede fordringer som 
kan dekkes gjennom lønnsgarantiordningen, men må meldes som alminnelige for-
dringer i boet.  
 

                                                
100  Se punkt 3.2.1 om A-skjema 
101  Lønnsgarantiforskriften § 3-2 nr. 1 
102  Lønnsgarantiloven § 1 annet ledd.  
103  NAV.no Veiledning til bostyrere punkt 5.3 
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Opplysninger om lønn og andre vederlag som arbeidsgiver tidligere har sendt inn til 
skattemyndighetene kan være et grunnlag for å avgjøre hva som er arbeidsvederlag 
som den ansatte kan få dekket via lønnsgarantiordningen og hva som må meldes 
som en alminnelig fordring i boet.  
 

4.9 Klage på vedtak 
 
4.9.1 Klageinstans 

Lønnsgarantisøkere kan påklage NAV Lønnsgarantis enkeltvedtak etter Lov av 10. 
juni 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28104.  
 
Klage på vedtaket rettes til NAV Lønnsgaranti hvor søknaden behandles på nytt. 
Finner ikke NAV Lønnsgaranti selv grunnlag for å omgjøre vedtaket, og dermed 
opprettholder den opprinnelig avgjørelsen, sendes klagen videre til Arbeids- og so-
sialdepartementet som fatter endelig vedtak. Det vises i denne forbindelse til organi-
sasjonsmodellen under punkt 2.1.3.  
 
Dette vedtaket kan ikke påklages, men den ansatte har rett til å bringe saken inn for 
retten som kan prøve vedtakets gyldighet – legalitetskontroll. Domstolene kan ikke 
gjøre om på et fattet vedtak, men den kan finne vedtak ugyldig og dermed sende sa-
ken tilbake til forvaltningen for ny behandling. Domstolens oppgave er altså i ut-
gangspunktet ikke å se om resultatet er rimelig – men å kontrollere om forvalt-
ningen, i dette tilfellet NAV Lønnsgaranti og Arbeids- og sosialdepartementet, har 
fulgt lov og rett.105  
 

4.9.1.1 Krav til klagen 
Loven oppstiller en del formkrav til en eventuell klage på enkeltvedtak i forvalt-
ningsloven § 32. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig106, være undertegnet av 
den ansatt selv eller den ansattes fullmektig, opplyse om hvilket vedtak som det kla-
ges over samt hvilken endring det bes om. I tillegg bør klagen inneholde en nærme-
re begrunnelse for hvorfor vedtaket som det klages over er feil og eventuell doku-
mentasjon som underbygger klagen. 
 

                                                
104  Lov av 10. juni 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
105  Torstein Eckhoff og Eivind Smith (2010) s. 546 
106  NAV.no Vedlegg til søker – om rettigheter og plikter – september 2016 s.2 
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Dersom klagen ikke oppfyller formkravene, kan NAV Lønnsgaranti gi klager en 
kort frist til å rette eller utfylle klagen107.  

 
4.9.1.2 Klagefrist 

Søker som ønsker å klage på vedtak må gjøre dette innen tre uker fra det ”tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part”108 jf. forvalt-
ningsloven § 29.  
 
NAV Lønnsgaranti sender vedtakene til den enkelte bostyrer. Bostyrer sender ut 
vedtaket til den enkelte ansatte – eventuelt til den ansattes fullmektig. Fristen for 
klage løper først fra det tidspunkt den ansatte, eller den ansattes fullmektig har mot-
tatt kopi av vedtaket. Av hensyn til den totale saksbehandlingstid bør bostyreren 
derfor videreformidle vedtaket så snart dette er mottatt. Som ”mottatt” av den ansat-
te eller dennes fullmektig anses det som tilstrekkelig at vedtaket har kommet frem 
til postkasse eller postboks.109 
 
Hovedregelen er at en klage fremsatt etter klagefristens utløp ikke behandles. Unn-
tak er de tilfeller der klager ikke kan lastes for at klagefristen ikke er overholdt. Der-
som NAV Lønnsgaranti avviser en klage på grunnlag av feil eller mangler i selve 
klagen, kan også vedtak om avvisning påklages. 

