
ARBEIDSRETT
Hva er nytt i Arbeidsmiljøloven med 
tilhørende forskrifter?

Hvilke nye rettsavgjørelser er kommet av 
interesse innenfor arbeidsrett? 
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Arbeidsmiljøsenteret
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• Vedtatte lovendringer

• Foreslåtte lovendringer og høringen

• Rettspraksis 



© Homble Olsby | Littler  |  2021 4

Vedtatte lovendringer 

• Diskrimineringsnemdas har  
myndighet til å avgjøre tvister om 
gjengjeldelse etter varsling. 

• Ikrafttredelse: 1. juli 2021

• 37 klagesaker meldt til nemda 

⎻ 16 saker trukket eller henlagt

⎻ 1 sak – ikke brudd

⎻ 20 saker under behandling 
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Vedtatte lovendringer - arbeidslivskriminalitet

• Arbeidslivskriminalitet – nye virkemidler 

⎻ Lønnstyveri – bevisst og for egen/andres 
vinning unnlater å betale lønn

⎻ Strafferamme: 2 år / 6 år

⎻ Arbeidsgiverplikter – unnlate å opprette eller 
betale innskudd til tjenestepensjon for 
ansatte

⎻ Strafferamme: 2 år 

⎻ Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven 

⎻ Strafferammen økes fra 3 år til 5 år 

⎻ Utbetaling av lønn 

⎻ Skal utbetales fra arbeidsgiveren via bank 
til arbeidstakeren

⎻ Ikrafttredelse: 1. januar 2022
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Vedtatte lovendringer - lønnstyveri 

• Lønnstyveri innebærer at arbeidsgiver 
bevisst beriker seg eller andre av 
arbeidstakers lønn, feriepenger eller 
annen godtgjørelse som 
arbeidstakeren har rett til i henhold til 
lov, forskrift, arbeidsavtale eller 
tariffavtale. 

• Straffelovens § 395, Utilbørlig og med 
fortsett, straffes med fengsel inntil 2 år

• Straffelovens § 396 er det grovt 
straffes det med fengsel inntil 6 år

• Eksempler på lønnstyveri er tilfeller 
der arbeidstaker har rett til lønn, 
feriepenger eller annen godtgjørelse, 
men arbeidsgiver bevisst beriker seg 
eller andre ved å: 
• avstå fra å utbetale beløpet
• utbetale et mindre beløp enn 

arbeidstaker har rett til 
• utbetale riktig beløp, men deretter krever 

dette helt eller delvis tilbakebetalt uten 
grunnlag

• straffeloven gjør lønnstyveri straffbart. 
Det innebærer at den ansvarlige kan 
bøtelegges eller få fengselsstraff i inntil 
seks år i de groveste tilfellene.
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Vedtatte lovendringer – lov om tjenestepensjon

• OTP-loven pålegger de fleste 
arbeidsgivere å ha en 
tjenestepensjonsordning for sine 
ansatte.  

• Den som leder et foretak som forsettlig 
eller uaktsomt ikke oppfyller plikten til 
å ha tjenestepensjonsordning i tråd 
med minstekravene til 
pensjonsordningene, kan straffes med 
bøter eller fengsel inntil to år
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Vedtatte lovendringer – arbeidsgiver skal utbetale lønn via bank

• Den klare hovedregel er nå at lønn, 
feriepenger og annen godtgjøring i 
penger fra arbeidsgiver skal utbetales 
via bank. Det innebærer at det i 
utgangspunktet blir forbudt å utbetale 
lønn og lignende godtgjøring i kontanter. 

• Unntak når det er umulig eller svært 
byrdefullt  
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Vedtatte lovendringer – alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven 

• Kan nå straffes med 6 års fengsel, se 
arbeidsmiljølovens § 19-1 (2)  (tidligere 
3 år)

Skal legges særlig vekt på:

• Om overtredelsen har eller kunne ha 
medført alvorlig fare for liv eller helse

• Om faren er foretatt eller fortsatt tross 
pålegg eller henvisning fra offentlig 
myndighet, vedtak fra arbeidsmiljøutvalg 
eller henstilling fra verneombud eller 
bedriftshelsetjenesten.
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Vedtatte lovendringer 

• Fast ansettelse og stillingsvern

• Når kan arbeidstakere ansettes 
midlertidig?