 
   
 
 
 
 
 
  

                                                
107  Forvaltningsloven § 32 
108  Forvaltningsloven § 29  
109  NAV.no Vedlegg til søker – om rettigheter og plikter – september 2016 s. 2 
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5 Endringen i lønnsgarantiloven § 1 som trådte i kraft 
01.01.2014 

 
5.1 Bakgrunn for endringen i § 1 

 
Som nevnt i oppgavens innledning ble det innført relativt store endringer i lønnsga-
rantireglene med virkning fra 01.01.2014. Lovendringene ble vedtatt 22. november 
2013 og ble gitt anvendelse på konkursboer med fristdag fra og med 1. januar 2014. 
Begynnelsen av 2014, det vil si rett etter at lovendringen tråde i kraft, var en over-
gangsperiode. Hvis dato for konkursåpning var i 2014, mens fristdag ble fastsatt til 
en dato i 2013 betød dette at søknader om lønnsgaranti fra ansatte ble behandlet et-
ter gamle regler.  
 
Det er flere forhold som er gitt som begrunnelse for innstramningene i det forslag til 
lovendring som ble oversendt Stortinget til behandling i Prop. 23 L (2013–2014)110. 
Endringene, i henhold til proposisjonen, ville kunne gi arbeidstakere som var blitt 
arbeidsløse grunnet konkurs et ekstra insentiv med hensyn til å komme raskere ut i 
nytt lønnet arbeid111. Det ble antatt at lovendring kunne gi en årlig innsparing på ca. 
186 millioner kroner i utbetaling av lønnsgarantimidler – men kun en innsparing på 
ca. 93 millioner kroner i 2014112 ettersom dette ville være et år med utbetalinger av 
lønnsgarantimidler hvor vedtak ble fattet etter både gamle og nye regler. Departe-
mentet mente også at endringene ville føre til en forenkling av regelverket – noe 
som ville bidra til en effektivisering av både bostyrers og forvaltningens behandling 
av søknader om lønnsgaranti113 fra ansatte.  

 
5.2 Tidligere regler versus gjeldende regler 

 
Endringene begrenset særlig sterkt de ansattes mulighet til å få dekning av lønn i 
oppsigelsestid. I tillegg ble ansattes rett til dekning av allerede opptjente feriepenger 
forut for konkursåpning begrenset gjennom lovendringen. Jeg vil i det følgende re-
degjøre for hva slags endringer som ble vedtatt og hva slags begrensning dette ga 
ansatte med hensyn til mulig dekning av lønn og feriepenger. 

 

                                                
110  Prop. 23 L (2013–2014) 
111  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3 
112  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3 
113  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3 
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5.2.1 Endring i lovteksten 
I lovendringen som trådte i kraft 01.01.2014 ble det gjort endringer i lønnsgarantilo-
vens § 1 tredje til femte ledd. For øvrig er paragrafen identisk også etter lovendring-
en. 
 
Før lovendringen hadde lønnsgarantiloven § 1 tredje til femte ledd følgende ordlyd; 

 

”Kravene dekkes av garantien i den utstrekning de har fortrinnsrett etter kapit-
tel 9 i lov om fordringshavernes dekningsrett, dog begrenset i det enkelte tilfel-
le til et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. 
Krav på vederlag som nevnt i dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 første ledd 
bokstav c og d er likevel, med samme beløpsbegrensning, dekningsberettiget 
etter lønnsgarantien. Lønnskrav som er forfalt i løpet av de siste 12 måneder 
før fristdagen er, med samme beløpsbegrensning, dekningsberettiget etter 
lønnsgarantien. Dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 tredje ledd første 
punktum og § 9-3 andre ledd gjelder ikke. Garantien dekker krav på renter 
inntil fristdagen og inndrivelseskostnader vedrørende krav som er dekningsbe-
rettiget etter tredje og fjerde punktum. For banker og forsikringsselskaper un-
der offentlig administrasjon5 gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 9 
tilsvarende så langt de passer. Som fristdag regnes den dagen vedtak om of-
fentlig administrasjon ble truffet. 

Garantien omfatter i tillegg rimelige omkostninger arbeidstaker eller en ar-
beidstakerorganisasjon har i forbindelse med konkursbegjæringen. Kravene 
dekkes i den utstrekning de er massefordringer etter dekningsloven § 9-2 første 
ledd nr. 2, og boet selv ikke har midler til å dekke dem. 

Overdrar arbeidstakeren krav som nevnt i denne paragraf før konkursåpning-
en, bortfaller statsgarantien. Det samme gjelder hvis tredjemann før konkurs-
åpningen på annen måte trer inn i krav mot arbeidsgiveren etter å ha løst inn 
eller dekket arbeidstakerens krav. Garantien bortfaller likevel ikke dersom of-
fentlig myndighet trer inn i kravene. Garantien bortfaller heller ikke dersom 
andre overtar eller trer inn i kravet og det er åpenbart at det ikke skjer som 
ledd i en skjult driftskreditt eller annet misbruk av lønnsgarantiordningen.” 
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Etter endringen lyder leddene: 
 

”Kravene dekkes av garantien i den utstrekning de har fortrinnsrett etter dek-
ningsloven kapittel 9, men med følgende begrensninger: 

1) 
Garantien er i det enkelte tilfelle begrenset til et beløp som svarer til to 
ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. 