⎻ midlertidig karakter

⎻ vikariat

⎻ praksisarbeid

⎻ arbeidsmarkedstiltak

⎻ organisert idrett

• Styrker arbeidstakernes rett til fast 
ansettelse

⎻ Adgangen til å ansatte midlertidig i 12 
måneder oppheves – aml § 14-9 (2) 
bokstav f

• Ikrafttredelse: 1. juli 2022
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Vedtatte lovendringer 

• Den norske modellen

⎻ Fagforeningens rolle 

⎻ Kollektiv søksmålsrett – lovlig innleie

⎻ Medlemmer i en virksomhet som 
har leid inn arbeidstakere fra 
bemanningsforetak 

• Ikrafttredelse: 1. juli 2022
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Vedtatte lovendringer - hjemmekontor

• Hjemmekontor

⎻ Utdatert forskrift 

⎻ Ny forskrift - styrkede rettigheter knyttet til diskriminering, 
permisjon, arbeidstid og vern mot vold og trusler

⎻ Endringene omfatter: 

⎻ en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.

⎻ Avgrensning mot sporadisk

⎻ Definering av hva som er eget hjem

⎻ et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid 
skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. 
Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon 
etter drøftinger med tillitsvalgte.

⎻ en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale 
arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber 
hjemmefra.

⎻ at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med 
forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal 
føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn 
gjennomføres på annen måte.

⎻ at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved 
hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

⎻ Ikrafttredelse: 1. juli 2022
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Vedtatte lovendringer - hjemmekontor

• Virkeområde, en presisering av hva som er 
«kortvarig eller tilfeldig arbeid»

• Presisering av hva som er «eget hjem»

• Skriftlig avtale - unntak når myndighetene 
gir påbud eller anbefaler hjemmekontor

• Krav om å ivareta det psykososiale 
arbeidsmiljøet 

• Dekning av kostnader ved bruk av 
hjemmekontor – ingen endringer

• Arbeidstid 
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Vedtatte lovendringer  

• Særaldersgrenser i staten

⎻ Krav om å fratre stilling ved fylte 60, 63 
eller 65 år opphevet.

⎻ Gjelder ikke enkelte grupper ansatte

⎻ Alminnelig aldersgrense – 70 år

• Ikrafttredelse: 1. juli 2021
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Vedtatte lovendringer

• Ferieloven utvider horisonten 

⎻ Gjelder nå også på Svalbard 

• Ikrafttredelse: 1. juli 2022
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Vedtatte lovendringer 

• Åpenhetsloven 

⎻ Transparens om store virksomheters håndtering av 
kritikkverdige forhold 

⎻ Sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter 

⎻ Arbeidsforhold i leverandørkjeden og samarbeidspartnere 

• Informasjonsplikt 

• Aktsomhetsvurderinger - rapport

• Tips

⎻ Forankre ansvarlighet i styret

⎻ Retningslinjer og bedriftskultur 

⎻ Håndtering av informasjonsplikten

⎻ Kartlegging 

⎻ Risikoanalyse 

• Ikrafttredelse: 1. juli 2022

• Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest 
offentliggjøres 30. juni hvert år – første gang i 2023
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Vedtatte lovendringer – karantenetid dagpenger 

• Folketrygdloven 

⎻ Strengere sanksjoner for 
dagpengemottakere som er selvforskyldt 
ledige 

⎻ Ventetiden økes fra 12 til 18 uker

⎻ Avskjediget

⎻ Frivillig egenoppsigelse 

⎻ Miste dagpengene i 18 uker 

⎻ Uten rimelig grunn takker nei til 
jobbtilbud eller tilbud om 
arbeidsmarkedstiltak

⎻ Lar være å søke på ledige jobber 

• Ikrafttredelse: 1. januar 2021
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Vedtatte lovendringer 

• Pensjon

⎻ Krav for alle private tjenestepensjonsordninger om 
å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt 
fra første krone.

⎻ Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 
13 år som i folketrygden

⎻ Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når 
inntekten overstiger grensene for 
rapporteringspliktig lønn i a-ordningen

⎻ Denne grensen er som hovedregel på 1 000 
kroner, men 10 000 kroner for skattefrie 
organisasjoner mv.

⎻ Ikke lenger egne unntaksregler for 
sesongarbeidere.

⎻ Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på 
medlemskap i ordningene opphevet

• Ikrafttredelse: 1. januar 2022
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Vedtatte lovendringer – aktivitets- og redegjørelsesplikt

• Likestillings- og diskrimineringsloven  § 26

⎻ Aktivitets- og redegjørelsesplikt

⎻ Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å 
jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen

• Arbeidsgivere i privat sektor over en viss størrelse har 
også plikt til å redegjøre for status når det gjelder 
likestilling mellom kvinner og menn, og hvordan de 
arbeider for å hindre diskriminering.

• Omfanget av arbeidsgiverpliktene varierer mellom

⎻ Arbeidsgivere i private virksomheter med færre enn 20 
ansatte

⎻ Arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 
ansatte

⎻ Arbeidsgivere i private virksomheter med flere enn 50 
ansatte

⎻ Arbeidsgivere i offentlige virksomheter

• Ikrafttredelse: 1. januar 2020
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Vedtatte lovendringer – aktivitets- og redegjørelsesplikt

Plikten gjelder alle diskrimineringsgrunnlagene 

(bortsett fra alder)

• kjønn 

• graviditet, permisjon ved fødsel eller 

adopsjon 

• omsorgsoppgaver 

• etnisitet, religion, livssyn 

• funksjonsnedsettelse 

• seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk 

• kombinasjoner av disse grunnlagene 

(sammensatt diskriminering) 

• I tillegg plikt til å forebygge trakassering, 

seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.
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Vedtatte lovendringer – aktivitets- og redegjørelsesplikt

Alle arbeidsgivere skal jobbe 
aktivt, målrettet og planmessig 
for å fremme likestilling og 
hindre diskriminering.

Arbeidet skal dokumenteres.

Tillitsvalgte, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og 
forskere kan be om innsyn i 
dokumentasjonen
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Vedtatte lovendringer – lovbestemt 4 stegs arbeidsmetode 

Gjelder for virksomheter med mer 
enn 50 ansatte (20)

1. Undersøke om det finnes risiko for 
diskriminering

2. Analysere årsaker til identifiserte 
diskrimineringsrisikoer

3. Iverksette tiltak for å motvirke 
diskriminering

4. Vurdere resultat av det arbeidet 
som er gjort
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Foreslåtte lovendringer og høringer – trakassering i arbeidslivet 

• Trakassering i arbeidslivet 

⎻ Presisering i arbeidsmiljøloven om at lovens 
vern mot trakassering også innebærer et 
vern mot seksuell trakassering 

⎻ Definisjon av begrepene «trakassering» og 
«seksuell trakassering»

⎻ Identiske med definisjonen i 
Likestillings- og diskrimineringsloven 

⎻ Presisering – verneombudet skal påse at 
arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø 
blir ivaretatt

⎻ Høringsfrist: 8. juni 2022
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Foreslåtte lovendringer og høringer 

• Innleie fra bemanningsforetak 

⎻ Lovforslag

⎻ Innleie fra bemanningsforetak skal ikke lenger være tillatt 
for arbeid av midlertidig karakter

⎻ Innleide arbeidstakere får rett til fast ansettelse etter tre 
år

⎻ Gruppen som får rett til fast ansettelse utvides, slik at 
retten gjelder for alle som har vært innleid

⎻ Definisjonen av innleie blir lovfestet, for å klargjøre 
grensen mellom innleie og bemanningsentreprise

⎻ Det innføres en ny godkjenningsordning for 
bemanningsforetak

⎻ Høring 

⎻ Adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig 
drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av 
midlertidig karakter

⎻ Adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse 
som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart 
avgrenset prosjekt

⎻ Høringsfrist: 22. november 2022
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Foreslåtte lovendringer og høringer 

• Arbeidstakernes arbeidsvilkår - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152

⎻ utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen

⎻ flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen

⎻ nye krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal være foreligge

⎻ flere regler om varighet og bruk av prøvetid

⎻ ved midlertidig ansettelse skal prøvetiden stå i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art.

⎻ ny lovbestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling.