2) 
Etter konkursåpning dekkes krav som nevnt i andre ledd i inntil én må-
ned regnet fra konkursåpningstidspunktet. 

3) 
Det gis kun dekning for feriepenger som er opptjent i samme år som 
året for fristdagen i konkursen og året før. 
 

Følgende krav dekkes av garantien, med samme beløpsbegrensning som i tred-
je ledd nr. 1, selv om de ikke har fortrinnsrett etter dekningsloven kapittel 9: 

1) 
krav på vederlag som nevnt i dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 førs-
te ledd bokstav c og d, og 
 

2) 

lønnskrav som er forfalt i løpet av de siste 12 måneder før fristdagen. 
Dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 tredje ledd første punktum og § 9-
3 andre ledd gjelder ikke. Garantien dekker også krav på renter inntil 
fristdagen og inndrivelseskostnader for krav etter dette ledd. 
 

For banker og forsikringsselskaper under offentlig administrasjon gjelder be-
stemmelsene i dekningsloven kapittel 9 tilsvarende så langt de passer. Som 
fristdag regnes den dagen vedtak om offentlig administrasjon ble truffet.” 

 
 
Paragrafen ble totalt sett noe lengre etter endringen, men mye mer presis da alle an-
satte etter lovendringen kun ville ha krav på lønn i inntil én måneds oppsigelsestid – 
regnet fra dato til dato – i motsetning til tidligere da lengden på den perioden man 
kunne ha krav på lønn etter konkursåpning var avhengig av oppsigelsestidens leng-
de, som igjen var avhengig av arbeidsforholdets lengde, den ansattes alder mv. i 
henhold til arbeidsmiljøloven, se punkt 5.2.2. 
 
Dekningsbegrensningen på 2G i beløp og maksimal dekning for inntil totalt seks 
måneders lønn gjaldt allerede før lovendringen. 
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5.2.2 Lønn 
For de ansatte førte lovendringen med seg store endringer med hensyn til den perio-
de man har krav på dekning av lønn etter konkursåpning. Som nevnt ovenfor hadde 
ansatte i henhold til tidligere lovgivning krav på lønn etter konkursåpning avhengig 
av hvor lang oppsigelsestid de hadde etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
 
I følge arbeidsmiljøloven § 15-3114 er oppsigelsestiden avhengig av hvor lang tid en 
ansatt har vært fast ansatt i samme virksomhet. Om ikke annet er avtalt har arbeids-
takere krav på en oppsigelsestid på én måned. En arbeidstaker som har vært ansatt i 
minst fem sammenhengende år har krav på minst to måneders oppsigelsestid. Ar-
beidstakere over 50 år har krav på minst fire måneder, mens arbeidstakere over hen-
holdsvis 55 og 60 år har krav på minimum fem og seks måneders oppsigelsestid - 
ved minst 10 års sammenhengende ansettelsesforhold i samme virksomhet.  
 
Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i den påfølgende måneden etter at opp-
sigelsen fant sted, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 4.  
 
Ut fra dette ville oppsigelstiden ved konkursåpning den 15. i en måned først begyn-
ne å løpe fra den 1. i den påfølgende måneden. For ansatte med én måneds oppsigel-
sestid ville dette føre til at de kunne ha krav på lønn fra 15. i samme måned som 
konkursåpning og frem til utløpet av neste måned – totalt én og en halv måned. Det-
te kom selvfølgelig i tillegg til krav på eventuell lønn som var opptjent før konkurs-
åpning. For ansatte med to måneder oppsigelsestid førte dette til dekning i to og en 
halv måned, for ansatte med fire måneders oppsigelsestid ville dekningen bli fire og 
en halv måned mv.  
 
Dekning var imidlertid også før lovendring betinget av at den ansatte ikke hadde fått 
nytt arbeid etter konkursåpning115. Hvis den ansatte var i nytt arbeid etter konkurs-
åpning ville lønnsgarantiordningen også før lovendringen kun dekke et eventuelt tap 
i inntekt hvis den ansatte hadde lavere lønn i det nye arbeidsforholdet.  
 