⎻ strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid

⎻ arbeidstaker skal som hovedregel varsles senest to uker i forveien

⎻ arbeidstaker kan avvise arbeidet uten negative følger når fristen ikke er oppfylt

⎻ rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

⎻ de som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare 
og trygge arbeidsvilkår

⎻ en bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler

⎻ hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn

⎻ hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn

⎻ det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette

⎻ Høringsfrist: 20. oktober 2022
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Foreslåtte lovendringer og høringer 

• Gjennomføring av varslingsdirektivet 

⎻ Styrke håndhevelsen av EU-retten ved å 
verne personer som varsler om brudd på 
særskilt angitt EU-rett. 

⎻ Etablere varslingsordninger ved en rekke 
private og offentlige virksomheter

⎻ Etablere eksterne kompetente myndigheter 
for å ta imot og håndtere varsler om 
overtredelser av EU-lovgivning på konkrete 
opplistede områder

⎻ Høringsfrist: 16 september 2022
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Foreslåtte lovendringer og høringer – styrking av retten til heltid

• Styrking av retten til heltid 

⎻ Fastsette en normgivende 
bestemmelse om at hovedregelen i 
arbeidslivet skal være ansettelse på 
heltid

⎻ Behov for deltidsansettelse skal 
dokumenteres av arbeidsgiver og 
drøftes med tillitsvalgte

⎻ Fortrinnsretten til utvidet stilling 
også skal gjelde fremfor ny innleie i 
virksomheten

⎻ Deltidsansatte fortrinnsrett til 
ekstravakter og lignende
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Foreslåtte lovendringer og høringer - pensjonsutvalget

• Pensjonsutvalget 

⎻ Utvalget kommer med en rekke 
forslag til endringer av 
pensjonssystemet. Blant annet: 

⎻ Økte aldersgrenser i 
pensjonssystemet for personer 
født 1964 og senere

⎻ Lønnsregulering av 
minsteytelsene i 
pensjonssystemet

⎻ Forbedret alderspensjon til uføre.
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Høyesterett – grensen for seksuell trakassering

• HR-2021-605-A Hvor går grensene for seksuell trakassering? 

⎻ Seksuell oppmerksomhet 

⎻ Kan være av verbal, ikke-verbal eller fysisk karakter

⎻ Omfatter alt fra blikk, berøring, og kommentarer til voldtekt og 
voldtektsforsøk

⎻ Uønsket 

⎻ Verken velkommen eller gjensidig. 

⎻ Dette beror utelukkende på oppfatningen hos det enkelte 
individ som rammes

⎻ Plagsom 

⎻ Opplever den rammede selv oppmerksomheten som plagsom?

⎻ Har det vært negative konsekvenser av psykisk, fysisk eller 
arbeidsmessig karakter?

⎻ Tid og sted for handling

⎻ Omstendighetene handlingen fant sted under (grovhet og 
alvorlighetsgrad)

⎻ Har handlingene pågått over tid?

⎻ Foreligger det et avhengighetsforhold eller maktubalanse
mellom partene? 



© Homble Olsby | Littler  |  2021 30

Høyesterett – hva er spesielt med saken

• Saken dreier seg om påstått 
brudd på forbudet mot seksuell 
trakassering og reiser særlig 
spørsmål om den nedre grensen 
for overtredelse av forbudet

• HR sier derfor noe om terskelen 
for forbud mot seksuell 
trakassering 
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Høyesterett – seksuell trakassering

• Et sentralt spørsmål var: 

⎻ Må mottaker av den uønskede 
seksuelle oppmerksomheten si fra 
om at oppmerksomheten er 
uønsket, og hvis ja på hvilken 
måte?

• Et annet sentralt spørsmål var:

⎻ Hvorfor ble arbeidsgiver dømt i 
denne saken og hva kan vi lære av 
dette?
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Høyesterett – hva er seksuell trakassering - en definisjon

• «oppmerksomhet» kan være av 
verbal, ikke-verbal eller fysisk 
karakter
• Omfatter alt fra blikk, berøring, og 

kommentarer til voldtekt og 
voldtektsforsøk

• Oppmerksomheten må være 
seksuelt betont eller av seksuell 
karakter, men det er ikke krav om 
at atferden er motivert av et 
seksuelt begjær (objektiv 
vurdering) 

• «uønsket» oppmerksomhet er 
verken velkommen eller gjensidig. 
Dette beror utelukkende på 
oppfatningen hos det enkelte 
individ som rammes
• Subjektiv vurdering, vektlegge 

individuelle variasjoner
• Som utgangspunkt i tillegg et krav om 

at den som utøver oppmerksomheten 
i ord eller handling blir gjort 
oppmerksom på at den er uønsket

• Men: enkeltstående tilfeller kan være 
av en så «alvorlig karakter» at det 
ikke er et krav om at den som utøver 
oppmerksomheten blir gjort særskilt 
oppmerksom på at den er uønsket 
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Høyesterett – seksuell trakassering - plagsom

• Den seksuelle 
oppmerksomheten må i tillegg 
til å være uønsket, også være 
«plagsom» det vil si at en legger 
vekt både på subjektive og 
objektive elementer

• Når man skal vurdere om noe er 
plagsomt skal man legge disse 
momenter til grunn:
• Opplever den rammede selv 

oppmerksomheten som plagsom?
• Har det vært negative konsekvenser 

av psykisk, fysisk eller arbeidsmessig 
karakter?

• Tid og sted for handling
• Omstendighetene handlingen fant 

sted under (grovhet og 
alvorlighetsgrad)

• Har handlingene pågått over tid?
• Foreligger det et avhengighetsforhold 

eller maktubalanse mellom partene? 
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Høyesterett – seksuell trakassering - kvinnenorm

• Det skal legges til grunn en 
«kvinnenorm» ved vurderingen 
av om oppmerksomheten er 
plagsom 

• En rettesnor kan være: «hva vil 
en alminnelig fornuftig kvinne 
oppfatte som plagsom?



© Homble Olsby | Littler  |  2021 35

Høyesterett 

• HR-2021-605-A - Arbeidssøkers opplysningsplikt 

⎻ Avskjediget fra forrige stilling pga trusler og 
samarbeidsproblemer

⎻ Opplyste ikke arbeidsgiver  

⎻ Oppsagt pga manglende pålitelighet og 
samarbeidsproblemer 

• Hva må arbeidssøkere opplyse arbeidsgiver om?

⎻ Primært opplysninger om faglige kvalifikasjoner og 
arbeidserfaring som må gis

⎻ Plikter ikke å gi opplyse om tidligere 
arbeidskonflikter, med mindre det blir stilt 
spørsmål om dette

⎻ Ikke direkte villedende informasjon om seg selv 
eller tidligere arbeidsforhold
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Høyesterett 

• HR-2021-2389-A – Snoking i pasientjournal

⎻ En helsefagarbeider ble oppsagt fra sin stilling fordi 
hun uten tjenstlig behov hadde gjort seg kjent med 
dokumenter i journalen til en pasient, noe som innebar 
en overtredelse av helsepersonelloven § 21 a. 

⎻ Høyesterett kom som lagmannsretten til at oppsigelsen 
oppfylte kravene i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. 

⎻ Overtredelsen representerte et alvorlig pliktbrudd, 
idet det kan ha avgjørende betydning for liv og 
helse at helsepersonell etterlever § 21 a. 

⎻ At det var et konfliktfylt forhold mellom 
helsefagarbeideren og pasienten, og at de to 
utvekslet tekstmeldinger etter at lovbruddet var 
oppdaget, forsterket tillitsbruddet. 

⎻ At Helsetilsynet ikke hadde gått lenger enn til å gi 
helsefagarbeideren en advarsel, forhindret ikke 
arbeidsgiveren i å si henne opp. 

⎻ Oppsigelsen ble heller ikke ansett som 
uforholdsmessig. 
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Høyesterett 

• HR-2021-2532-A - Lønnstrekk

⎻ Arbeidsgiveren trakk et beløp som 
arbeidstakeren hadde fått utbetalt for mye i 
diett

⎻ Klausul om at arbeidsgiveren kunne 
korrigere i senere lønnsutbetalinger dersom 
det ble gjort feil ved utlønningen 

⎻ Arbeidsmiljøloven § 14-15 tredje ledd 
bokstav c

⎻ Avtalen lønnstrekket bygger på, må 
konkretisere det aktuelle lønnstrekket –
sikre forutberegnelighet 
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Høyesterett 

• HR-2022-390-A - Tilretteleggingsplikt

⎻ Arbeidstakeren hadde vært helt eller delvis 
sykemeldt i lange perioder de siste ti årene 