Dette hadde stor betydning for ansatte i konkursboer hvor konkursåpningen var sent 
i måneden. Hvis ikke bostyrer raskt fikk ut oppsigelsene, det vil si før 1. den påføl-
gende måneden etter konkursåpning, kunne resultatet bli at den ansattes oppsigel-
sestid ikke begynte å løpe før over én måned senere. Det kunne være problematisk 

                                                
114  Arbeidsmiljøloven § 15-3  
115  Se punkt 4.7.3. 
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for bostyrer å få oppsigelsene raskt ut hvis for eksempel konkursdebitor ikke samar-
beidet eller ikke hadde oversikt over sine ansatte slik at bostyrer ikke fikk arbeidsta-
kernes kontaktopplysninger og kunne si de opp raskt.   
 
Begrensingen på maksimalt seks måneder dekning116 gjaldt også før endringen. Det 
var imidlertid flere ansatte som hadde krav i seks måneder eller mer ettersom dek-
ning etter konkursåpning som nevnt ovenfor kunne bli gitt i flere måneder. Derfor 
ble dekningsbegrensningen på 2G en begrensning for flere ansatte ettersom lønns-
krav over flere måneder – og dermed også større og lengre feriepengekrav – førte til 
at flere ansatte hadde et krav som oversteg denne grensen. Lovendring førte altså til 
at alle ansatte gjennom lønnsgarantiloven etter konkursåpning maksimalt har krav 
på lønn i inntil én måned – uansett hva arbeidskontrakt og arbeidsmiljøloven sier 
med hensyn til oppsigelsestid.  

 
5.2.3 Feriepenger 

Retten til dekning av feriepenger gjaldt tidligere i inntil 24 måneder tilbake i tid 
regnet fra fristdagen. Hvis fristdagen var 15.01.2013 ville ansatte kunne få dekket 
feriepenger opptjent tilbake fra 15.01.2011.  
 
Ansatte har etter de nye reglene mulighet til å få dekket feriepenger samme år som 
fristdagen samt året før, se punkt 4.3. Dette vil i de aller fleste tilfeller bety et færre 
antall måneders dekning enn det den ansatte tidligere hadde krav på – så fremt frist-
dag ikke er sent på året samme år som konkursåpning.  
 
Begrensingen av rett til dekning av feriepenger ble forsvart med at de aller fleste an-
satte gjennom ferielovens system for utbetaling av feriepenger – feriepenger skal et-
ter ferieloven § 11 utbetales når den enkelte ansatte faktisk tar ferie117 – ikke ville ha 
utestående krav på feriepenger lenger tilbake enn det som dekkes etter lovendring-
en.118  
 
 
 
 

                                                
116  Dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 3  
117  Ferieloven § 11 
118  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3. 
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5.3 Effekt av endring – har totale utbetalinger av lønnsgarantimidler blitt 
redusert? 

 
5.3.1 Innsparing av lønnsgarantimidler 

Som oversikten over de totale lønnsgarantiutbetalingene i punkt 2.1.5.3 viser har ut-
betalingene sunket etter 2012 og 2013.  
 
Utbetalingene i 2012 ble, som nevnt under punkt 2.1.5.3, omtalt som historisk høye. 
Utbetalingen steg likevel kraftig året etter før de i 2014, 2015 og 2016 igjen har 
sunket.  
 
Lønnsgarantiutbetalinger vil øke og minske i samsvar på konjunktur ellers i sam-
funnet. Norge har det de siste årene vært nedgangstider med et høyt antall konkurs-
åpninger. Med et høyt antall konkursåpninger følger et høyt antall lønnsgarantisøke-
re som igjen gir høyere totale lønnsgarantiutbetalinger. En naturlig konsekvens av 
færre antall konkursåpninger vil være lavere totale utbetalinger av lønnsgarantimid-
ler.  

 
Tabellen viser en markant nedgang i utbetaling fra 2013 til 2014 – 51 millioner kro-
ner. Dette er likevel langt fra de ca. 93 millioner kronene som ble anslått i lovend-
ringsproposisjonen119. De anslåtte årlige innsparingene på ca. 186 millioner kroner 
årlig har heller ikke slått til. Tabellen viser at utbetaling av lønnsgarantimidler i 
2013 og 2016 kun er redusert med 33 millioner kroner. Det bør nevnes at antakelse-
ne i proposisjonen mest sannsynlig ble gjort ut fra tallene for utbetaling i 2012. An-
tatt utbetaling av lønnsgaranti etter endringen ble anslått til 612 millioner kroner – 
noe som er langt lavere enn hva som faktisk har blitt utbetalt de siste årene. 
 