⎻ Aktivitetsplan som la til rette for en gradvis 
opptrapping til full heltidsstilling

⎻ Vikar dekket den resterende delen av stillingen

⎻ Arbeidsgiver ønsket ikke å dele opp heltidsstillingen 
i to permanente 50 % stillinger

⎻ Arbeidsgivers behov for å «å kunne bestemme 
organisasjons- og stillingsstruktur» kan få betydning 
for rekkevidden av tilretteleggingsplikten 

⎻ Dokumentasjonskrav i oppsigelsessaker 

⎻ Domstolene vil kunne legge vekt på de 
forklaringene arbeidsgiver gir til domstolene om 
hvilke omstendigheter det var som dannet 
grunnlaget for oppsigelsen, og de vurderingene 
arbeidsgiver foretok på oppsigelsestidspunktet
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Høyesterett 

• HR-2022-1246-A – Hovedavtalen i staten

⎻ Forståelsen av reglene i statsansatteloven om 
fastsettelse av personalreglement 

⎻ Statsansatteloven §§ 3 til 6 – gjelder ikke for 
ansettelser for inntil 6 måneder

⎻ Best kvalifiserte søker, offentlig utlysning, 
innstilling og ansettelsesmyndighet 

⎻ I personalreglementet kan det gjøres unntak 
fra reglene for inntil ett år

⎻ Statsansatteloven § 7

⎻ Skal uenighet om å innta utvidet unntak i 
personalreglementet løses gjennom 
tvisteløsningssystemet fastsatt i 
Hovedavtalen, eller kan unntak bare 
fastsettes dersom det oppnås enighet mellom 
arbeidsgiver og de forhandlingsberettigede 
tjenesteorganisasjonene?
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Høyesterett 

• HR-2022-326-U – Fristberegning

⎻ Spørsmål om en arbeidstaker ble 
sagt opp i prøvetiden

⎻ Første arbeidsdag: 19. oktober 
2022

⎻ Oppsigelse: 19. april 2022
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Lagmannsretten  

• LB-2019-184977 - Arbeidstakerbegrepet

⎻ Arbeidstaker eller oppdragstaker? 

⎻ Lagmannsretten konkluderte med at 
omsorgsarbeiderne var arbeidstakere

⎻ Helhetsvurdering hvor behov for vern er et styrende 
hensyn 

⎻ Personlig arbeidsplikt og ledelse/kontroll sentrale 
momenter i vurderingen 

⎻ Adgang til å bruke medhjelpere i realiteten 
begrenset 

⎻ Ledere i omsorgsboligene som fordelte 
arbeidsoppgaver 

⎻ Lagmannsretten la vekt på at likt arbeid skulle 
klassifiseres likt 

⎻ Ikke grunnlag for å vektlegge enkelte 
omsorgsarbeideres ønske om å være 
oppdragstakere 
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Lagmannsretten  

• LB-2021-118220 – Oppsigelse

⎻ Når har oppsigelsen kommet fram?

⎻ Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når 
den «har kommet fram til arbeidstaker […]»

⎻ Oppsigelsen ble lagt i postkassen til 
vaktmesteren én dag før utløpet av prøvetiden 
og sendt på e-post samme dag

⎻ Elektronisk kommunikasjon likestilles ofte med 
papirbasert kommunikasjon, men bestemmelsen i 
arbeidsmiljøloven § 15-4 åpner i utgangspunktet 
ikke for oppsigelser på e-post

⎻ Loven ikke er til hinder for at oppsigelse gis i e-
post hvis arbeidsgiver mottar bekreftelse fra 
arbeidstakeren om at han har mottatt 
oppsigelsen.
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• Hilde – det som kommer etter denne sliden er det vi i utgangspunktet har fjernet.
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Høyesterett 

• HR-2020-2109-A

• Likebehandlingsprinsippet. 

⎻ Et bemanningsforetak hadde i en 
fireårsperiode leid ut to ansatte til et 
oljeselskap, som hadde en bonusordning 
på virksomhetsnivå for sine ansatte. 

⎻ Høyesterett kom til at bonusordningen var 
en form for resultatlønnsordning og dermed 
var omfattet av lønnsbegrepet i 
arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd 
bokstav f. 
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Høyesterett 

• HR-2021-61-A

• Virksomhetsoverdragelse 

⎻ En privateid barnehage, som hadde hatt avtale med et 
forsikringsselskap om kommunal tjenestepensjon for 
de ansatte, ble overdratt til ny eier etter at avtalen med 
forsikringsselskapet var sagt opp. 

⎻ Salgsavtalen inneholdt ikke noe om plikten til å betale 
reguleringspremier jf. forsikringsvirksomhetsloven § 4-
5, for den oppsagte pensjonen. Disse ble da dekket av 
Overføringsavtalens sikringsordning. 

⎻ Høyesterett kom til at plikten til å betale 
reguleringspremie måtte behandles etter hovedregelen 
i arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. Den nye eieren 
var følgelig ansvarlig for betaling av fremtidige 
reguleringspremier for de berørte ansatte. 

⎻ Etter alminnelige rettsgrunnsetninger hadde 
Overføringsavtalens sikringsordning også krav på 
regress mot den nye eieren for de reguleringspremiene 
som ordningen hadde betalt. 
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Høyesterett 

• HR-2021-1193-A 

• Individuell ettervirkning. Tariffavtale.

⎻ 10 sykepleiere ved et privat sykehjem hadde i 
1998 fått et tariffestet lønnstillegg. 
Sykehjemmet sluttet seg til ny 
arbeidsgiverforening i 2014, og det ble da 
inngått ny tariffavtale, som ikke inneholdt noe 
punkt om lønnstillegget.

⎻ Høyesterett kom til at lønnstillegget var en 
normativ tariffbestemmelse som var blitt en 
del av den enkelte sykepleiers individuelle 
arbeidsavtale. 

⎻ Den falt da ikke bort som følge av 
opphøret av den opprinnelige tariffavtalen. 

⎻ Tillegget kunne heller ikke fjernes ensidig 
med grunnlag i arbeidsgivers styringsrett.
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Høyesterett 

• HR-2021-1780-A 

• Vennetjeneste eller arbeid?

⎻ En utlending var på besøk hos sin bror som 
bodde i Norge og drev et foretak som blant 
annet pusset opp leiligheter. 

⎻ Utlendingen oppholdt seg lovlig i Norge, men 
hadde ikke oppholdstillatelse som ga rett til å 
ta arbeid, jf. utlendingsloven § 55. 

⎻ Ved en anledning kjøpte han inn to 
malingspann og kjørte dem til en leilighet som 
brorens foretak holdt på å pusse opp. 

⎻ Høyesterett kom som de tidligere instanser til 
at forholdet ble rammet av utlendingsloven §
108 tredje ledd bokstav a, som setter straff 
for bruk av en utlendings arbeidskraft når 
utlendingen mangler nødvendig 
oppholdstillatelse.
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Høyesterett 

• HR-2021-2126-A 

• Trygderett – Graderte sykepenger

⎻ En kvinne som var ansatt i to deltidsstillinger, ble 
delvis sykmeldt fra den ene stillingen. Samlet 
arbeidstid ble redusert med 20 prosent.

⎻ På grunn av forskjellig lønnsnivå i de to 
stillingene ble inntektstapet redusert med ca. 
18 prosent. 

⎻ Etter folketrygdloven § 8-13 første ledd er det et 
vilkår for å få graderte sykepenger at evnen til å 
utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 
20 prosent. 

⎻ Høyesterett kom i motsetning til Trygderetten og 
lagmannsretten til at det var reduksjonen i 
arbeidsevne og ikke reduksjonen i inntekt som var 
avgjørende ved vurderingen av hvorvidt vilkåret om 
nedsettelse med minst 20 prosent var oppfylt.
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Høyesterett 

• HR-2021-2042-U 

⎻ En kommunalt ansatt i en stilling med 
særaldersgrense 60 år gikk i 2012 over i annen 
stilling hvor kommunen da praktiserte 
særaldersgrensen på 60 år, men hvor det senere er 
klarlagt at aldersgrensen er 70 år. 

⎻ I 2020 reiste han sak mot kommunen med krav om 
fastsettelsesdom for at det for ham gjaldt 
særaldersgrense på 60 år.