Det er naturlig etter lovendringen at færre arbeidstakere med utestående fordringer 
ovenfor den konkursrammede arbeidsgiver ikke har krav som overstiger deknings-
begrensingen på 2G, noe som vil føre til at de totale utbetalingene synker. Som det 
fremgår av kolonnen ”Gjennomsnittlig lønnsgarantimidler pr. søker” i punkt 2.1.5.3 
er den gjennomsnittlige utbetalingen for hver søker relativt stabil også etter lovend-
ringen. Som det fremgår har det heller ikke vært en stor endring i gjennomsnittlig 
utbetaling fra 2012 og til 2016. 
 

                                                
119  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3. 
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Lønnsgarantiloven har også tidligere gjennomgått endringer som var antatt å skulle 
både øke og minske de totale lønnsutbetalingene. Ansatte hadde frem til lovendring 
som trådte i kraft 01.01.2005120 totalt rett på utbetaling på inntil 3G gjennom lønns-
garantiordningen. Endringen fra maksimal utbetaling på 3G til 2G var en innstram-
ming hvor ønsket også var å redusere de totale utbetalingene. 
 
På samme måte var endringen i loven som trådte i kraft 01.01.2006121, hvor daglige 
ledere, styremedlemmer samt enkelte aksjonærer ble omfattet av lønnsgarantiord-
ningen, en endring som ville føre til at de totale utbetalingene ville få en antatt kraf-
tig økning – i proposisjonen var det antatt at dette ville føre til en økning på ca. 115 
millioner kroner i årlige utbetalinger.122 

 
5.3.2 Har endringene effektivisert bostyrers og forvaltningens behandling av krav? 

Det ble i forarbeidene123 for lovendringen i 2013 antatt at både forvaltningens og 
bostyrers behandling av lønnskrav ville bli enklere, ettersom lovendringen ville føre 
til en forenkling av regelverket124; lovgivningen ville bli klarere samtidig som reg-
lene for hva som kunne dekkes ble strammet inn.  
 
NAV Lønnsgaranti har opplevd at behandling av krav er blitt noe enklere etter lov-
endringen125 særlig fordi reglene er klarere. Det kommer færre innstillinger pr. an-
satt til NAV Lønnsgaranti ettersom det etter konkursåpning kun forfaller ett krav 
som er dekningsberettiget gjennom lønnsgarantiordningen – den ene måneden den 
enkelte ansatte kan ha krav på lønn i oppsigelsestid. Etter tidligere ordning ville 
normalt bostyrer har sendt NAV Lønnsgaranti én innstiling per måned etter kon-
kursåpning frem til oppsigelsestidens utløp. 
 
Hos forvaltningen er allikevel saksbehandlingstid mest avhengig av antall konkurser 
og dermed antall søknader. Dette har vært stabilt høyt de siste årene og medfører at 
saksbehandlingstiden fortsatt kan være lang; særlig om kravene er omfattende eller 

                                                
120  Lov 17. desember 2004 nr. 87 om endringar i lønnsgarantilova 
121  Lov 21. desember 2005 nr. 120 om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav 

ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett  
122  Ot.prp. nr. 107 (2004-2005) s. 1 
123  Prop. 23 L (2013–2014) 
124  Prop. 23 L (2013–2014) s. 3. 
125  Nilsen (2017) 
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trenger ekstra kontroll.126 En utsettelse av lønnsutbetaling på inntil 5 måneder127 er 
for mange arbeidstakere en ekstra belastning og kan oppleves som lang tid å vente.  
 
For bostyrer og saksbehandlere ved bostyrers kontor har endringene ført til mindre 
tvil om hvilke krav som er dekningsberettigede og hvilke som ikke er dekningsbe-
rettiget gjennom lønnsgarantiordningen. Det at det nå, som nevnt ovenfor, i de fleste 
tilfeller sendes færre antall innstillinger av krav per ansatt til NAV Lønnsgaranti har 
også gjort at bostyrers tidsbruk med hver enkelt ansatt bør være lavere nå enn før 
lovendringen. Før lovendringen måtte bostyrer i mange tilfeller kontakte hver ansatt 
etter utløpet av en mulig dekningsberettiget oppsigelsesmåned for å få bekreftet om 
den ansatte hadde krav på lønn eller om den ansatte hadde fått nytt arbeid og derfor 
ikke lenger hadde krav om lønn i oppsigelsestid – så fremt den nye lønnen var like 
høy eller høyere enn tidligere lønn128. Dette var tidkrevende. I de tilfeller der boet 
ville gi dividende til krav måtte man ofte vente til den potensielle dekningsperioden 
gjennom lønnsgarantiordningen hadde utløpt før man kunne avslutte boet. Dersom 
det var ansatte som hadde lang oppsigelsestid, som for eksempel seks måneder, ville 
dette kunne føre til at bobehandlingen pågikk i lengre tid enn den gjør nå – om bo-
behandling for øvrig var ”enkel” og ikke nødvendigvis av slik karakter at det var 
tidkrevende å få den ferdigbehandlet. Ved lengre boåpning vil også omkostningene 
for behandling av boet øke.  
 