⎻ Subsidiært rett til å tre tilbake i den 
opprinnelige stillingen og uansett 
fastsettelsesdom for rett til erstatning for at 
særaldersgrensen ikke kunne gjøres gjeldende. 

⎻ Ankeutvalget uttalte at fristbestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven § 17-4 også omfatter tilfeller hvor 
et arbeidsforhold som her opphører ved gjensidig 
avtale, og at fristene også fikk anvendelse på 
erstatningskravet, da dette gjaldt et tap den 
ansatte hadde lidt som følge av selve oppsigelsen
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Høyesterett 

• HR-2021-2295-U 

⎻ Oppnevning av dommere 

⎻ I sak etter arbeidsmiljøloven hadde 
tingretten opprinnelig oppnevnt én 
meddommer fra hver av partenes lister, 
jf. arbeidsmiljølovens § 17-7 andre ledd. 

⎻ Da arbeidsgivers førstevalg likevel ikke 
kunne stille, ble det oppnevnt en ny 
meddommer fra arbeidstakers liste. Som 
følge av dette ble det oppnevnt to 
meddommere som var foreslått av 
arbeidstakersiden. 

⎻ Etter ankeutvalgets syn var dette en 
saksbehandlingsfeil som må tillegges 
ubetinget virkning etter tvl. § 29-21 
andre ledd bokstav b. 
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Høyesterett 

• HR-2021-2554-A –

• Søksmålsfrist ved virksomhetsoverdragelse 

⎻ Tre arbeidstakere som var sagt opp etter at 
bedriften de arbeidet i, hadde tapt en 
anbudskonkurranse, reiste sak med påstand om at 
arbeidsforholdet deres etter oppsigelsen var blitt 
videreført til en ny arbeidsgiver etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse. 

⎻ Det ble også satt frem krav om erstatning.

⎻ Høyesterett tok utgangspunkt i at fristreglene i 
arbeidsmiljøloven § 17-3 bare gjelder "så langt de 
passer" i saker om virksomhetsoverdragelse, jf. §
16-4 tredje ledd andre punktum, og kom som de 
tidligere instanser til at søksmålsfristen etter 
arbeidsmiljøloven § 16-4 i en situasjon som den 
foreliggende løper fra tidspunktet for 
virksomhetsoverdragelsen og ikke fra det tidligere 
tidspunktet for oppsigelsen. 
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Høyesterett 

• HR-2022-326-U 

• Meddommere

⎻ I arbeidsrettssak hadde lagmannsretten besluttet å 
oppnevne to arbeidslivskyndige meddommere, jf. 
arbeidsmiljøloven § 17-7. Ankende part foreslo fire 
kandidater i prioritert rekkefølge. 

⎻ Motparten fremsatte habilitetsinnsigelser mot 
meddommerne som var foreslått med prioritet nr. 1 
og 2. Lagmannsretten valgte å ikke vurdere dette, 
men heller kontakte de to som var oppgitt med 
prioritet nr. 3 og 4. 

⎻ Ankeutvalget viste til at etter arbeidsmiljøloven §
17-7 tredje ledd kunne partene nøyd seg med å 
foreslå én kandidat, men det er praktisk for alle at 
det oppgis flere samtidig og i prioritert rekkefølge. 
En slik fremgangsmåte ut fra praktiske hensyn bør 
ikke få betydning for hvem som oppnevnes.
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Høyesterett 

• HR-2022-1348-U –

• Retten til å fortsette i stilling

⎻ En avskjediget arbeidstaker ble av tingretten og 
lagmannsretten gitt rett til å bli stående i stillingen 
til saken om gyldigheten av avskjeden og den 
foregående oppsigelsen var rettskraftig avgjort, jf. 
arbeidsmiljøloven § 15-11 tredje ledd andre 
punktum. 

⎻ Ankeutvalget viste til at det, når grunnlaget for 
avskjeden anses tvilsomt, skal foretas en konkret 
rimelighetsvurdering av begge parters interesser 
ved vurderingen av om det er tilstrekkelig grunn til 
å la arbeidstakeren stå i stillingen. 

⎻ Utvalget uttalte videre at lagmannsretten i 
hovedsak hadde vektlagt arbeidstakerens 
interesser i sin rimelighetsvurdering.

⎻ Arbeidsgiverens interesse i at hun burde fratre, 
var ikke trukket frem. 
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