Lovendringen førte derimot til at det nå er større forskjell mellom hva som er for-
trinnsberettigede krav etter dekningsloven og lønnsgarantiloven. I de boene hvor det 
er utbetaling av dividende vil bostyrer fortsatt måtte gjøre utregninger og avgren-
singer etter dekningsloven § 9-3. Ettersom reglene i § 9-3 nå, i større grad enn tidli-
gere, er forskjellig fra reglene om hva som dekkes gjennom lønnsgarantiordningen 
etter lønnsgarantiloven vil arbeidet med fordringsprøvelsen være mer tidkrevende. 
Etter endringen i loven vil også flere ansatte enn tidligere ha prioriterte og/eller 
uprioriterte krav i boene ettersom deres krav oftere bare delvis dekkes gjennom 
lønnsgarantiordningen. Tidligere ble en større del av de ansattes krav dekket gjen-
nom lønnsgarantiordningen, og med det overdratt til staten, slik at den ansatte selv 
ikke hadde krav i boet.  
 

 

                                                
126  Se punkt 2.1.3.2. 
127  Se punkt 2.1.3.2. 
128  Se punkt 4.7.3 om eventuelle krav når de ansatte er i nytt arbeidsforhold 
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Avsluttende bemerkninger 
 
5.4 Fungerer gjeldende regler som ønsket? 
 

Lovendringen som trådte i kraft 01.01.2014 var en klar innstramming av regelverket 
i forhold til tidligere. 
 
Som tabellen under punkt 2.1.5.3 viser har ikke innsparingen av lønnsgarantimidler 
blitt slik man antok. Selv om dette i stor grad skyldes det stadig høye antallet kon-
kurser viser den fortsatt minst like høye utbetalingen pr. søker at innstramningen av 
reglene ikke har hatt effekt på den gjennomsnittlige utbetalingen pr. søker.  
 
For arbeidstakeren har nok lovendring vært et insentiv til raskere  å forsøke å få seg 
nytt arbeid, som antatt i lovproposisjonen. Ettersom den tiden man får lønnsdekning 
etter konkursåpning er vesentlig kortere, vil man som arbeidssøker uten jobb enten 
måtte skaffe seg nytt arbeid eller søke dagpenger gjennom NAV for å ha en inntekt 
allerede én måned etter konkursåpning.  
 
Også dagpengeordningen har i nyere tid gjennomgått innstramninger. Dette gjør at 
de fleste etter dagens dagpengeregler vil oppleve en markant reduksjon i utbeta-
linger. Dagsatsen for dagpenger utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget, jf. fol-
ketrygdloven § 4-12. Inntekt over 6G skal ikke medregnes i dagpengegrunnlaget, jf. 
folketrygdloven § 4-11 fjerde ledd. Det betyr at maksimal årlig utbetaling av dag-
penger ved denne oppgavens innlevering utgjør kr 346.604,- noe som er langt under 
det den gjennomsnittlige årslønnen i Norge var i 2016129.  I og med at dagpenger i 
de fleste tilfeller gir en markant nedgang med hensyn til inntekt i motsetning til løn-
net arbeid, burde dette i seg selv være insentiv nok til å ønske å forsøke å komme 
raskt tilbake i nytt lønnet arbeid. 
 
Det kan i tillegg stilles spørsmål ved om de ansatte som har utestående feriepenge-
krav som i tid overstiger den perioden som lønnsgarantiordningen gjennom dagens 
regelverk dekker, egentlig har gitt en frivillig kreditt til sin arbeidsgiver, og med 
dette uansett burde unntas dekning i henhold til lønnsgarantiloven § 7130. 
 

                                                
129  Se punkt 4.7.1 
130  Se punkt 2.2.1.2 
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Alt i alt er ikke de årlige innsparingene i nærheten av å nå anslagene som ble gjort i 
forarbeidene til lovendringen, noe bekreftes av de faktiske utbetalingene som ble 
gjort i 2015 og 2016. Det vil bli interessant å se om den totale utbetalingen i årene 
fremover fortsetter å synke. Den gjennomsnittlige utbetalingen pr. søker som fortsatt 
er stabil viser at lovendringen ikke har ført til innsparing i lønnsgarantimidler pr. 
søker – denne har faktisk økt etter at lovendringen trådte i kraft.  

 
5.5 Har ansatte som rammes av konkurs tilstrekkelig vern? 
 

Ansatte som rammes av arbeidsgivers konkurs er en særlig sårbar gruppe kreditorer. 
Man er som arbeidstaker avhengig av arbeidsinntekten sin – når denne da brått blir 
borte grunnet konkurs og man må vente på saksbehandling hos NAV Lønnsgaranti 
vil de fleste ansatte oppleve at hverdagen blir økonomisk vanskeligere. 
 
Som arbeidstaker har man i Norge et godt vern mot grunnløse oppsigelser og lange 
lovfestede oppsigelsestider med rett til lønn om man først skulle oppleve å bli opp-
sagt. Disse rettighetene faller i stor grad bort for en arbeidstaker ved en konkursåp-
ning.  
 
Å bli «avspist» med lønn i én måneds oppsigelsestid, som i tillegg løper fra dato til 
dato – når man i henhold til arbeidsavtale eller arbeidsmiljøloven i utgangspunktet 
kan ha rett på lønn i oppsigelsestid i inntil seks måneder og oppsigelsestiden først 
begynner å løpe fra den 1. i den påfølgende måneden, vil for mange oppleves som 
svært urettferdig. Mange ansatte med lang oppsigelsestid er eldre og stiller derfor 
også svakere som arbeidssøker i arbeidsmarkedet. Nedgangskonjunktur fører gjerne 
med seg et vanskeligere og trangere arbeidsmarked og dermed problemer for mange 
arbeidstakere rammet av konkurs med å raskt få nytt arbeid. 
 
Den forholdsvis lave prosentvise andelen konkursbo som ender med dividendeutbe-
talinger, se punkt 2.1.5.2, tilsier også at mange ansatte har et økonomiske tap selv 
om lønnsgarantiordningen i stor grad dekker kravene til de ansatte. Om man som 
ansatt har meldt krav utover det som dekkes gjennom lønnsgarantiordningen, og 
dermed ved boavslutning fortsatt er registrert med krav i boet, er det liten sannsyn-
lighet for at man får disse dekket – og i alle fall liten sannsynlighet at man får dek-
ket kravene fullt ut.  

 
Mange arbeidstakeres krav i 2017 vil raskt nå taket på 2G, p.t. kr 185.152,- særlig i 
de tilfeller der arbeidsgiver ikke har oppfylt sine lønnsforpliktelser i tiden før kon-
kursåpning. Dette er særlig aktuelt om man har utestående feriepengekrav for året 
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før konkursåpningen og fristdagen er sent i året for konkursåpning. Insolvensdirek-
tivet131 har kun som krav at lønnsgarantiordningen garanterer for en minimumsbe-
skyttelse av arbeidstaker132. Den gjeldende dekningsbegrensningen må sier å oppfyl-
le kravet om minimumsbeskyttelse, men ikke særlig mye mer.  
 
Mange arbeidstakere opplever nok også reglene om at de selv har bevisbyrden med 
hensyn til å sannsynliggjøre og dokumentere eksistensen av og størrelsen på kravet 
som svært urettferdig. Et krav kan nektes dekning dersom den ansatte selv ikke kan 
dokumentere kravet, selv om dette skyldes manglende oppfølging og brudd på deres 
rettigheter fra arbeidsgivers side. Det er derfor viktig at den ansatte selv følger opp 
det som mangler så snart vedkommende blir klar over dette og påser at reglene med 
hensyn til arbeidsavtale, lønnsslipp mv. blir oppfylt av arbeidsgiver så snart som 
mulig.  
 
Det er også i den ansattes egen interesse å være påpasselig med å følge opp mang-
lende lønnsutbetalinger og starte inndrivelse av disse så snart lønnen uteblir. Å ikke 
følge raskt kan vise seg å bli svært kostbart for den enkelte ansatte. Det er i denne 
sammenheng verdt å nevne at de ansatte med fortrinnsberettigede krav er fritatt fra 
rekvirentansvaret ved en konkursbegjæring, jf. konkursloven § 67 fjerde ledd jf. Lov 
av 17. desember 1972 nr. 86 om rettsgebyr133. Den ansatte løper dermed ingen risiko 
ved å begjære sin arbeidsgiver konkurs dersom kravet er dekningsberettiget. Even-
tuelle andre inndrivelseskostnader vil som tidligere nevnt i oppgavens punkt 4.5 
også være mulig å få dekket gjennom lønnsgarantiordningen. Det bør dog nevnes at 
hvis en konkursbegjæring fra en ansatt ikke fører til at konkurs åpnes, vil heller ikke 
utgiftene den ansatte har hatt bli dekket. Dette gjør at ansatte som for eksempel 
trenger hjelp fra advokat for å fremme sine krav, av økonomiske årsaker ofte kan 
vegrer seg for å forfølge sine krav. 
 
En tidlig konkursbegjæring med påfølgende konkursåpning vil ikke bare gagne den 
ansatte selv, men også de øvrige kreditorene da mange selskaper fortsetter driften i 
lang tid etter at insolvenstidspunktet faktisk forelå. En tidlig konkursåpning vil 
stoppe driften i et selskap, hindre at kravene hoper seg opp som konsekvens av beta-
lingsudyktigheten og medføre at kreditorenes tap blir mindre grunnet selskapets vi-
dere drift etter at insolvens har oppstått. 
 

                                                
131  Se punkt 2.1.2  
132  Bains (2013) kap. 2.35 
133  Lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 
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Kreditorer som har krav som ikke er prioritert av første klasse og som fremsetter 
begjæring om konkurs, har etter konkursloven § 67 et rekvirentansvar – det vil si at 
de må stille et beløp i garanti for kostnadene ved bobehandlingen – som i mange til-
feller beløpsmessig overstiger kreditorens eget krav mot selskapet. Ansvaret er be-
grenset til 50 ganger rettsgebyret, jf. forskrift av 27. januar 2005 nr. 70 om rekviren-
tens ansvar for kostnadene ved konkursbehandling § 1134. Pr. dags dato utgjør rekvi-
rentansvaret kr 52.450,- Det relativt høye rekvirentansvaret fører dessverre til at 
mange kreditorer velger å ikke fremme konkursbegjæring mot et selskap fordi deres 
krav ikke er så stort at det forsvarer å stille garanti for bobehandlingen. I tillegg er 
ofte utsikten til dekning av det opprinnelige kravet gjennom dividende liten.  
 
Ansatte har, som nevnt i punkt 4.6, kun krav på dekning av renter frem til konkurs-
boets fristdag, selv om lønnsgarantimidlene alltid vil bli utbetalt på et senere tids-
punkt. Krav på renter etter fristdagen er en etterprioritert fordring i et konkursbo, jf. 
dekningsloven § 9-7 nr. 1 bokstav a. Det er derfor i de aller fleste tilfeller lite sann-
synlig at renter påløpte etter fristdagen, helt eller delvis, blir dekket. Rente beregnes 
vanligvis fra forfallsdato til utbetalingsdato, jf. forsinkelsesrenteloven § 2. Ansatte 
stiller med hensyn til dette svært mye dårligere etter gjeldende lovverk da det kan ta 
lang tid før faktisk utbetaling av lønnsgarantimidler finner sted. Ordningen må like-
vel kanskje være slik. Sett at en arbeidstaker hadde krav på renter frem til den fak-
tiske utbetalingsdatoen for lønnsgarantimidlene, samtidig som han eller hun mottok 
forskutterte dagpenger eller annen økonomisk hjelp fra det offentlige, dvs. ytelser 
som skal motregnes før utbetaling, ville den ansatte fått renter på et krav som egent-
lig ikke lenger eksisterte. Begrensningen av krav på renter frem til fristdagen sikrer 
mot dette. Lønnsgarantiordningen skal ikke gi de ansatte økonomiske fordeler eller 
være en belønning – kun dekke faktiske tap. 
 
Endringene i grunnbeløpet, som bestemmer størrelsen på den dekning de ansatte 
maksimalt kan få, er ment å følge lønnsveksten. Justeringene blir likevel kun be-
stemt ut i fra antatt lønnsvekst, slik at lønnsveksten kan være større enn det som 
gjenspeiles i endringen. Om forskjellen blir for stor mellom den faktiske lønnsveks-
ten og den faktiske endringen i grunnbeløpet vil det være de ansatte som bærer det 
økonomiske tapet. 
 
Uansett hvordan regelverket er utformet vil det i enkelte tilfeller føre til at noen ar-
beidstakere taper penger når arbeidsgiver går konkurs. Regelverket må imidlertid li-

                                                
134  Forskrift av 27. januar 2005 om rekvirentens ansvar for kostnader ved konkursbehandling nr. 70 
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kevel inneholde sikkerhetsventiler, som lønnsgarantiloven § 7, og begrensninger 
både i tid og beløp, som lønnsgarantilovens § 1 tredje ledd, for hva som dekkes selv 
om dette alltid vil ramme og føles urettferdig for enkelte arbeidstakere. Et lovverk 
som omfatter regler som inneholder elementer av skjønn vil alltid kunne føre til at 
vedtak som fattes kan ramme ulikt.  
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